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Instrukcja dla użytkownika 

Drodzy użytkownicy, dziękuję bardzo za zakup pulsoksymetru. 

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne niezbędne do bezpiecznej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji 
produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzeganie niniejszej instrukcji jest warunkiem koniecznym do 
prawidłowego działania produktu i prawidłowej obsługi oraz zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika. 

 Przed użyciem pulsoksymetru napalcowego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

Ten produkt jest urządzeniem medycznym wielokrotnego użytku. Okres użytkowania wynosi 2 lata. 

 Urządzenie powinno być wydawane ze wskazań lekarza. 
1 .Bezpieczeństwo 

1.1.1 Przeciwwskazania 
Nie należy używać aparatu w środowisku MR lub CT (rezonans magnetyczny lub tomografia  komputerowa)  

1.1.2 Ostrzeżenia  

 Trzymaj oksymetr z dala od małych dzieci. Małe części, takie jak komora baterii, bateria i smycz, mogą   

  spowodować niebezpieczeństwo udławienia się. 

 1.1.3 Pouczenia 

• Nie należy używać oksymetru w obecności łatwopalnych środków znieczulających. 

• Oksymetr musi być używany zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. 

• Sprzęt ten NIE jest przeznaczony dla noworodków i niemowląt. 

• Nie należy używać uszkodzonego oksymetru, gdyż może to wpłynąć na dokładność pomiaru.  

• Nie należy umieszczać oksymetru na tej samej ręce/ramieniu, gdy używany jest mankiet do pomiaru ciśnienia krwi lub monitor.  

• Nie należy używać oksymetru przez więcej niż 5 minut bez przenoszenia urządzenia na inny palec.  

• Nie należy umieszczać oksymetru na obrzękach lub delikatnych tkankach. 

• Nie należy używać oksymetru jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji medycznych. Jest on przeznaczony wyłącznie 

jako informacja dodatkowa, którą można przekazać licencjonowanemu pracownikowi służby zdrowia.  

• Nie należy używać oksymetru w środowisku o wysokiej częstotliwości, jak na przykład w urządzeniach elektrochirurgicznych.  

• Nie należy umieszczać oksymetru w płynach. 

• Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu oksymetru i jego komponentów, w tym baterii. 

• Nie należy wpatrywać się w światło (podczerwień jest niewidoczna), które emitowane przez oksymetr jest szkodliwe dla oczu.  

• W przypadku ograniczeń klinicznych i przeciwwskazań należy dokładnie zapoznać się z literaturą medyczną  

• Urządzenie jest tylko narzędziem pomocniczym diagnostyki klinicznej. Przedstawione na nim dane fizjologiczne mają charakter 

wyłącznie informacyjny i nie mogą być bezpośrednio wykorzystywane do celów diagnostycznych.  

• Nieodpowiednie dla użytkowników z arytmią / niewydolnością serca / niską perfuzją (PI <0,3) / drżeniem palców. 

• Nie nadaje się dla użytkowników o dużym rozmiarze palca lub przekraczającym wielkość wnęki pomiarowej pulsoksymetru. 

• Proszę nie używać kciuka i małego palca do wykonywania pomiarów. 

• Dyskomfort lub ból mogą pojawić się w przypadku ciągłego używania sprzętu, szczególnie w przypadku pacjentów z zaburzeniami 

mikrokrążenia, zaleca się, aby sprzęt nie był używany na tym samym palcu dłużej niż 5 minut.  

• Oksymetr jest przeznaczony do pomiaru procentowego stopnia nasycenia tlenem tętniczym hemoglobiny funkcjonalnej. 

♦  Każdy z poniższych warunków może zmniejszyć wydajność oksymetru. 

♦  Pulsujące lub bardzo jasne światło 

♦ Wilgoć w oksymetrze 

♦ Waga jednostkowa poniżej 20 kg 

♦ Słaba jakość pulsu (niska perfuzja) 

♦ Pulsacje żylne  

♦ Niski poziom hemoglobiny 

♦ Zieleń indocyjaninowa lub inne barwniki wewnątrznaczyniowe 

♦ Karboksyhemoglobina 

♦ Methemoglobina 

♦  Dysfunkcjonalna hemoglobina 

♦ Sztuczne paznokcie lub lakier do paznokci 

♦ Palec jest zbyt zimny. 

