
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – VÉROXIGÉN ÉS PULZUSMÉRŐ 

Alkalmazási terület 
A szívritmus és a vér oxigéntelítettségének nem orvosi, időszakos 

tesztelésére otthon, sportban és szabadidőben, például 

hegymászásnál, magashegyi tevékenységeknél és futásnál.  

Ez az ujj pulzusmérő nem alkalmas orvosi diagnózisra vagy kezelésre.  

Figyelmeztetés 
1. Ne használja szívmegállás vagy sokkos állapotok esetén. 

2. A véroxigénmérő nem rendelkezik riasztás funkcióval, és nem 

alkalmas állandó megfigyelésre.  

3. Az erős fény negatívan befolyásolhatja az SpO2 mérését. Ha 

szükséges, takarja le egy kendővel az érzékelő területét  

4. A körömlakk vagy a műköröm befolyásolhatja az SpO2 mérésének 

pontosságát. 

5. Az érzékelők folyadékba merítése pontatlan mérésekhez vezethet. 

6. A túlzott mozgatás ronthatja a mérés pontosságát. 

7. Tartsa távol kisgyermekektől - a készüléknek vannak olyan kis 

részei, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. 

Tartsa be a helyi szabályokat és előírásokat a készülék, a készülék 

alkatrészeinek és az akkumulátorok ártalmatlanítására és 

újrahasznosítására. Tartsa be a helyi szabályokat és előírásokat a 

készülék, annak részeinek és az akkumulátorok ártalmatlanítására és 

újrahasznosítására vonatkozóan.  

Jellemzők 
1. Az ujj-véroxigénmérő hordozható, nem invazív eszköz az 

oxigéntelítettség (SpO2) és a pulzusszám pontos ellenőrzésére.  

2. Nincs szükség a készülék kalibrálására. Csak az elemet kell 

kicserélni. 

3. A használata egyszerű és praktikus. 

4. Kicsi, könnyű, könnyen szállítható. 

5. Alacsony energiafogyasztás, 2 db AAA elem elegendő a 24 órás 

működéshez. 

6. Ha az elemek lemerültek, figyelmeztetés jelenik meg a LED 

kijelzőn. Azonnal cserélje ki az elemeket a mérések 

pontosságának biztosítása érdekében. 

7. Ha nem végez méréseket a készülék 8 másodperc után 

automatikusan kikapcsol. 

Elemek behelyezése 
1. Távolítsa el az elemtartó fedelét. 

2. Helyezzen be 2 db AAA-elemet, figyeljen a polaritásra. 

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. 

• Ügyeljen az elemek helyes polaritására. Ellenkező esetben a 

készülék károsodhat. 

• Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a 

készüléket. 

Hordozó fül szerelése 
1. Vezesse át a csuklópánt vékony végét az véroxigénmérőn lévő 

nyílásokon.  

2. Vezesse át a zsinór vastag végét a vékony végén, és húzza meg. 

Útmutató 
1.  Helyezze az ujját a véroxigénmérő nyílásába. 

2. Kapcsolja be a készüléket az elülső oldalon található kapcsolóval. 

3. A mérés alatt üljön le és lazítson. 

4. Olvassa le a mért értéket a kijelzőn. 

 

Úgy helyezze az ujját a készülékbe, hogy a köröm felfelé nézzen. 

A kijelzőn megjelenik a pulzusszám. Az sáv magassága mutatja a 

pulzus erősségét. 

Karbantartás és tárolás 
1. Ha az elemek lemerülésére figyelmeztető jelzés világít, azonnal 

cserélje ki az elemeket. 

2. Használat előtt tisztítsa meg a véroxigénmérő felületét és orvosi 

gumiját. 

3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a 

készüléket. 

4. A készüléket -40°C~60°C (-40°F~140°F) közötti hőmérséklet-

tartományban tárolja. 

5. Ha lehetséges, a készüléket száraz helyen tárolja. A nedves 

környezet befolyásolhatja a készülék élettartamát és károsíthatja a 

készüléket. 

Tartozékok 
1. Hordozó fül 

2. 2 x AAA-elem (nem tartalmazza) 

3. Használati útmutató 

Specifikációk 
Kijelző: OLED-Display; 

SpO2-mérési tartomány: 0% - 100%; 

Pulzusszám mérési tartomány: 30 bpm - 250 bpm; 

Pulzusintenzitás kijelzés: Oszlopos kijelzés 

Áramellátás: 2 x 1.5V AAA- alkáli elem (vagy újratölthető elemek). 

Felbontás: 1% SpO2 és 1 bpm pulzus esetén.  

Mérési pontosság: ±2% 70%-100% SpO2 esetén, lényegtelen, ha 70%. 

alatt van. ±2 bpm vagy ±2% (nagyobb érték választása) pulzusfrekvencia 

esetén. 

Mérési teljesítmény alacsony perfúzióval: SpO2 és a pulzusfrekvencia 

helyesen jelenik meg 0,4% -os impulzustöltéssel. SpO2-hiba ±4%, 

pulzusfrekvencia hiba ±2 bpm vagy ±2% (nagyobb érték 

választása). 

Zavarmentesség helyiségmegvilágítás esetén: Természetes 

megvilágítású, erősen megvilágított vagy sötétített belső térben 

végzett méréseknél az oxihemoglobin értékek eltérése kisebb, mint 

± 1%. A készülék funkciókapcsolóval rendelkezik. 8 másodperc után 

automatikusan kikapcsol, ha a készüléket nem használja. 

Optikai érzékelő 

Piros fény (660±2 nm, 1,8 mW hullámhossz) 

Infravörös (906±10 nm, 2,0 mW hullámhossz) 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

SpO2 és a pulzusszám 

nem jelenik meg 

megfelelően 

1. Az ujj nincs 

 megfelelően elhelyezve. 

2. SpO2-értéke túl alacsony 

 a méréshez. 

1. Helyezze el az ujját 

 helyesen, és próbálja újra. 

2. Végezzen el egy új mérést. 

Forduljon szakemberhez, ha 

biztos benne, hogy a készülék 

megfelelően működik. 

SpO2 és a pulzusszám 

rendszeresen nem 

jelenik meg  

1. Az ujj nincs elég mélyen 

 a készülékben. 

2. Az ujj remeg, vagy 

túlságosan mozgatja. 

1. Helyezze be megfelelően az 

ujjat és próbálja újra a mérést. 

2. Hagyja, hogy a felhasználó 

megnyugodjon és ellazuljon. 

A készüléket nem lehet 

bekapcsolni. 

1. Az elemek lemerültek 

vagy majdnem 

lemerültek. 

2. Az elemeket nem 

helyezték be 

megfelelően. 

3. A készülék nem működik 

megfelelően. 

1. Cserélje ki az elemeket. 

2. Helyezze be újra az elemeket. 

3. Lépjen kapcsolatba a 

vevőszolgálattal. 

A kijelző hirtelen 

kikapcsol. 

1. A készülék 

automatikusan 

kikapcsol, ha 5 

másodpercig nem kap 

utasítást. 

2. Lemerültek az elemek. 

1. Normális. 

2. Cserélje ki az elemeket. 


