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 Bu Kullan m K lavuzu, T bbi Cihazlar ve Standartlara uygunluk için, 93/42/EEC Konsey Direktifine 
uygun olarak yaz lm  ve derlenmi tir. Yaz  yükseltece imiz veya modifiye edece imiz 
durumlarda size zaman nda haber verilecektir.

Bu Kullan m K lavuzu, CMS-70A üretimimiz hakk ndaki tüm aç klamalar  tan mlar ve cihaz n 
temel yap , fonksiyonlar, özellikler, nakil i leminin do ru metotlar , tesisat, kullan m, i letim, onar m, 
bak m ve depolama, v.s. ve ayn  zamanda da hem kullan  hem de cihaz n güvenli i için gerekli 
olan prosedürleri aç klar. Detaylar için ilgili bölümlere bak z.

Bu Kullan m K lavuzu firmam z taraf ndan yaz lm r ve telif hakk  taraf za aittir.

KULLANICI TAL MATLARI
Say n Mü terimiz, CMS-70A Multi Parametreli Pulsoksimetre Monitörümüzü sat n ald z için 
çok te ekkür ederiz. Cihaz kullan lmadan önce Kullan m K lavuzu dikkatlice okunmal r ve 
CMS-70A k lavuzda tan mlananlara uygun bir biçimde çal lmal r. Bu k lavuzda, i letim 
yöntemini, anormalliklerin sebebini, yanl  i letimin tehlikelerine ait bilgileri bulabilirsiniz. Bu 
talimatlara uyulmamas  ölçümde anormalli e, cihaz n zarar görmesine ve ki inin yaralanmas na 
sebep olabilir. Üretici, güvenlikten, emniyetten ve performans durumundan ve görüntülemedeki 
herhangi bir anormallikten, ki isel yaralanmadan ve kullan n operasyon talimatlar na 
uymamas ndan kaynaklanan cihaz hasar ndan SORUMLU DE LD R. Üretici’nin garanti hizmeti bu 
tür hatalar  kapsamaz.

Üretimimiz olan bu cihaz t bbi bir cihazd r ve çok kullan labilir bir üründür, ömrü üç y ld r.

UYARILAR
er SPO2 çok uzun bir süre ölçümlenmeye devam edilirse, rahats zl k hissi verecektir. Bu

nedenle bir parmak sürekli biçimde en fazla 2 saat boyunca ölçümlenmeli ve devam edilmek
istendi i takdirde di er parmaktan ölçüm al nmal r. Tansiyon ölçümü yap rken uzun süre boyunca
ölçüm almaman  tavsiye ederiz.

Baz  özel vakalarda, ölçüm pozisyonu daha fazla kontrol edilmelidir. SPO2 probu ödemli ( veya
su toplam ), rahats z parmaklara yerle tirilmemelidir.

er tansiyon ölçümü yap lacaksa; man on talimatlar za göre yerle tirilmelidir. Ve ölçüm
al rken, sessiz olunmal , sivri nesneler man ondan uzak tutulmal r.

SPO2 probunu açt ktan sonra, parlak kl  bölüme bakmay z.
SPO2 ölçümü al rken, parma zda t rnak ojesi gibi kozmetikler bulunmamal r. 
SPO2 ölçümü al rken, t rna z k sa olmal r.
Klinik s rlamalar konusunda lütfen ilgili t bbi literatürü okuyunuz.
CMS-70A  bir tedavi cihaz  de ildir.
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1.2 Kontrol Paneli

1 Kontrol bölümü tu  tak  2 Kan bas nc  numerik ekran  3 NIBP giri i 4 SPO2 prob giri i 5 SPO2
numerik ekran  6 Nab z H  ekran  7 LCD Ekran 8 Ç  9 YAZDIRMA (opsiyonel) 10 Ba lat 11 Güç

1.3 Tu levleri
Tu levleri:
  1 POWER (GÜÇ):   CMS-70A ’i açar veya kapat r
  2 PRINT (YAZDIRMA):  Yazd rma (opsiyonel)
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  3 BA LAT:    Cihaz; NIBP tu una bas ld nda kan bas nc  ölçmeye ba layacakt r.
Bu tu a tekrar basarak ölçümü sonland rabilirsiniz.