♦ Pacjenci z nieprawidłowym krążeniem końcówek palców. 

 
2. Podstawy 

Saturacja to wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem. Jest to ważny bio-parametr oddechowy. Szereg 
chorób związanych z układem oddechowym może powodować spadek saturacji we krwi, a ponadto inne przyczyny, takie 
jak nieprawidłowe funkcjonowanie samoregulacji organizmu ludzkiego, uszkodzenia podczas operacji oraz urazy 
spowodowane przez niektóre badania lekarskie, mogą również prowadzić do trudności w dostarczaniu tlenu do organizmu 
ludzkiego. W konsekwencji pojawiłyby się odpowiednie objawy, takie jak zawroty głowy, impotencja, wymioty itp. Poważne 
objawy mogą stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Dlatego szybka informacja o saturacji pacjenta  jest bardzo 
pomocna dla lekarza w odkryciu potencjalnego zagrożenia i ma duże znaczenie w dziedzinie medycyny. 
2.1 Zasada 

      Zasada działania oksymetru jest następująca: Formuła doświadczalna procesu przetwarzania danych jest ustalona z 
wykorzystaniem Prawa  Lamberta Beera zgodnie z Charakterystyką Absorpcji Widmowej hemoglobiny redukcyjnej (Hb) 
oraz oxyhemoglobiny (Hb02) w strefach jarzenia i podczerwieni.  

Zasada działania urządzenia jest następująca: Fotoelektryczna Technologia Kontroli Oksyhemoglobiny jest przyjęta 
zgodnie z Pojemnościowym Rejestrem Skanowania Impulsowego. 
Technologia, dzięki której dwie wiązki światła o różnej długości fali mogą być skupione na końcówce ludzkiego palca 
przechodząc przez obszar, na którym znajduje się czujnik. 
Wówczas sygnał pomiarowy może być uzyskany za pomocą elementu światłoczułego, uzyskane informacje, które będą 
wyświetlane na ekranie poprzez przetworzenie w obwodach elektronicznych oraz mikroprocesorze. 

Fotodetektor 

Palec 

Dioda emitująca światło 

Korpus sondy  

Rysunek 1 . Schemat graficzny 
oksymetru 

2.2 Wprowadzenie 
2.2.1 Przeznaczenie 
Pulsoksymetr jest przenośnym, wygodnym, nieinwazyjnym urządzeniem, służącym do monitorowania poziomu tlenu 
w hemoglobinie tętniczej, nasycenia (SPO2) i częstotliwości pulsu. Do indywidualnego zastosowania u dorosłych 
pacjentów (waga: >30 kg) i dzieci (waga:20-30kgs). Polecamy palec wskazujący, palec środkowy i palec serdeczny 
jako odpowiednie do umieszczenia czujnika. Przeznaczony jest do kontroli wyrywkowej lub monitorowania w 
Domowej Opiece Zdrowotnej i Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 
 Ostrzeżenie: 
Prezentowany pulsoksymetr jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez specjalistów klinicznych lub pod ich 
kierownictwem. Urządzenie musi być używane przez osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie jego 
używania. Osobom nieupoważnionym lub niewyszkolonym nie wolno z niego korzystać. 
UWAGI: 

• Ten pulsoksymetr jest przeznaczony do stosowania w szpitalu, placówce klinicznej, środowisku służby 

zdrowia. 
• Pulsoksymetr NIE jest przeznaczony dla noworodków i niemowląt. Dla dorosłych i dzieci zalecana grubość 

palca powinna wynosić od 8-25,4 mm. 
WSKAZÓWKI: 

• Sonda stanowi otwór w środku urządzenia, do którego wkłada się palec. 
• Sonda jest integralną częścią urządzenia. 

2.2.2 Właściwości 
• Pulsoksymetr ma niewielkie rozmiary, jest lekki i łatwy do przenoszenia. 
• Jeden przycisk i łatwa obsługa. 
• Istnieją trzy tryby: wyłączanie zasilania, sen i pomiar. 
• Automatyczne przejście w tryb uśpienia w ciągu 8 sekund po braku sygnału. 

