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1. Opis panelu przedniego

Przyciska zasilania - włączanie urządzenia, zmianę kierunku i ustawienie parametrów
Panel TFT - wyświetla dane SPO2 / Puls i pletyzmograf

2. Po włączeniu wyświetlacz Protekt P1 wygląda następująco:

Panel TFT

Zasilanie

Zasilanie

Naładowanie baterii

Puls

Pletyzmograf

Nasycenie hemoglobiny
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1. Zainstaluj baterie

Włóż dwie baterie typu AAA w przegródce na baterie z zachowaniem właściwej 
polaryzacji i zakryj jej przed włączeniem urządzenia.
UWAGA: Nie próbuj ładować normalnych baterii alkalicznych, może 
to spowodować wyciek i może spowodować pożar lub wybuch.

2. Włącz / wyłącz Protekt P1
Włożyć jeden palec w gumowy otwór pulsoksymetru (staraj się zrobić 
to, jak najdokładniej) powierzchnią paznokcia do góry, a następnie zwolnij zacisk.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć pulsoksymetr. Pulsoksymetr zostanie 
automatycznie wyłączony, gdy nie będzie palca w urządzeniu przez ponad 
16 sekund.

3. Odczytywanie danych z wyświetlacza
Wyświetlacz „TNT” może obracać się w czterech kierunkach z sześcioma różnymi 
trybami wyświetlania. Ustawia sie to po naciśnięciu przycisku zasilania przez mniej 
niż 0,5 sekundy. 

4. Zasady działania:
Pulsoksymetr wykorzystuje prawo lamberta-Beera okreslającego anbsorbcję 
światła w zalezności od stężenia badanej substancji oraz odmienną 
charakterystykę widma absorpcyjnego oksy-HB oraz deoksy-HB - odtlenionej 
hemoglobiny). Warunkiem prawidłowego pomiaru wartości absorpcji światła jest 

zastosowaniedwóch długości fali (660 nm oraz 940 nm) 
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1. Konserwacja
• Wymień baterię odpowiednio wcześnie, gdy zapali się lampka niskiego 

napięcia
• Wyczyść powierzchnię pulsoksymetru przeznaczoną na odcisk palca przed 

użyciem go do diagnozy kolejnej osoby
• Wyjmij baterie ze środka, jeśli pulsoksymetr nie będzie używany przez 

dłuższy czas
• Lepiej byłoby przechowywać produkt w warunkach: - 10°C do 40°C 

i wilgotność na poziomie 10% - 80%
• Zaleca się, aby produkt był zawsze suchy. Wilgotne otoczenie może wpłynąć 

na jego trwałość, a nawet uszkodzić produkt
• W przypadku zużytych baterii postępuj zgodnie z prawem lokalnego rządu.

2. Deklaracja produktu
Wytyczne i deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne 
dla innego SPRZĘTU i SYSTEMU.

Pulsoksymetr jest przeznaczony do użytku w specyficznym środowisku 
elektromagnetycznym. Użytkownicy pulsoksymetru muszą go używać w następujących 

warunkach

Test promieniowania Spełnia Wytyczne dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego

Zakłócenia RF CISPR 11 Grupa 1 Sygnał RF pulsoksymetru jest po prostu tworzony 
przez jego wewnętrzną funkcję. Dlatego jego 
zakłócenia RF są bardzo niskie i nie powinny 
powodować żadnych zakłóceń elektronicznych 
w sprzęcie.

Zakłócenia RF CISPR 11 Klasa B Pulsoksymetr ma zastosowanie do wszystkich 
obiektów bezpośrednio podłączonych 
do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, 
która służy do budowy budynków mieszkalnych
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1. Potencjalne problemy i skuteczne rozwiązania

Problem Potencjalna przyczyna Rozwiązanie

SPO2 lub Puls nie 
wyświetlają się 
normalnie

1. Palec nie jest prawidłowo 
podłączony
2. Wartość oksyhemoglobiny 
pacjenta jest zbyt niska, aby 
można było ją zmierzyć

1. Spróbuj ponownie, wkładając 
palec
2. Przytrzymaj dłużej palec. Jeśli 
możesz upewnić się, że nie ma 
problemu z produktem, udaj się 
jak najszybciej do szpitala w celu 
dokładnej diagnozy