  4 ESC: Bu tu a bas ld nda, ana görüntüleme ekran na geri dönülür.
  5 OK: Bu tu a bas ld nda, i lem onaylan r.
  6  UP DOWN:      mleci yukar  a ya do ru ilerleterek tarihi veya menüyü ayarlayabilirsiniz.

“A ” tu u, ana görüntüleme ekran ndaki alarm n durumunu de tirebilir.
  7 LEFT RIGHT:  mleci sola sa a ilerleterek tarihi veya menüyü de tirebilirsiniz.
1.4 Ana Görüntüleme Ekran

1 Bataryadaki güç miktar  gösterir.
2  SPO2  dalgas  gösterir.
3  SPO2  bar  grafi ini  gösterir.
4 Nab z de erinin trend grafi ini gösterir.
5 SPO2’nin dijital de erini gösterir.
6 Alarm i levinin durumunu gösterir.

Sistem Menüsü
1 YEN  HASTA NEW PATIENT (Yeni hastay  seçti inizde, önceki kan

bas nç de erleri silinecektir).

2 VARSAYILAN FABR KA AYARLARINA GER  DÖNÜ   DEFAULT (Alarm parametrelerini
varsay lan ayarlara geri al r).

  3  S STEM  ZAMAN  AYARI Zaman  Ayar

4 GÖRÜNTÜLEME EKRAN I INI AYARLAMA        Dijital görüntüleme n kontrolü

  5 SPO2 TREND GRAF TREND GRAF  (cancelled)

  6 KAN BASINCI TREND GRAF TREND TABLOSU ( ptal)

  7  KAYIT  BÖLÜMÜ  AYARLARI KAYIT  (cancelled)
    1  dalga  kayd REC  WAVE  (Dalgay  kay t)
    2  Gerçek  Zamanl  Kay t RT  REC  TIME  (G.Z.  Kay t  Zaman )
    3  Kay t  Aral  Ayarlama TIMING  REC  TIME(Kyt.Zaman  Ayar )
    4  Ç  De erini  Kaydetme REC  RATE  (Kay t  H )

5 Grid Kay t REC GRID (Grid Kay t)
    6  Kay t  Görevini  Silme CLEAR  REC  TASL  (Kyt  Görevi  Silme)

8  Alarm  Olay  Geri  Ça rma ALARM  RECALL  (Alarm  Geri  Ça rma)
    9  Modül  Seçimi                         MODÜL  AYARI  (cancelled)

NIBP  Tansiyon Arabirimi
  1  Ölçüm  Süre  Aral INTERVAL  (Ara)  (dakika)

2 Maksimum Sistolik Kan Bas nc  Ayar SYS ALM HI   160
  3 Minimum Sistolik Kan Bas nc Ayar        SYS ALM LO   90

4 Maksimum Diastolik Kan Bas nc  Ayar     DIA ALM HI 90
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5 Minimum Diastolik Kan Bas nc  Ayar      DIA ALM LO 50
6 Maksimum Ortalama Kan Bas nc  Ayar     MEAN ALM HI  110
7 Minimum Ortalama Kan Bas nc  Ayar     MEAN ALM LO  60
8 Birim UNIT (Birim) mmHg
9  S rlama RESET  (S rlama)

SPO2 Ayar  Arabirimi
  1 Maksimum SPO2 Saturasyon Ayar SPO2 ALM HI  100
  2 Minimum SPO2 Saturasyon Ayar SPO2 ALM LO  90
  3  Maksimum  Nab z  Oran  Ayar PR  ALM  HI 120
  4  Minimum  Nab z  Oran  Ayar PR  ALM  LO 50

1.5 Arka Panel

2. GÜVENL K
2.1  Güvenli letim için Tan m
Bu cihaz dönemsel olarak kontrol edilmelidir ve güvenli ini hiçbir unsurun etkilemedi inden emin
olunmal r. Size tavsiyemiz haftada bir bu kontrolü gerçekle tirmenizdir.
Bu cihaz n bak  bizim yetki verdi imiz ki ilerce yürütülmelidir. Tüketiciler kendileri onar m
yapmamal r.
Bu cihaz, bu manuelde belirtilen ekipmanlar d nda ba ka ekipmanlarla kullan lmamal r.