WSKAZÓWKI: 
• Naciśnij przycisk roboczy, aby aktywować oksymetr (tryb pomiaru) z trybu uśpienia. 

• Wyłączyć zasilanie po wyjęciu baterii. 

2.4 Fukcje 
Funkcja FS10 FS20 

Wyświetlacz LED OLED 

Pomiar parametru Spo2  Y Y 

Pomiar pulsu Y Y 

Wyświetlanie wykresu słupkowego Y Y 

Wyświetlacz stanu baterii Y Y 

Automatycznie przechodzi w tryb 
uśpienia 

Y Y 

Wyświetlanie krzywej pulsu — Y 

 

2.5 Symbole 
Symbole Definicja Symbole Definicja Symbole Definicja Symbole Definicja 

%Sp02         Saturacja (%) 
 

Numer seryjny + Bateria - 
elektroda 
dodatnia 

 

Typ BF zastosowana 
część 

  
PR Wskaźnik pulsu (BPM) 

 

 

Urządzenie nie ma 

Systemu alarmowego 

 

- Bateria- 
elektroda 
ujemna  

 
 

 

Producent 

IPX2 Produkt jest chroniony 

przed szkodliwymi 

skutkami kapiącej wody 

na IEC 60529. 

IPX1 dla FS10A.FS20A, 

FS10B.FS20B 

 

 

 

 

Dane Producenta 
 

 

Uwaga, należy 
zapoznać się z 
dokumentami 
towarzyszącymi 

 

 

 

Ta pozycja jest zgodna 

z urządzeniem 
medycznym 

Dyrektywa 93/42/EWG 

 

 
 

Wskaźnik mocy (niektóre modele nie mają wskaźnika 
pojemności baterii, ale mają wskaźnik niskiego poziomu 
baterii) 
 

 

3.Instalacja baterii 
 

A. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii w odpowiednich polaryzacjach. 
B. Wsuń pokrywę baterii poziomo wzdłuż strzałki przedstawionej na rysunku 3. 
Ostrzeżenia: 
• Polaryzacje baterii powinny być prawidłowo zainstalowane, w 

przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. 
• Proszę wyjąć baterie, jeśli oksymetr będzie przechowywany przez 

więcej niż 30 dni. 
• Proszę wyjąć baterie, jeśli chcesz wyłączyć oksymetr. 

•         W przeciwnym razie jest zawsze w stanie zasilania. 
      Baterie mogą wyciekać lub eksplodować w przypadku ich     
       niewłaściwego użycia lub utylizacji. 

 

Rysunek 3. FS10/20 Instalacja 
baterii 

|4. Instrukcja obsługi 

4.1 Metoda aplikacji 

A Zdejmij pokrywę baterii i włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniem biegunowości umieszczonym wewnątrz 
komory baterii, a następnie przesuń pokrywę. 
B Przytrzymać oksymetr z wyświetlaczem skierowanym do siebie, wsunąć palec do sondy otwierającej urządzenie, 
jak pokazano poniżej (Rysunek 4), aż koniuszek palca dotknie wbudowanej prowadnicy ogranicznika. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, upewnij się, że palec jest wyśrodkowany w prowadnicy palca. 

 C Naciśnij przycisk, aby aktywować oksymetr z trybu uśpienia, a następnie w ciągu 3 sekund pojawi się interfejs   
 pomiarowy. 
 D Wynik pomiaru zostanie odczytany bezpośrednio z ekranu. 
 E Oksymetr przełączy się automatycznie w tryb uśpienia w ciągu 8 sekund po opuszczeniu sondy przez palec. 

Naciśnij dolną 
część aby otworzyć 
sondę                    
 

          Wsuń palec               Naciśnij przycisk roboczy aby aktywować    
                                                urządzenie    

 

higure 4.uperation uuiae 
4.2 Uwagi do funkcjonowania 
A. Palec serdeczny, środkowy i palec wskazujący są zalecane jako odpowiednie do umieszczenia urządzenia. 
B. Nadmierny lub szybki ruch może mieć wpływ na dokładność pomiaru. 
C. Niewłaściwe rozmieszczenie czujników może mieć wpływ na dokładność pomiaru. 
D. Oksymetr może być ponownie użyty po czyszczeniu i dezynfekcji. 
E. Pomiar jest najlepszy, gdy oksymetr i serce są na tym samym poziomie.  

