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PULSOVÝ OXYMETER NA PRST FINEQY 

Návod na použitie: 

Tento pulzový oxymeter na prst, je druh inovatívneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré neinvazívnou 

metódou meria saturáciu hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej časti krvného riečišťa (SpO2) a srdcovú 

tepovú frekvenciu. Ako prenosný, je schopný tieto hodnoty merať rýchlo a presne. 

Všeobecný popis: 

Údaj o saturácii hemoglobínu (SpO2) nám hovorí, koľko percent hemoglobínu je v arteriálnej krvi 

nasýtené kyslíkom. Toto je dôležitý fyziologický parameter respiračného a obehového systému. Mnoho 

ochorení dýchacích ciest môže znížiť nasýtenia hemoglobínu v ľudskej krvi. 

Pulzový oxymeter sa vyznačuje malými rozmermi, nízkou spotrebou, pohodlným, jednoduchým 

ovládaním a prenosnosťou. Stačí len vložiť prst do prístroja (pripnúť si ho na prst), kde sa nachádza 

diagnostický senzor a na displeji sa počas krátkej chvíle zobrazí údaj o saturácii hemoglobínu kyslíkom. 

Pomerne vysoká presnosť a opakovateľnosť použitie prístroja boli overené v klinických testoch. 

Princíp merania: 

V pulzovom oxymetru sú použité dva základné princípy: charakteristické absorpčné spektrá derivátov 

hemoglobínu, prítomných v krvi v najvyššej koncentrácii (oxyhemoglobín a deoxyhemoglobin) a 

kolísanie objemu arteriálnej krvi v priebehu činnosti srdca. Oxymeter pracuje na princípe merania 

priesvitnosti prsta a využíva k tomu vlastnosti, kedy okysličený a odkysličená hemoglobín majú 

rozdielne farby a pohlcujú rozdielne svetla vybraných farieb. Na jednej zo strán oxymetra sú 

umiestnené dve diódy, keď jedna je červená (660 nm) a druhá infračervená (940 nm). Na druhej strane 

je potom fotodióda, ktorá meria priepustnosť prsta týmito svetlami dvoch farieb. Následne je na 

základe zložitého výpočtu stanovená saturácie hemoglobínu kyslíkom. 

Diagram princípu fungovania: 

 

1. Infračervená prijímacia časť 

2. Infračervená vysielacia časť 

Opatrenia pre použitie: 

1. Nepoužívajte pulzový oxymeter spoločne s MRI alebo CT zariadeniami. 

2. Nebezpečenstvo výbuchu: Nepoužívajte pulzový oxymeter v prostredí, v ktorom hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. 

3. Pulzový oxymeter je určený len ako doplnok k hodnoteniu stavu pacienta. 

4. Často kontrolujte miesto aplikácie senzora pulzového oxymetra a uistite sa, že je krvný obeh a 

stav pokožky pacienta v danom mieste v poriadku. 

5. Nepoužívajte oxymeter na náplasť, mohlo by to viesť k nepresnosti údajov. 

6. Pred použitím oxymetra si pozorne prečítajte návod na použitie. 

7. Pulzový oxymeter nie je vybavený SpO2 alarmy, preto s ním nie je možné nepretržité 

monitorovanie. 

8. Dlhodobé užívanie môže vyžadovať pravidelnú zmenu umiestnenia senzora (oxymetra). Je 

nutné zmeniť umiestnenie senzora (oxymetra) a kontrolovať kožu, obehový stav daného 

miesta najmenej každé 4 hodiny. 
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9. Intravaskulárne farbivá, ako je indocyaninové zelené, či metylénovej modrej môžu spôsobiť 

nepresné čítanie. Zvýšené hladiny dysfunkciou hemoglobínu (ako karboxyl hemoglobínu alebo 

methemoglobín) môžu spôsobiť nepresné čítanie. 

