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Dėkojame už jūsų pasitikėjimą ir sveikiname įsigijus kokybišką PHGLVDQD gaminį. Kad pasiektu
mėte pageidaujamą rezultatą ir tikrai ilgai džiaugtumėtės savoPHGLVDQD S OVRNVLPHWU 30
FRQQHFW, rekomenduojame atidžiai perskaityti toliau pateiktus naudojimo ir priežiūros nurodymus.

SVARBŪS NURODYMAI!
BŪTINAI SAUGOKITE!

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač
saugos nurodymus, ir saugokite ją, jei prireiktų vėliau. Jei prietaisą perduodate
tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią instrukciją.

Simbolių paaiškinimas

Ši naudojimo instrukcija priklauso šiam prietaisui. Joje pateikta svarbi
informacija apie prietaiso naudojimą. Perskaitykite visą naudojimo
instrukciją. Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti
arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ĮSPĖJIMAS
Laikykitės įspėjamųjų nurodymų, norėdami išvengti galimų naudotojo
sužeidimų.

DĖMESIO
Laikykitės šių nurodymų, norėdami išvengti galimų prietaiso
pažeidimų.

NURODYMAS
Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie
įrengimą ir naudojimą.

Apsaugos klasė nuo dulkių ir vandens

Prietaiso klasi�kacija: BF tipo Nėra SpO VLJQD R

Partijos numeris Laikymo temperatūros
diapazonas

DPLQWRMR VHULMRV QXPHULV

3DJDPLQLPR GDWD

Pakuotės turinys ir pakuotė
Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso
nenaudokite ir kreipkitės į savo prekybininką arba techninės priežiūros skyrių. Pakuotės turinys:

PHGLVDQD pulsoksimetras PM 100 connect
2 baterijos (AAA tipo) 1,5V 1 dirželis 1 naudojimo instrukcija

Pakuotės yra perdirbamos ir gali būti grąžinamos į žaliavų surinkimo punktą. Jau nenaudojamą
pakuotės medžiagą pašalinkite laikydamiesi taisyklių. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo
pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

Prietaisas ir valdymo elementai
1 2/( URGP R 2 Įjungimo mygtukas
3 Anga pirštui 4 baterijų skyriaus dangtelis (galinėje prietaiso pusėje)

Įdėti / išimti baterijas
Įdėti: prieš pradėdami naudoti savo prietaisą, įdėkite pridėtas baterijas. Atidarykite baterijų skyriaus
dangtelį 4 ir įdėkite abi 1,5V, AAA baterijas. Tai darydami atkreipkite dėmesį į poliškumą (kaip
pažymėta baterijų skyriuje). Baterijų skyrių vėl uždarykite.
Išimti: pakeiskite baterijas naujomis, kai ekrane pasirodo baterijos keitimo simbolis . Jei ekranas
tuščias, vadinasi baterijos visiškai išeikvotos ir jas turite nedelsdami pakeisti naujomis.

1DXGRMLPDV

- netinka naudoti, kai tuo pačiu metu uždėta kraujospūdžio matavimo movos, įvestas kateteris
arba yra kitos intravaskuliarinės prieigos;

- pacientams, kurių aukštas kraujospūdis, susiaurėję kraujagyslės, kuriems anemija arba
hipotermija;