2.2 kazlar
Patlama Riski: Bu cihaz  anestezik veya di er parlay  maddelerin bulundu u yerlerde
kullanmay z.
MRI veya CT uygulan rken, ayn  zamanda bu cihaz kullan lmamal r.
Kauçu a kar  duyarl  ki ilerde SPO2 ölçümü almay z.
Bu cihaz n aksesuarlar  ve ambalaj  kullan m ömrünü tüketti inde, imhas  için yerel yasalar uyar nca
hareket ediniz.

2.3 Uyar lar
Cihaz  kullan rken tozlanma, sars nt , koterizasyon veya yanma olmad ndan emin olunuz. Is
seviyesi çok yüksek veya çok dü ük olmamal r.

Cihaz bir yere çarpt  takdirde çl rmay  durdurunuz.

Adaptör ba lant
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Kontrol panelindeki tu lar  kullan rken tu lara sert ekilde basmay z.
Cihaz  temizlemek istedi inizde, kullan m k lavuzuna göre hareket ediniz.
Cihaz  s ya maruz b rakmay z veya s ya bat rmay z.

3 ÖZET
CMS-70A  bir nevi tam te ekküllü bir ölçüm cihaz r; tansiyon ölçümünü, SPO2 ölçümünü ve 

nab z oran  ölçümünü de içeren bir cihazd r. Dijital de eri ve ayr ca dalgay  ekranda 
görmeniz mümkündür. CMS-70A oldukça hafiftir bu nedenle kullan ma uygundur. 
8.4Voltluk Lityum bataryas  sayesinde CMS-70A güç kayna  gerektirmeksizin 10 saat 
boyunca çal abilir. Böylelikle her yerde ölçüm yapabilirsiniz.

3.1 Ürün Karakteristi i
A. CMS-70A; SPO2 saturasyonunu, nab z h  ve kan bas nc  do ru bir biçimde 

ölçebilir.
B. Lityum bataryas  sayesinde elektrik ba lant  olmaks n ölçüm yapabilirsiniz.
C. CMS-70A’in ebatlar  küçüktür, ta ma kulbu sayesinde kolayl kla ta yabilirsiniz. 

3.2 Kullan m Alanlar
  CMS-70A; SpO2 saturasyonunu, nab z h  ve kan bas nc  ölçümler. Bu sebeple 

hastanelerde, kliniklerde, t bbi uygulama merkezlerinde, evde, ve spor salonlar nda rahatl kla 
kullan labilir.

3.3 Çevre Ko ullar
Nakil ve Muhafaza Ko ullar

       a  Is  alan :  -20°C~+55°C
       b  Nem  alan :  >=  95%
       c Atmosferik Bas nç Alan    : 500hPa----1060hPa

Çal ma  Ko ullar
       a  Is  alan :  10°C~40°C
     b  Nem  alan :  30%~75%
       c Atmosferik Bas nç Alan    : 700hPa----1060hPa

4 Temel Prensipler ve Uyar lar
4.1 Çal ma Prensibi
        CMS-70A; SPO2 ve Tansiyon Ölçümü gerçekle tirir ve bunlar n çal ma prensipleri 
birbirinden farkl r.

SPO2:
 Arteryal oksijen saturasyonu pulsoksimetre yöntemi ad  verilen bir yöntemle ölçülür. Bu azalan

hemoglobinin ve oksihemoglobinin kla farkl  emilimi temeline dayanan sürekli bir non invasiv
yöntemdir.  Sensörün bir taraf ndaki k kayna ndan sensörün di er taraf ndaki al  k sm na
hastan n dokusundan (örne in parmak veya kulak) ne kadar k nakledildi ini ölçer.
Sensör ölçüm dalga uzunluklar  nominal olarak K rm  LED için 660nm ve nfrared (K lötesi)
LED için 940nm’dir. LED için maksimum optik ç  gücü 4 mW’dir.
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Aktar lan n miktar  birçok faktöre ba r, bunlar n ço u de mezdir. Ancak, bu
faktörlerden biri olan damarlardaki kan ak , zamana göre de ir, çünkü nab z atmaktad r.
Nabz n atmas  esnas ndaki k emilimiyle, atardamarlar n oksijen saturasyonunu elde etmek
mümkündür. Nab z at n te his edilmesiyle cihaz, PLETH bir dalga formu ve nab z h
sinyali verir.
SpO2 de eri ve PLETH dalgaformu ana ekranda görüntülenebilir.
 SPO2; fonksiyonel oksijen saturasyonun non invasiv ekilde ölçüdür.