Wskaźnik SPO2 
lub Plus jest 
niestabilny

1. Palec może nie być włożony 
wystarczająco głęboko
2. Palec drży lub pacjent wykonuje 
ruchy

1. Spróbuj ponownie, wkładając 
palec
2. Proszę połóż palec na 
powierzchni płaskiej

Nie można 
włączyć 
pulsoksymetru

1. Niewystarczające zasilanie 
lub urządzanie jest wyłączone 
wyłączone
2. Baterie mogą być 
nieprawidłowo umieszczone
3. Pulsoksymetr może być 
uszkodzony

1. Wymień baterie
2. Umieść ponownie baterie
3. Skontaktuj się ze sprzedawcą

L a m p k a 
s y g n a l i z a c y j n a 
nagle gaśnie

1. Produkt wyłącza się 
automatycznie, żaden sygnał nie 
jest wykrywany w ciągu 8 sekund
2. Niewystarczająca moc

1. Prawidłowe działanie
2. Wymień baterie

Czyszczenie:
• Bawełnianą ściereczkę nasącz 70% alkoholem, wyczyść rękaw z żelem krzemionkowym 

i palec testowy, sondę i kolbę wnęki. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że 
urządzenie jest odwrócone, aby zapobiec przedostaniu się cieczy do środka.

• Nie wkładaj żadnych płynów do wnętrza urządzenie.
• Przyrząd nie wymaga konserwacji i kalibracji, z wyjątkiem wymiany baterii.
• Test kliniczny jest metodą powszechnie używaną do określenia dokładności pomiaru 

tlenu. Zmierzona hemoglobina tętnicza miała wysycenie tlenem, a pomiary porównano z 
ustalonymi wynikami próbek krwi tętniczej sygnalizowanych przez pulsoksymetr.

• Mierzyć dziesięć razy dziennie przez dziesięć minut. Może to zająć rok. Podczas wkładania 
palca do powierzchni paznokcia oksymetru, powierzchnia paznokcia musi być skierowana 
do góry.
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• Przed użyciem tego oksymetru należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
dotyczącą wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, obsługi 
i specyfikacji;

• Nie umieszczaj sprzętu w zasięgu dzieci, zwierzęta i inne miejsca gdzie mogą 
leżeć w zasięgu osób niepożądanych;

• To urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia, nie można go używać 
do oceny dokładności problemu z pulsoksymetrem lub monitora 
pulsoksymetru stosowanych w szpitalach;

• Nie próbuj serwisować pulsoksymetru. Tylko wykwalifikowany personel 
serwisowy powinien podejmować wszelkie niezbędne czynności serwisowe;

• Nie używaj tego urządzenia w sytuacji, gdy wymagane są alarmy. Chociaż 
ten pulsoksymetr zapewnia funkcję alarmu, ale alarm nie spełnia normy 
IEC60601-1-8.

• Należy zagwarantować temperaturę otoczenia (temperatura pracy: 
5°C - 50°C, temperatura transportu i przechowywania: - 10°C do 40°C). 
Gdy temperatura otoczenia jest niska lub wysoka, należy upewnić się, że 
produkt przed użyciem osiągnął temperaturę pokojową.

• Jest odpowiedni do długotrwałego ciągłego monitorowania pacjenta. 
Ciągły pomiar nie może przekraczać 2 godzin. Nie ładuj podczas pomiaru. 
Przesyłanie danych dotyczących nasycenia tlenem krwi i wartości tętna 
pulsoksymetru w 8-10 sekund i cyklu aktualizacji danych, ponad 20 sekund.

• Na pomiar SPO2 może mieć niekorzystny wpływ duże oświetlenie otoczenia. 
W razie potrzeby osłonić obszar czujnika (na przykład ręcznikiem ochronnym 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych).

• Następujące przyczyny spowodują zakłócenia:

- Elektrochirurgia wysokiej częstotliwości
- Umieszczenie czujnika na kończynie z mankietem do pomiaru 
ciśnienia tętniczego lub hipotermii (pacjent ma zatrzymanie akcji serca 
lub jest w bucie
- Lakier do paznokci lub sztuczne paznokcie mogą powodować 
niedokładne odczyty SP02
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UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - nie należy używać pulsoksymetru w atmosferze 
łatwopalnej, w której może wystąpić stężenie łatwopalnych środków znieczulających lub innych 
materiałów.
UWAGA: Skutki degradacji czujnika i elektrod lub poluzowanych elektrod, które mogą 
pogorszyć wydajność lub powodować inne problemy
UWAGA: Nie próbuj ładować zwykłych baterii z suchymi ogniwami, mogą wyciekać. I może 
spowodować pożar lub nawet wybuchnąć.
UWAGA: Pulsoksymetru nie należy używać w środowisku MRI lub CT.