- neplaka širdis arba pacientas yra šoko būsenos;
UD GLUEWLQLDL QDJDL

- kraujotakos sutrikimai.
3 OVRNVLPHWUDV neįspėja, kai pateikiamas matavimo rezultatas, nebent būtų viršyta įprasta vertė.
Oksimetro nenaudokite, jei greta yra sprogių arba degių medžiagų – kyla sprogimo pavojus!
Prietaisas netinka nuolat stebėti kraujo įsotinimą deguonimi.
Kad užtikrintumėte tinkamą jutiklio kreiptį ir visišką odos prigludimą, ilgiausia naudojimo trukmė
toje pačioje matavimo vietoje neturėtų viršyti daugiau kaip pusvalandžio.
Prietaiso veikimą gali neigiamai veikti elektrochirurginiai instrumentai.
Šio prietaiso negalima naudoti prie magnetinio rezonanso tomografo (MRT) arba kompiuterinės
tomogra�jos prietaiso (CT).
Pulsoksimetras yra tik pagalbinė priemonė norint įvertinti paciento būklę. Apie sveikatos būklę gali
spręsti tik gydytojas, atlikęs tolimesnius klinikinius arba profesionalius tyrimus.
Prietaiso negalima autoklavuoti arba sterilizuoti ir valyti naudojant skysčius.
Prietaiso negalima naudoti pacientą vežant, ne gydymo įstaigoje.
Pulsoksimetrą draudžiama naudoti greta kitų prietaisų arba kartu su jais.
Prietaisą draudžiama naudoti su papildomomis arba primontuojamomis dalimis, priedais arba
kitais prietaisais, kurie nenurodyti šioje naudojimo instrukcijoje.
Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Prietaiso daugiau nenaudokite ir kreipkitės į klientų
aptarnavimo tarnybą.
Naudojamos medžiagos, prie kurių liečiasi oda, buvo patikrintos dėl toleravimo. Jei vis dėl to
pajustumėte odos dirginimą ar kitokį diskomfortą, prietaiso daugiau nenaudokite ir kreipkitės į
gydytoją.
Prarijus nedideles dalis, pvz., pakuotės medžiagą, bateriją ar baterijos dangtelį ir t.t., galima už
G VWL
Jei signalas nepastovus, gautos matavimo vertės gali būti klaidingos. Šias vertes vertinkite kaip
QHWLQNDPDV

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ
Pulsoksimetras PM 100 connect yra nešiojamas, neinvazinis prietaisas, kuriuo
matuojamas suaugusiųjų ir vaikų arterinio hemoglobino įsotinimas deguonimi
(% SpO ) ir pulso dažnis. Netinkamas nuolatiniam stebėjimui.

SAUGOS NURODYMAI
Pulsoksimetras labai jautriai reaguoja į judesius, todėl matavimo metu rankas laikykite ramiai.
Kad matavimas vyktų tiksliai, turite užtikrinti tinkamą kraujotaką. Jei rankos šaltos arba kraujotaka
netinkama dėl kitokių priežasčių, prieš matuodami rankas turėtumėte nestipriai patrinti viena į kitą,
kad suaktyvintumėte kraujotaką. Spaudžiamosios juostos, kraujospūdžio movos arba kiti kraujota
ką įtakojantys objektai nulemia neteisingas matavimo vertes.
Dėl nagų lako arba akrilinių nagų matavimo vertės gali būti klaidingos.
Kad pavyktų tiksliai išmatuoti, pirštas ir prietaisas turi būti švarūs.
Jei nepavyko išmatuoti naudojant vieną pirštą, tuomet naudokite kitą pirštą.
Netikslius matavimo rezultatus galite gauti dėl:
- disfunkcinio hemoglobino arba žemo hemoglobino kiekio;
- intravaskulinių dažų naudojimo;
- ryškaus aplinkos apšvietimo;
- pernelyg energingų naudotojo rankos ir kūno judesių;
- aukšto dažnio elektrochirurginių trikdžių ir de�briliatorių;
- venų pulsacijos.

Rodomo rezultato reikšmė
Kraujo įsotinimas deguonimi (6S2 ) rodo, koks kiekis kraujo pigmento (hemoglobino) yra įsotintas
deguonimi. Standartinė vertė žmogui yra tarp 95 ir 100 % 6S2 . Per mažas kiekis gali signalizuoti
apie tam tikras ligas, pvz., širdies nepakankamumą, kraujotakos problemas, astmą arba tam tikras
plaučių ligas. Per didelis kiekis, gali atsirasti pavyzdžiui, greitai ir giliai kvėpuojant; vis dėl to tai gali
signalizuoti ir apie per mažo anglies dioksido kraujyje kiekio riziką.
PI žymi perfuzijos indeksą, kuris nusako pulso stiprumą. Reikšmės nuo 0,1 % labai silpno iki 20 %
labai stipraus pulso amplitudė. Remiantis šį prietaisą naudojant gautu rezultatu negalima diagno
zuoti ar patvirtinti ligos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo gydytoją.

Duomenų perdavimas „Bluetooth“ 4.0 į programėlę
Įjunkite prietaisą. Mirksi XHWRRWK simbolis. Kai sėkmingai prisijungiama, simbolis šviečia
nuolat. Kai kuriais atvejais, jis gali ir toliau mirksėti. Kai prietaisą atjungiate, „Bluetooth“ ryšys
nutrūksta automatiškai.
Spot-Check: esamas matavimas automatiškai perduodamas į programėlę. Po
sėkmingo perdavimo matavimo reikšmė mirksi 8 sekundes. Po to prietaisas
automatiškai išsijungia. Jeigu ilgiau nei vieną minutę nepavyksta suskurti„Bluetooth“
ryšio, prietaisas išjungiamas automatiškai ir išmatuotos reikšmės neįrašomos.
Realusis laikas: Duomenys į programėlę perduodami realiuoju laiku.
Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.
Didžiausias perdavimo atstumas yra 10 m.