4.2 letim Uyar lar

SPO2:
A. CMS-70A’ikullanmadan öce probu kontrol ediniz.
B. Lütfen parma  prob için do ru bir biçimde yerle tiriniz (k lavuza bak z).
C. Prob; Fotoelektrik ve LED yayd  esnada, ki inin küçük damarlar  alg yor 

olmal r.
D. k hatt ; herhangi bir ekilde t kal  veya engelli olmamal r.
E. er SPO2 probu çevresinde parlak bir kland rma varsa, ölçüm sonucu 

etkilenebilir. 



9

F. Ölçümden önce çok fazla spor yapmay z.
G. Ölçümden önce t rna za oje veya di er kozmetik malzemeler sürmeyiniz.
H. SPO2 probunu temizlemek istedi inizde, lütfen kullan m k lavuzunda yer alan

talimatlara uyunuz.

KAN BASINCI:
A. Tansiyonu ölçmeden önce, tansiyon modülünü ve man onu dikkatlice kontrol ediniz.
B. Man onu do ru yere tak z (Kullan m K lavuzuna göre).
C. Man on hortumunu bükmeyiniz.
D. Ölçüme ba lad ktan sonra hastan n kolu k rdamamal r.

4.3 Klinik Limitler
SPO2:

A. SPO2 ölçümlenirken, yeterli kan ak  olmal r. ok, so uk ve buna benzer durumlar
zay f nab z at na sebep olur.

B. E er kanda baz  renk veren suland lar ( çivit ye ili ve asidik çivit), veya karbon
monoksit Hemoglobin, veya Nitrojen Histidin, Hemoglobin S varsa; ölçümün sonucu pek
do ru olmayabilir.

C. Dopamin, Prokain, Lidokain, Buzuoka ve buna benzer baz  tip ilaçlar ölçüm hatas na
sebep olabilir.

D. Nab z oksijeni sadece Anemik Hipoksi ve Toksik Hipoksiye referans niteli indedir.

KAN BASINCI
A. er hasta hareket ediyorsa, titriyorsa veya spastikse ölçüm sonuçlar  do ru

olmayacakt r.
B. er hasta aritmiyse; ölçüm hatta hiç ba lamayabilir.
C. er hastaya kalp-akci er cihaz  ba ysa, ölçüm duracakt r.
D. er hasta oktaysa, ölçüm sonucu do ru olmayacakt r.

5 Teknolojik Parametreler
A   Görüntüleme format : dijital, LCD

SpO2 ölçüm alan : 35%~100%
Kan Bas nc  Alan : 25-260(mmHg)
Nab z H  Ölçüm Alan : 30-240(bpm)
Nab z Dalgas  Yo unlu unun Görüntülemesi  :bar grafi i

B  Güç :12V voltaj giri i
C  SPO2 çözümü :statik durum: 100mA   dinamik: 150mA
D  Ölçüm Do rulu u :SPO2 saturasyonu:1%  nab z h :1bpm
E  Kan Bas nc  Güvenlik Sistemi :Minimum irme bas nc  300mmHg.

6 Cihaz Aksesuarlar
1) 1 adet SPO2 Probu
2) 1 adet Man on
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7 Montaj
7.1 SpO2 probunun Tak

1 SpO2 probunu ç kart z.
2 SpO2 probunu CMS-70A’e tak z.

7.2 Man onun Tak 1  Man onu  ç kart z.
2 Man onu CMS-70A’e tak z.

7.3 Adaptör Ba lant 1  Adaptör  fi ini  ç kart z.
2 Adaptörleri arka paneldeki adaptör yuvas na tak z.

8 letime Ba lama
8.1 SPO2 Probunun Kullan

A Güç kayna na tak z ve açma tu una bas z.
B Parma  SPO2 probuna yerle tiriniz.

1 Kontrol panelindeki tu a bas z.
2 aret parma , orta parma  veya yüzük parma  seçebilirsiniz.
3 Ölçüm ba lad nda lütfen parma  hareket ettirmeyiniz veya spor yapmay z.