F. F. (tylko dla FS20) Pletysmograf może być używany jako wskaźnik intensywności pulsu. Wyświetlane parametry 
mogą być niewiarygodne w przypadku pletysmografu nieporządkującego. 

 G.(Tylko dla FS10) Wykres słupkowy może być używany jako wskaźnik intensywności impulsu. Wyświetlane   
 parametry mogą być niewiarygodne z nieregularnymi zmianami. 
H. Jeśli jakość sygnału jest bardzo niska, wyświetlane parametry będą wskazywały nieprawidłowy wskaźnik  
jako"-". 
I. W przypadku wystąpienia błędu oksymetru na wyświetlaczu pojawi się nieprawidłowy wskaźnik jako "-". 
J. Maksymalny czas trwania testu ciągłego nie przekracza 5 minut. 

5. Specyfikacja 

5.1 Klasyfikacja 
Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym ................................................................  
Stopień ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym ...............................................................  
Tryb działania...............................................................  
Stopień ochrony przed zagrożeniem wybuchem 
Typ urządzenia............................................................  

5.2 Specyfikacje pomiarów 
          Spo2 deklarowana dokładność 

Zakres: (*) .......................................................  

Rezolucja ...........................................................  
Okres aktualizacji
 ............................................................................  
Czas uśredniania ..............................................  

          PR deklarowana dokładność 
Zakres: (*) ........................................................ 
Rezolucja ............................................................ 
Okres aktualizacji
 ............................................................................  
Czas uśredniania ..............................................  

5.3 Wymagania dotyczące zasilania 
                    Specyfikacja baterii ............................................  

Napięcie robocze ...............................................  
5.4 Wymagania środowiskowe 

Temperatura 
Działanie ............................................................  
Przechowywanie/ transport: ..............................  

Wilgotność 
Działanie .............................................................  

Przechowywanie/ transport ............................... 

Ciśnienie atmosferyczne 

Działanie ............................................................  

Przechowywanie/ transport ............................... 

II (Urządzenia zasilane wewnętrznie) 

Typ BF - część stosowana (odporna na defibrylację) 

Kontrola wyrywkowa 

Zwykły sprzęt :Uwaga chroniony 
 Oksymetr napalcowy 

70%~99% ± 2 cyfry 
 0%~69%: nieokreślone 
 1% 
1s 
8s 

25-250: ±3 cyfry 
1bpm 
1s 
8s 

Dwie 1.5V(AAA) 
DC 2.5-3V 

+41° do +104° F/5° do +4010 
-4° do +140° F/-20 do +60°C 

10-95%, niekondensujący 
10-95%, niekondensujący 

70~106 kpa 

 50-107.4 kpa 

Rysunek 2. Widok z przodu  FS20 

Wykres pulsu 

Przycisk roboczy 

Wskazanie mocy 

Wartość SpO2 
 
Wartość 
wskaźnika pulsu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opis techniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6 Wyświetlacz 
 FS10 FS20 

Typ wyświetlacza LED OLED, 0.96", 128x64 pixeli 

Zawartość 
wyświetlacza 

SpO2%, Wskaźnik pulsu, Wskaźnik 

baterii, Wykres słupkowy 
SpO2%, Częstotliwość pulsu, Wskaźnik baterii, Wykres 

słupkowy, Kształt przebiegu pulsu, Znacznik bicia serca 

 
5.7 LED Długość fali 
 

Dane techniczne sondy LED 
 Długość fali Moc promieniowania 

RED 660±6nm 1.8mW 

IR 905±10nm 2.0mW 
 

Problem Możliwy powód Rozwiązanie 

 Palec nie jest umieszczony wystarczająco 
głęboko 

Umieść prawidłowo palec i spróbuj 
ponownie. 
   Rozmiar palca odbiega od zalecanego   

  zakresu 
 

Zmień palec. 