Dirželio naudojimas
PHGLVDQD pulsoksimetro PM 100 connect pakuotėje yra dirželis. Jį, naudo
dami ploną virvelę, galite įverti į angą, esančią prietaiso kairėje pusėje ir jį taip
VD JLDL WUDQVSRUW RWL

Klaidos ir jų šalinimas
Klaida: Nerodomas arba neteisingai rodomas 6S2 ir (arba) pulso dažnis
Sprendimas: Įkiškite pirštą į pirštui skirtą angą3. Įdėkite dvi naujas baterijas. Matuodami nejudė
kite ir nekalbėkite bei venkite ryškaus aplinkos apšvietimo. Jei ir toliau rodomos neteisingos vertės,
kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Klaida: prietaisas neįsijungia.
Sprendimas: išimkite senas baterijas ir įdėkite 2 naujas. Paspauskite START mygtuką 2 -HL
prietaiso ir toliau nepavyksta įjungti, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

-HL HNUDQH URGRPD ” , tai reiškia, kad signalas nepastovus. Pabandykite dar kartą ir rankas
nuskaitymo proceso metu laikykite ramiai. Tikrinimo metu nejudinkite piršto. Rekomenduojame,
matavimo proceso metu nejudėti.

Valymas ir priežiūra
Prieš valydami prietaisą, išimkite baterijas. Nenaudokite stiprių valymo priemonių arba aštrių še
pečių. Prietaisą valykite minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta izopropilo alkoholiu. Į prietaisą negali
patekti drėgmė. Prietaisą vėl naudokite tik tuomet, kai jis visiškai nudžiūvęs.

Utilizavimo nurodymai
Baterijų neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, jas išmeskite su pavojingomis atlieko
mis arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekybos vietoje. Dėl utilizavimo kreipkitės į
savo savivaldybės pareigūnus arba į savo pardavėją. Šio prietaiso negalima išmesti kartu
su kitomis buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo atiduoti visus elektrinius
arba elektroninius prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra kenksmingųjų medžiagų,
savo miesto surinkimo punkte arba prekybos vietoje, kad šiuos prietaisus būtų galima

perduoti šalinti aplinkai tinkamu būdu. Prieš išmesdami prietaisą baterijas išimkite. Išmeskite pa
QD GRWDV

Direktyvos ir standartai
Šis prietaisas serti�kuotas pagal EB direktyvas ir pažymėtas CE ženklu (atitikties ženklas)
„CE 0297“. Atitinka ES direktyvos “93/42/EEB standartą 1993 m. birželio 14 d. dėl medicininių
produktų”. Elektromagnetinis suderinamumas: SULHWDLVDV DWLWLQND (1 VWDQGDUWR UHLND
ODYLP V Q VWDW W V HOHNWURPDJQHWLQLDP V GHULQDP P L

Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams
Pulsoksimetrą galite naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso pirkėjas
arba naudotojas turėtų įsitikinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo IEC 60601 Atitikties Elektromagnetinė aplinka
bandymai Bandymo Atitikties – gairės

lygmuo lygmuo

Spinduliuojamas
aukšto dažnio
trikdžių kiekis pagal
,(

1 pastaba: kai 80 MHz ir 800 MHz taikoma aukštesnis dažnio diapazonas.
2 pastaba: šios gairės taikomos ne visais atvejais. Elektromagnetinių dydžių sklaida
priklauso nuo pastatų, daiktų ir žmonių
sugėrimo ir spinduliavimo.

a. Stacionarių siųstuvų, pvz., bazinių mobiliojo ryšio telefonų stočių ir mobiliųjų žemės ūkyje naudojamų prie
taisų, mėgėjiškų radijo ryšio stočių, AM ir FM radijo ryšio ir televizijos siųstuvų lauko stipris, teoriškai gali būti
sureguliuoti netiksliai. Kad nustatytumėte elektromagnetinę atsižvelgiant į stacionarų siųstuvą, turėtumėte
ištirti vietą. Jei išmatuotas lauko stipris vietoje, kur bus naudojamas pulsoksimetras, viršija pirmiau nurodytą
atitikties lygį, prietaisą turėtumėte stebėti, kad įsitikintumėte jog jis tinkamai veikia. Jei pastebite neįprastas
charakteristikas, galite taikyti papildomas priemones, pvz., pakeiskite prietaiso padėtį arba padėkite jį kitoje
vietoje.
b. Kai dažnio diapazonas didesnis nei 150 kHz iki 80 MHz, lauko stipris turėtų būti mažesnis nei 10 V/m.