10. Meranie SpO2 môže nepriaznivo ovplyvňovať príliš intenzívne okolité svetlo. Zatieňte prosím 

niečím priestor snímača, ak je to nevyhnutné. 

11. Nepresné meranie môže byť spôsobené aj neočakávanú situáciou. 

12. Nepresné čítanie môže spôsobiť žilová pulzácia. 

13. K nepresnému čítaniu môže viesť lekársky signál o vysokej frekvencii, alebo rušenie spôsobené 

defibrilátorom. 

14. Ak je senzor oxymetra umiestnený na rovnakom arteriálnom katétri pre intravaskulárnej linku 

ako merač tlaku, môže to spôsobiť nepresné čítanie. 

15. Hypotenzia, ťažká vazokonstrikcia, ťažká anémia, a hypotermia môžu spôsobiť nepresné 

čítanie. 

16. Nepresnosť čítanie SpO2 môžu spôsobiť aj nalakované, umelé nechty. 

17. Nepresné čítanie môže spôsobiť podanie kardiotik pacientovi po srdcovej zástave. 

Postupujte podľa miestnych zariadení a pokynov týkajúcich sa recyklácie zariadení a jeho súčasti, 

vrátane batérií. 

Vlastnosti prístroja: 

 OLED displej 

 Dvojfarebný OLED displej, viac režimov zobrazenia 

 Nízka spotreba energie, nepretržite schopný prevádzky až po dobu 40 hodín 

 Indikátor nízkeho napätia 

 Ak nezaznamená po dobu 8 sekúnd žiadny signál, automaticky sa vypne 

 Malé rozmery, nízka hmotnosť a pohodlné nosenie 

Využitie prístroja: 

Oxymeter môže byť použitý na meranie ľudskej saturácie hemoglobínu a srdcovej frekvencie pomocou 

prsta. Tento prístroj je určený ako pre domáce, tak nemocničné využitie (interna, chirurgia, anestézia, 

pediatria, intenzívnej starostlivosti, atď.), Je možné ho využiť aj v kyslíkových baroch, sociálnych 

zdravotných organizáciách, pri športe (a to pred, či po športe - jeho použitie počas športu sa 

neodporúča). To platí aj pre nadšencov do horolezectva, pacientom, domácim rekonvalescentom, 

starší 60 rokov, tých, ktorí pracujú viac ako 12 hodín denne. Prístroj ale nie je vhodný pre priebežné 

sledovanie pacientov. 

Postup použitia: 

1. Vložte 2 ks AAA batérií 

2. Vložte prst do gumeného otvoru oxymetra (nechtom hore). 

3. Stlačte tlačidlo na prednom paneli prístroja. 

4. Nepotriasajte prstami, ak oxymeter pracuje. 

5. Stlačte panel na prednej strane prístroja, ak chcete zmeniť smer natočenia zobrazených 

informácií. 

6. Prečítajte si príslušný údaj na displeji. 

7. Ak oxymeter nezaznamenáva žiadny signál, automaticky sa vypne. 

8. Ak sú na displeji indikované dochádzajúce batérie, vymeňte ich. 
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Keď vkladám do oxymetra prst, musí nechtom smerovať vždy hore. 

DÔLEŽITÉ: Čistenie miesta vloženia prsta (gumy na vrchnej stene) vykonávať vždy iba čistým liehom a 

to najlepšie pred každým použitím, rovnako tak odporúčame týmto liehom vyčistiť prst a to pred aj po 

každom meraní. (Guma použitá v prístroji, je lekársky gumový materiál, ktorý neobsahuje žiadne 

toxíny, nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky ako alergie, apod.) 

Stručný opis predného panelu: 

 

Detailný popis prístroja: 

1. Typ displeja: OLED displej 

2. SpO2: meria v rozmedzí 70 až 90 %, presnosť +/- 2% 

3. TEP: meria v rozmedzí 30 až 240 tepov/min, presnosť +/- 1 tep 

4. Napájanie: 2 ks AAA batérií 1,5 V 

5. Spotreba energie: pod 30 mAh 

6. Automatické vypnutie, ak nie je na prste a nezaznamenáva žiadny signál po dobu viac ako 8 

sekúnd. 