 Zbyt duża ilość światła w otoczeniu Unikać nadmiernego oświetlenia 

Wartość wskaźnika pulsacji dla wahań 
cyklicznych 

Pomiar jest normalny, a 
pacjent ma arytmię. 
 Spo2 i PR nie są 

wyświetlane normalnie. 
 

Palec nie jest prawidłowo ułożony Umieść prawidłowo palec i spróbuj 
ponownie. 

SpO2 pacjenta jest zbyt niska, aby mogła 
zostać wykryta. 

Spróbuj jeszcze raz, idź do szpitala w celu 
postawienia diagnozy, jeśli jesteś pewien, 
że urządzenie działa prawidłowo. 
 

 

Załącznik A 

Poniższa tabela przedstawia wnioski statystyczne z inwazyjnego kontrolowanego badania desaturacji, które 
opierało się na" ISO 80601-2-61 Załącznik EE, Wytyczne do oceny i dokumentowania dokładności SpO2 u ludzi".  
Wynik statystyczny pokazywał rozkład dokładności pomiędzy 70%~100%, co może być pomocne dla użytkownika. 

Analiza odchyleń 
SpO2-FS 10/20 
Pulsoksymetr 

SaO2 – Radiometr ABL800 FLEX-CO-Oxymetr 

70-80(%) 80-90(%) 90-100(%) 70-100(%) 

Średnie odchylenie (Bs) 1.94 1.45 0.89 1.4 

Rzetelność  (Sres) 2 1.55 0.98 1.53 

Trafność (Arms) 1.98 1.53 0.96 1.52 

Poniżej znajduje się wykres graficzny Bland-Altmana dotyczący próbek z inwazyjnego kontrolowanego badania 
desaturacji. 
 
 

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy EN60601-1-2 "Elektryczne urządzenia medyczne - kompatybilność 
elektromagnetyczna". 

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Pulsoksymetr FS10/FS20 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym 
poniżej. Klient lub użytkownik pulsoksymetru FS10/FS20 powinien upewnić się, że jest on używany w takim 
środowisku. 
 Test odporności IEC 60601 

poziom badania 
Stopień 

zgodności 
Środowisko elektromagnetyczne - przewodnik 

Wyładowania 
elektrostatyczne 

(ESD)IEC 61000-4-2 

 

±8kV kontakt 
±8kV, ±15kV 

powietrze 

±8kV kontakt 
±8kV, ±15kV 

powietrze 

      Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z 
płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte 
materiałem syntetycznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%. 

 Częstotliwość mocy 

(50/60Hz) pole 
magnetyczne 

 

30A/m 30A/m Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania 
powinny być na poziomie charakterystycznym dla 
typowej lokalizacji w typowym środowisku 
handlowym lub szpitalnym. 
 UWAGA: UT to napięcie sieciowe prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. 

 

0.5 

0 

-0.5 

-1 

-1.5 

-2 

-2.5 

-3 

-3.5 
 

Wykres Blanda-Altmana dla SaO2-SpO2 

60 70 80 90 100 110 

7. Konserwacja, czyszczenie, dezynfekcja 

Średnie Sao2-Spo2 

5.5 Specyfika fizyczna 
Szerokość x Wysokość x Głębokość ............................. około 33x36x58mm(dla FS10C,FS20C,FS10D,FS20D, 

FS10E,FS20E,FS10F,FS20F,FS10I,FS20I,FS10K,FS20K, 
FS10L,FS20L,FS10M,FS20M,FS10N,FS20N) 

około 37x31x63mm(dla FS10A,FS20A,FS10B,FS20B) 

Waga .................................................................... około60g(łącznie z bateriami) 

7.1 Konserwacja 
Przewidywany okres użytkowania sprzętu wynosi około 2 lat, należy utrzymywać sprzęt i akcesoria w czystości i 
przestrzegać poniższych zasad: 
1. Proszę oczyścić urządzenie przed użyciem zgodnie z punktem 6.2; Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 

dłuższy czas, należy wyjąć baterie  
2. Baterie należy wymienić w czasie, gdy wskaźniki napięcia baterii wskazują, że są rozładowane; 
3. Zaleca się, aby sprzęt był przechowywany w suchym środowisku, bez gazów korozyjnych i z dobrą wentylacją. 