9 P
0+ LNL

+
9 P

Nešiojamieji ir mobilūs radijo ryšio prietaisai
turėtų būti naudojami ne mažesniu atstumu iki
prietaiso su laidininkais, kaip rekomenduoja
mas skiriamasis atstumas, apskaičiuojamas
pagal siųstuvo dažniui taikomą lygtį. 5HNR
menduojamas skiriamasis atstumas:
G √3
G √3 0+ LNL 0+
G √3 0+ LNL +
P žymi siųstuvo galią, matuojamą vatais
(W) pagal siųstuvo gamintojo pateikiamus
duomenis, d žymi rekomenduojamą skiriamąjį
atstumą metrais (m). Stacionarių radijo siųstu
vų lauko stipriai esant bet kokiems dažniams,
remiantis apžiūra vietoje D turi būti mažesni
QHL DWLWLNWLHV O JP RE. Aplinkoje, kurioje yra
prietaisai pažymėti tokiais paveikslėliais,gali
PRV WRNLRV WULNW V

Techniniai duomenys
3DYDGLQLPDV LU PRGHOLV
Informacijos pateikimo sistema:
Maitinimo įtampa:
0DWDYLPR LQWHUYDODV
0DWDYLPR WLNVO PDV
5RGPHQV VN UD
Reakcijos laikas:
Naudojimo trukmė:
Autom. išjungimas:
Naudojimo sąlygos:

Laikymo / gabenimo sąlygos:
0DWPHQ V
6YRULV
Prekės Nr. / brūkšninis kodas:

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, VOKIETIJA.

Klientų aptarnavimo tarnybos adresą rasite atskirai pridėtame lapelyje.

PHGLVDQD S OVRNVLPHWUDV 30 FRQQHFW
6NDLWPHQLQLDL URGPHQ V 2/(
3 V , 2 baterijos (LR03, AAA tipo) 1,5 V 600 mAh
6S2 : 70–100 %, pulsas: 30–250 dūžiai / min.
6S2 “ S OVDV  “  “
6S2 : 1 %, pulsas: 1 dūžis / min.
ø 8 sekundės
maždaug 5 metus, kas dieną matuojat 15 kartų po 10 minučių
Praėjus maždaug 8 sekundėms nuo signalo nebuvimo
+5 °C – +40 °C, 15 % – 93 % sant. drėgmės be kondensato,
slėgis 70–106 kPa
-25 °C– +70 °C,maks. 93% sant. oro drėgmė, slėgis 70–106kPa
maždaug 58 x 34 x 35 mm
maždaug 53 g

Atsižvelgdami į tai, kad nuolat tobuliname savo gaminius, pasiliekame teisę keisti
techninius ir optinius parametrus.

Neardykite baterijų!
Išsikrovusias baterijas nedelsdami išimkite iš baterijų dėklo, nes jos gali ištekėti ir sugadinti prie
taisą!
Padidėjęs ištekėjimo pavojus, venkite kontakto su oda, akimis ir gleivine!
Jei apsiliejote baterijų rūgštimi, atitinkamas vietas iš karto nuplaukite dideliu kiekiu švaraus van
dens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
Jei prarijote bateriją, tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
Tinkamai įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą!
Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
Neįkraukite baterijų! Kyla sprogimo pavojus!
Venkite trumpojo jungimo! Kyla sprogimo pavojus!
Nemeskite į ugnį! Kyla sprogimo pavojus!
Panaudotų baterijų ir akumuliatorių neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, juos išmeskite kaip
pavojingas atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekyvietėje!