OSTRZEŻENIE: Środowisko pracy należy chronić przed kurzem, wibracjami, substancjami 
żrącymi, łatwopalnymi oraz skrajnymi temperaturami i wilgotnością.
OSTRZEŻENIE: Baterię należy wyjąć z komory baterii, jeśli urządzenie nie będzie używane przez 
dłuższy czas
OSTRZEŻENIE: Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest wilgotne lub mokre z powodu kondensacji 
lub rozlania. Unikaj używania sprzętu natychmiast po przeniesieniu go z zimnego otoczenia do 
ciepłego i wilgotnego miejsca.

INNE UWAGI:
1. Lakier do paznokci lub sztuczne paznokcie mogą powodować niedokładny odczyt SPO2
2. Przebieg SPO2 jest nieproporcjonalny do impulsu
3. Nie należy używać tego sprzętu na żadnej kończynie z rurką tętniczą, zestawem do infuzji 
dożylnej lub nadmuchanym mankietem do pomiaru ciśnienia krwi
4. Przebieg SPO2 jest nieproporcjonalny do impulsu. Nie używaj testera funkcji do pomiaru 
dokładności SPO2
5. Urządzenie zostało skalibrowane. Wyświetl saturację krwi tętniczej (SPO2) i częstość tętna (PR)
6. Jeżeli sygnał detektora jest niekompletny, urządzenie nie wyświetli bitu wartości parametru, 
wyświetlając przebieg jako linię prostą. Słaby sygnał jest reprezentowany przez amplitudę 
przebiegu. Jeśli sygnał jest zbyt niski, wpłynie to na dokładność i działanie pulsoksymetru. Jeśli 
poziom tlenu we krwi nie daje prawidłowych wyników, sprawdź, czy siła sygnału nie jest zbyt 
niska. Istnieje kilka przyczyn słabego sygnału:
 Niska perfuzja
 Nieprawidłowe ustawienie pulsoksymetru
 Niskie temperatury i ogólny stan zdrowia mogą powodować niskie ciśnienie krwi
7. Ilustracje i interfejsy w tej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie
8. Niniejsza instrukcja została przygotowana na podstawie najbardziej kompletnej konfiguracji. 
Niektóre konfiguracje i funkcje mogą nie być dostępne w Twoim

GOSPODARKA ODPADAMI:
W przypadku chęci wyrzucenia Pulsometru Protekt P1 lub jakichkolwiek jego części składowych, 
jak np. baterie, zawsze postępujemy zgodnie z krajowymi regulacjami dotyczącymi 
gospodarowania odpadami. Zużyte urządzenie lub jego akcesoria powinny być 
oddane do specjalistycznego punktu przyjmującego.
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1. Rodzaj ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi: Sprzęt zasilany wewnętrznie
2. Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Typ BF
3. Ochrona przed wnikaniem cieczy: IP22 (ochrona przed wnikaniem wody, gdy 
woda kapie pionowo, a monitor jest nachylony do 15°)
4. Tryb pracy: ciągły
5. Oczekiwany okres użytkowania: 5 lat
6. Typ wyświetlacza: wyświetlacz TFT
7. SPO2:
• Zakres pomiarowy: 70% -99%
• Dokładność: ± 2% w zakresie 70% - 99%, nieokreślona (≤70%)
• Rozdzielczość: ± 1%
8. PR
• Zakres pomiarowy: 30BPM - 240BPM
• Dokładność: ±1BPM lub ± 1%
9. Moc robocza
• Zasilanie: baterie 2AAA 1,5
• Pobór mocy: ≤50MA
• Żywotność baterii: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V mogą być używane 

nieprzerwanie przez 30 godzin;
• Napięcie baterii: Wskaźnik niskiego poziomu baterii pojawia się przed 

obniżeniem poziomu naładowania baterii w warunkach normalnej pracy
10. Wymiar: 60 x 35 x 35 mm
11. Środowisko
• Temperatura pracy: 5°C - 40°C
• Temperatura przechowywania: 10°C - 40°C
• Wilgotność podczas pracy: 15% - 80%
• Wilgotność przechowywania: 15% - 80%
• Ciśnienie powietrza: 70 - 106kpa