Wilgoć i wysokie natężenie światła będą miały wpływ na jego żywotność, a nawet mogą uszkodzić sprzęt. 
4. Najlepiej jest przechowywać produkt w miejscu, w którym temperatura wynosi od -20 do 60°C a wilgotność 

względna wynosi mniej niż 95%. 
5. Zapakowany sprzęt może być transportowany zwykłym transportem. Urządzenie nie może być transportowane 

z materiałami toksycznymi, szkodliwymi, korodującymi. 
 OSTRZEŻENIE:  
 Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji tego sprzętu. 
 
7.2 Utylizacja 
Pulsoksymetr należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji odpadów. 

8.Czyszczenie/ Dezynfekcja 

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Pulsoksymetr FS10/FS20 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym 
poniżej. Klient lub użytkownik pulsoksymetru FS10/FS20 powinien upewnić się, że jest on używany w takim 
środowisku. 
 Test odporności IEC 60601 

poziom 
badania 

Stopień 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne - przewodnik 

Przewodzone RF 

IEC 61000-4-6 

 

3 Vrms 
150 kHz to 

80 MHZ 

3 Vrms 
150 kHz to 

80 MHZ 

Przenośne urządzenia łączności radiowej nie powinny być 
używane w odległości bliższej jakiejkolwiek części 
pulsoksymetru FS10/FS20, łącznie z kablami, niż zalecana 
odległość separacji obliczona z równania mającego 
zastosowanie do częstotliwości nadajnika. 

d=[
3.5

𝑉1
]√𝑃  

Promieniowanie 
radiowe RF 

IEC 61000-4-3 

 

10 V/m 
80 MHz to 

2,7GHz 

10 V/m  

d=[
3.5

𝐸1
]√𝑃       80MHz do 800 MHZ 

 

d=[
7

𝐸1
]√𝑃       800MH do 2.7 GHz 

 Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach 
(W) według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość 
separacji w metrach (m). Natężenie pola w stałych 
nadajnikach radiowych, określone za pomocą 
elektromagnesu. 

 
  

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację 
elektromagnetyczną ma wpływ absorpcja i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi. 

 
 

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne 

Oksymetr impulsowy FS10/FS20 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik pulsoksymetru FS10/FS20 powinien upewnić się, że jest on używany 
w takim środowisku. 

 Test odporności IEC 60601 
poziom 
badania 

Stopień zgodności 

Emisje RF 

CISPR11 

 

Grupa 1 Pulsoksymetr FS10/FS20 wykorzystuje energię radiową tylko do realizacji 
swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym jego emisja RF jest bardzo 
niska i prawdopodobnie nie będzie powodować zakłócenia w pobliskim 
sprzęcie elektronicznym. 
 Emisje RF 

CISPR11 
Klasa B Oksymetr pulsacyjny FS10/FS20 jest odpowiedni do stosowania we wszystkich 

zakładach, w tym zakłady domowe i te bezpośrednio podłączone do publicznej 
sieci zasilania niskiego napięcia, która zasila budynki wykorzystywane do celów 
domowych. 

 

Emisje harmoniczne 

IEC61000-3-2 

 

N/A 

Wahania napięcia 
emisje migotania 
IEC 61000-3-3 
 

N/A 

 

•  Nigdy nie zanurzać ani nie moczyć oksymetru. 

•  Zalecamy, aby oksymetr był czyszczony i dezynfekowany po każdym użyciu, ewentualnie zgodnie z polityką  
szpitala, pozwoli to uniknąć długotrwałego uszkodzenia oksymetru. 

•  Nigdy nie stosować środków czyszczących/dezynfekujących innych niż zalecane. 

•  Element czujnika nie jest czyszczony i dezynfekowany podczas badania. 