Atidarykite angą pirštui suspausdami viršutinę ir apatinę dalis kairėje.
Į angą pirštui kuo giliau įkiškite pirštą 3 prietaiso dešinėje ir suspaustas prietaiso dalis vėl at
OHLVNLWH
Paspauskite įjungimo mygtuką2. OLED rodmuo iš karto įsijungia.
Matuodami, pirštą ir visą kūną stenkitės laikyti kuo ramiau.
Netrukus ekrane rodomas pulso dažnis ir išmatuotas įsotinimas deguonimi. Rodmenų reikšmė:

Dar kartą paspaudę Įjungimo mygtuką 2 galite pereiti iš vieno rodmens režimo į kitą (jau nu
rodytos reikšmės rodomos skirtingais rodmens režimais) ir galite pakeisti parodytus 6S2 LU 35
(impulso dažnio) parametrus į 6S2 ir PI (perfuzijos indeksas).
Ištraukite pirštą. Praėjus maždaug 8 sekundėms prietaisas automatiškai išsijungia.

Pasirinkti matavimo režimą
Laikykite ilgai nuspaudę įjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte matavimo režimas> Spot-Check arba
Realiuoju laiku.

Elektromagnetinio suderinamumo gairės ir gamintojo deklaracija
3 U

Atsparumas elektromagnetinei spinduliuotei
Pulsoksimetrą galite naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso pirkėjas
arba naudotojas turėtų įsitikinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.

Spinduliuotės elektromagnetinė aplinka
Matavimai Atitiktis – gairė

RD spinduliuotė pagal 1 grupės
,635

RD spinduliuotė pagal B klasės
,635

Spinduliuotė
harmoninės emisijos 1HWDLN WLQD
SDJDO ,(

Spinduliuotė
Įtampos Netaikytina
svyravimai / mirgėjimas
SDJDO ,(

Atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams
Pulsoksimetrą galite naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso pirkėjas
arba naudotojas turėtų įsitikinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo IEC 60601 Atitikties Elektromagnetinė aplinka
bandymai Bandymo Atitikties – gairės

lygmuo lygmuo

(OHNWURVWD
tinė iš
NURYD (6 SDJDO
,(

0DJQHWLQLV OD NDV
HVDQW WLHNLPR
dažniui (50/60 Hz)
SDJDO ,(

3 OVRNVLPHWUDV WLQNDPDV QD GRWL YLV RVH
objektuose, taip pat ir namų aplinkoje
bei objektuose, tiesiogiai sujungtuose su
viešuoju įtampos maitinimo tinklu, tiekiančiu
energiją namų ūkio paskirties pastatams

Pulsoksimetras RD energiją naudoja tik savo
vidinei funkcijai palaikyti. Todėl RD spindu
liuotė labai nedidelė ir neturėtų trikdyti šalia
esančios elektroninės įrangos veikimo.

“ N9
kontaktinė
iškrova
“ N9
oro iškrova

Grindų danga turėtų būti iš medžio arba betono
ar išklota keraminėmis plytelėmis. Jei grindų
danga yra iš sintetinių medžiagų, santykinis oro
drėgnis turėtų būti ne mažesnis kaip 30 %.

P P

Tinklo dažnio magnetiniai laukai turėtų
DWLWLNWL VWDQGDUWLQHV YHUWHV NRNLRV UD SDU
duotuvės ar ligoninės aplinkoje.

BATERIJŲ NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

ĮSPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės nepaimtų vaikai. Kyla pavojus uždusti!

,3

Aktualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com

Garantijos ir remonto sąlygos
Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į klientų
aptarnavimo tarnybą. Jei prietaisą turite atsiųsti, nurodykite gedimą ir pridėkite kasos čekio kopiją.
Galioja tokios garantijos sąlygos:

PHGLVDQD gaminiams nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Garantijos atveju
įsigijimo datą liudija kasos kvitas arba sąskaita faktūra.
Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
Atlikus garantinį aptarnavimą, garantijos laikas nepratęsiamas nei prietaisui, nei pakeistam
NRQVWU NFLQLDP HOHPHQW L
Garantija netaikoma:
D visiems gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, pvz., nepaisant naudojimo

instrukcijoje pateiktos informacijos.
E gedimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar trečiojo asmens atliktų remonto darbų ar

įsikišimo.
F pažeidimams, atsiradusiems transportavimo iš gamintojo vartotojui metu arba siunčiant į

servisą.
G atsarginėms dalims, kurios natūraliai nusidėvi.

Atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prietaiso, netaikoma ir tuomet,
kai prietaiso žala pripažįstama garantiniu atveju.
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Pulso dažnis

3 OVR VLJQDODV

Įsotinimas
GHJ RQLPL

Įsotinimas
GHJ RQLPL

Baterijos simbolis „Bluetooth“
VLPEROLV

Perfuzijos
LQGHNVDV