C Verileri direkt olarak görüntüleme ekran ndan okuyunuz.

NOTICE: Parma  proba yerle tirirken t rnak k sm  üste gelmelidir: (a daki resme bak z):

9 Temizlik ve Antisepsi
SPO2 probu t bbi alkol ile dezenfekte edilebilir.
Man on birçok yöntemle dezenfekte edilebilir.

1 Yüksek bas nçla dezenfekte edebilirsiniz.
2 I nlama yöntemiyle dezenfekte edebilirsiniz.
3 Man onu temizleme s na bat rarak dezenfekte edebilirsiniz.

10 Bak m
1 CMS-70A kullan lmadan önce, SPO2 probu ve man onu temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir.
2 Cihaz uzun bir müddet kullan lmayacaksa, bataryas  ç kar lmal r.
3 Bu cihaz ta rken,  seviyesi -20ºC - 55ºC aral nda olmal r.

Bu cihaz n uzun ömürlü olarak düzgün bir biçimde çal mas  için iyi bak m yap lmal r.
Bu cihaz y lda bir kez kalibrasyon gerektirir. Bu i lem için bizimle temasa geçebilirsiniz.

UYARI:
SPO2 Probunu yüksek bas nçta dezenfekte etmeyiniz.
SPO2 probunu herhangi bir s ya bat rmay z.
Man on hortumunu bükmeyiniz.
CMS-70A kuru bir alanda muhafaza edilmelidir.

11 Basit Sorunlar  Giderme
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Sorunlar Çözümler1. Parmak düzgünce tak lmam r.

2. Hastan n SpO2’si çok dü üktür. 1 Parma  düzgün biçimde tekrar
yerle tiriniz.

2 Daha fazla ölçüm al z.
1 Parmak yeterince içeriye
 yerle tirilmemi tir.
2 Hasta spor yapm  olabilir.

1 Parma  düzgün biçimde tekrar
yerle tiriniz.

2 Hareket etmeyiniz.

SpO2 ve
Nab z Oran  
görüntülenmiyor. 
SpO2 ve
Nab z Oran
de erleri dengesiz 
görüntüleniyor. 
CMS-70A
aç lm yor.

1 Güç kayna  giri i tak  de il. 
2 Ar za meydana gelmi  olabilir.

1 Lütfen adaptörü tak z.
2 Lütfen yerel servisinizle temasa 
geçiniz.

Görüntü kayboluyor. Bataryan n enerjisi yeterli de ildir. Bataryay  de tiriniz.
Kan bas nc n
dijital de eri
görüntülenmiyor.

1 Man on yanl  sar lm r.
2 Man on hortumu ezilmektedir.

1 Man onu tekrar sar z.
2 Man on hortumunu kontrol ediniz.

12 Teknolojik Özellikler
Görüntüleme Bilgisi Görüntüleme Modu
SPO2 saturasyonu(SPO2)  Dijital görüntüleme    LCD ekran
Nab z H (BPM)  Dijital görüntüleme     LCD ekran
Kan Bas nc (NIBP)  Dijital görüntüleme
SPO2  Standart Parametreler
Ölçüm alan 35%~100% (çözünürlük 1%)
Do ruluk 70%~100%±2%

Fotik Transdüser

rm  (dalga boyu: 660nm )
lötesi (Infrared) k(dalga boyu: 940nm)

Foto duyarl  sensör

NIBP Standart Parametreler
Ölçüm Alan 25----260mmHg( maksimum 280mmHg)

Bas nç Transdüseri
Maksimum ç  voltaj   :50mVDC
Do ruluk :1%
Çal ma Is  Alan  :0-60°C

Nab z Parametreleri
Ölçüm Alan 30bpm---240bpm
Do ruluk ±2bpm veya ±2%
Nab z Gücü
Alan Bar grafik görüntüleme serisi
Güç Kayna
12V giri , 8.4V bataryas ndan dolay  CMS-70A hiçbir güç kayna  olmaks n aral ks z olarak 10
saat boyunca çal abilir.
Kilo ve Ebatlar
Ebatlar 200x230x75mm
Kilo Yakla k 1kg
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