8.1 Czyszczenie 
Do zalecanych środków czyszczących należą: woda 
A. Wyłączyć pulsoksymetr i wyjąć baterie. 
B. Oksymetr należy czyścić bawełnianą lub miękką ściereczką zwilżoną wodą. 
C. Po oczyszczeniu zetrzeć wodę miękką szmatką. 
D. Pozostawić oksymetr do wyschnięcia na powietrzu. 
8.2 Dezynfekcja 
Zalecane środki dezynfekujące obejmują: etanol 70%, izopropanol 70%. 
A. Wyłączyć pulsoksymetr i wyjąć baterię. 
B. Wyczyścić pulsoksymetr zgodnie z powyższymi instrukcjami. 
C. Zdezynfekować pulsoksymetr za pomocą bawełnianej lub miękkiej szmatki zwilżonej jednym z zalecanych 

środków dezynfekujących. 
D. Po wykonaniu dezynfekcji należy zetrzeć środek dezynfekujący pozostawiony na oksymetrze miękką szmatką 

zwilżoną wodą. 
E. Pozostawić oksymetr do wyschnięcia na powietrzu. 

 
9.Akcesoria 

• Jedna smycz 

•  Dwie baterie AAA 

• Jedna instrukcja obsługi 

• Jedna karta z certyfikatem 

Uwaga: 
  Konkretna konfiguracja akcesoriów znajduje się na liście opakowań produktów. 

10. Rozwiązywanie problemów 

11. Obowiązujące modele 

FS10A,FS20A,FS10B,FS20B,FS10C,FS20C,FS10D,FS20D,FS10E,FS20E,FS10F,FS20F,FS10I,FS20I,FS10K, 
FS20K,FS10L,FS20L,FS10M,FS20M,FS10N,FS20N 

Uwagi: 
1. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego produktu 
2. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

POUCZENIA 

Zalecane odległości separacji pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami łączności radiowej a 

Medyczny PULSOKSYMETR FS10/FS20 

 Pulsoksymetr FS10/FS20 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym 
kontrolowane są zakłócenia radiowe. Klient lub użytkownik pulsoksymetru medycznego FS10/FS20 może pomóc 
w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość między przenośnym i 
mobilnym urządzeniem do komunikacji radiowej (nadajnikami) a pulsoksymetrem FS10/FS20, zgodnie z 
poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego. 

 Znamionowa 
maksymalna moc 
wyjściowa nadajnika(W) 
 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika(m) 

150 kHz to 80 MHZ 

            d=[
3.5

𝑉1
]√𝑃 

80 MHZ to 800 MHZ 

d=[
3.5

𝐸1
]√𝑃 

800 MHz to 2,7 GHz 

d=[
7

𝐸1
]√𝑃   

0,01 0.12 0.04 0.07 

0,1 0.37 0.12 0.23 

1 1.17 0.35 0.7 

10 3.7 1.11 2.22 

100 11.7 3.5 7.0 

Dla przetworników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecaną odległość separacji d w 
metrach (m) można oszacować za pomocą równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P 
oznacza maksymalną moc wyjściowa przetwornika w watach (W) według producenta przetwornika. 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości. 

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację 
elektromagnetyczną ma wpływ pochłanianie i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi. 

 
 

10.1 Rozwiązywanie problemów 

OSTRZEŻENIA :  

- Konieczna konserwacja musi być wykonywana WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel serwisowy. 
- Użytkownikom NIE wolno samodzielnie konserwować sprzętu. 

- W sprzęcie nie ma żadnych wymiennych elementów. 
Problem Możliwy powód Rozwiązanie 

Oksymetr nie może 
przełączyć się na tryb 

pomiarowy 

 

Baterie są całkowicie wyczerpane  Proszę wymienić baterie 

Nieprawidłowa instalacja baterii Sprawdzić i skorygować instalację baterii 

Awaria oksymetru Prosimy o kontakt z lokalnym serwisem 

Wyświetlacz wyłącza się 
nagle 

Urządzenie przełączy się w tryb uśpienia 
automatycznie, jeśli w ciągu 8 sekund nie 
ma sygnału 

Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje 
reaktywację oksymetru. 
 

Baterie są całkowicie wyczerpane Wymiana baterii 

Wskaźnik Spo2 i 
wskaźnik pulsu są 
niestabilne. 
 

Okno luminescencyjne lub fotoelektryczne 
jest osłonięte przez jakiś obiekt. 
 

Sprawdź okno luminescencyjne i 
fotoelektryczne 
 Nadmierny ruch Przestań ruszać palcem, ręką i ciałem 
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