7. Rozmery: 62 x 32 x 33 mm 

8. Prevádzková teplota: 5 až 40 ˚C 

9. Skladovacia teplota: - 10 až 40 ˚C 

10. Prevádzková vlhkosť: 15 až 80% 

11. Skladovacia vlhkosť: 10 až 80% 

12. Tlak okolitého vzduchu: 70 kPa až 106 kPa 

13. Vyhlásenie: EMC tohto produktu v súlade s IEC 60601-1-2 štandardom 

14. Meranie výkonnosti v stave nízkeho prietoku krvi: nutné testovacie zariadenie (Biotek INDEX - 

tester pulzového oxymetra), meranie dostupné tepovej vlny s amplitúdou 6% vlnovej 

amplitúdy simulácie pulzu. 

15. Zariadenie pracuje normálne, aj keď Biotek INDEX - tester pulzového oxymetra pôsobí rušivé 

testovacie signály. 

Klasifikácia: 

 Trieda zdravotníckych pomôcok: zariadenie II. triedy 

 Ochrana pred elektrickým šokom: vnútorne napájané zariadenie 

 Ochrana pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom: zariadenie typu BF 
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Údržba: 

1. Batérie vymieňajte vo chvíli, keď sa rozsvieti upozornenie na nízky stav batérie. 

2. Očistite povrch zariadenia vždy pred jeho použitím na diagnostikovanie. 

3. Vyberte batérie, ak viete, že prístroj nebudete dlho používať. 

4. Uchovávajte oxymeter iba pri teplotách od -10 do 40 ˚C a vlhkosti 10 až 80% 

5. Je odporúčané udržiavať prístroj v suchu, vlhkosť by mohla ovplyvniť jeho životnosť a poškodiť 

ho. 

6. Zaobchádzajte prosím s použitými batériami podľa zákonných predpisov daného štátu. 

Príslušenstvo oxymetra: 

 Šnúrka na zavesenie 

 Dve batérie typu AAA 

 Návod na obsluhu 

Odstránenie problémov: 

PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA 

SpO2 alebo údaj o 
tepu sa 

nezobrazujú 

1. Prst nie je vložený 1. Skúste prst vložiť znova 

2. Úroveň saturácie hemoglobínu 
pacienta je pre meranie príliš nízka 

2. Niekoľkokrát zopakujte. Ak 
ste schopní zistiť, že problém 
nie je v prístroji, ihneď 
navštívte lekára 

Údaje o SpO2 
alebo tepu sú 

zobrazené 
kolísavé 

1. Prst nie je dostatočne vložený 1. Skúste prst znova vložiť 

2. Prst sa trasie, alebo je pacient v 
pohybe 

2. Zostaňte prosím v pokoji 

Oxymeter nie je 
možné spustiť 

1. Nedostatočné napájanie, alebo 
vybité batérie 

1. Vymeňte prosím batérie 

2. Batérie nie sú vložené správne 
2. Vložte prosím batérie 
správne 

3. Oxymeter je poškodený 
3. Spojte sa prosím s 
predajcom 

Diódy diagnostiky 
nesvieti 

1. Prístroj sa automaticky vypne, 
pokiaľ nie je po dobu 8 sekúnd 
nezaznamenáva signál 

1. Normálny 

2. Nedostatočné napájanie 2. Vymeňte batérie 

 

Symboly: 
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Predajca (distribútor) tohto prístroja nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody na majetku či 

zdraví, ktoré by mohli byť prístrojom spôsobené pri jeho používaní. Za tieto prípadné škody je 

zodpovedný priamo výrobcu zariadenia. 

V prípade reklamácie samotného zariadenia a jeho príslušenstva sa obráťte priamo na svojho 

predajcu (distribútora) zariadenia, od ktorého ste prístroj zakúpili. 


