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PULSNÍ OXYMETR NA PRST FINEQY 

Návod k použití: 

Tento pulsní oxymetr na prst, je druh inovativního zdravotnického zařízení, které neinvazivní metodou 

měří saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (SpO2) a srdeční tepovou 

frekvenci. Jakožto přenosný, je schopen tyto hodnoty měřit rychle a přesně. 

Obecný popis: 

Údaj o saturaci hemoglobinu (SpO2) nám říká, kolik procent hemoglobinu je v arteriální krvi nasyceno 

kyslíkem. Toto je důležitý fyziologický parametr respiračního a oběhového systému. Mnoho 

onemocnění dýchacích cest může snížit nasycení hemoglobinu v lidské krvi. 

Pulsní Oxymetr se vyznačuje malými rozměry, nízkou spotřebou, pohodlným, jednoduchým ovládáním 

a přenosností. Stačí pouze vložit prst do přístroje (připnout si jej na prst), kde se nachází diagnostický 

senzor a na displeji se během krátké chvíle zobrazí údaj o saturaci hemoglobinu kyslíkem. Poměrně 

vysoká přesnost a opakovatelnost použití přístroje byly ověřeny v klinických testech.    

Princip měření: 

V pulsním oxymetru jsou užity dva základní principy: charakteristická absorpční spektra derivátů 

hemoglobinu, přítomných v krvi v nejvyšší koncentraci (oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin) a kolísání 

objemu arteriální krve v průběhu činnosti srdce. Oxymetr pracuje na principu měření průsvitnosti prstu 

a využívá k tomu vlastnosti, kdy okysličený a odkysličený hemoglobin mají rozdílné barvy a pohlcují 

rozdílně světla vybraných barev. Na jedné ze stran oxymetru jsou umístěny dvě diody, kdy jedna je 

červená (660 nm) a druhá infračervená (940 nm). Na druhé straně je potom fotodioda, která měří 

propustnost prstu těmito světly dvou barev. Následně je na základě složitého výpočtu stanovena 

saturace hemoglobinu kyslíkem.     

Diagram principu fungování: 

 

1. Infračervená přijímací část  

2. Infračervená vysílací část 

Opatření pro použití: 

1. Nepoužívejte pulsní oxymetr společně s MRI nebo CT zařízeními. 

2. Nebezpečí výbuchu: Nepoužívejte pulsní oxymetr v prostředí, v němž hrozí nebezpečí výbuchu. 

3. Pulsní oxymetr je určen pouze jako doplněk k hodnocení stavu pacienta.  

4. Často kontrolujte místo aplikace senzoru pulsního oxymetru a ujistěte se, že je 

krevní oběh a stav pokožky pacienta v daném místě v pořádku. 

5. Nepoužívejte oxymetr na náplast, mohlo by to vést k nepřesnosti údajů. 

6. Před použitím oxymetru si pečlivě pročtěte návod k použití. 

7. Pulsní oxymetr není vybaven SpO2 alarmy, proto s ním není možné nepřetržité monitorování. 

8. Dlouhodobé užívání může vyžadovat pravidelnou změnu umístění senzoru (oxymetru). Je 

nutné změnit umístění senzoru (oxymetru) a kontrolovat kůži, oběhový stav daného místa 

nejméně každé 4 hodiny. 
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9. Intravaskulární barviva, jako je indocyaninové zelené, či methylenové modré mohou způsobit 

nepřesné čtení. 

10. Zvýšené hladiny dysfunkcí hemoglobinu (jako karboxyl hemoglobinu nebo methemoglobin) 

mohou způsobit nepřesné čtení. 

11. Měření SpO2 může nepříznivě ovlivňovat příliš intenzivní okolní světlo. Zastiňte prosím něčím 

prostor snímače, je-li to nezbytné. 

12. Nepřesné měření může být způsobeno i neočekávanou situací. 

13. Nepřesné čtení může způsobit žilní pulsace. 

14. K nepřesnému čtení může vést lékařský signál o vysoké frekvenci, nebo rušení způsobené 

defibrilátorem. 

15. Pokud je senzor oxymetru umístěn na stejném arteriálním katetru pro intravaskulární linku 

jako měřič tlaku, může to způsobit nepřesné čtení. 

16. Hypotenze, těžké vazokonstrikce, těžká anémie, a hypotermie mohou způsobit nepřesné čtení. 

17. Nepřesnost čtení SpO2 mohou způsobit i nalakované, umělé nehty. 

18. Nepřesné čtení může způsobit podání kardiotik pacientovi po srdeční zástavě. 

 

Postupujte podle místních nařízení a pokynů týkajících se recyklace zařízení a jeho součásti, včetně 

baterií. 

Vlastnosti přístroje: 

 OLED displej 

 Dvoubarevný OLED displej, více režimů zobrazení 

 Nízká spotřeba energie, nepřetržitě schopen provozu až po dobu 40 hodin 

 Indikátor nízkého napětí 

 Pokud nezaznamená po dobu 8 sekund žádný signál, automaticky se vypne  

 Malé rozměry, nízká hmotnost a pohodlné nošení  

Využití přístroje: 

Oxymetr může být použit k měření lidské saturace hemoglobinu a srdeční frekvence pomocí prstu. 

Tento přístroj je určen jak pro domácí, tak nemocniční využití (interny, chirurgie, anestezie, pediatrie, 

intenzivní péče, atd.), je možné jej využít i v kyslíkových barech, sociálních zdravotních organizacích, 

při sportu (a to před, či po sportu – jeho použití během sportu se nedoporučuje). To platí také pro 

nadšence do horolezectví, pacienty, domácí rekonvalescenty, starší 60 let, ty, kteří pracují více než 12 

hodin denně. Přístroj ale není vhodný pro průběžné sledování pacientů. 

Postup použití: 

1. Vložte 2 ks AAA baterií  

2. Vložte prst do gumového otvoru oxymetru (nehtem nahoru). 

3. Stiskněte tlačítko na předním panelu přístroje. 

4. Netřepte prsty, pokud oxymetr pracuje. 

5. Stiskněte panel na přední straně přístroje, pokud chcete změnit směr natočení zobrazených 

informací. 

6. Přečtěte si příslušný údaj na displeji. 

7. Pokud oxymetr nedetekuje žádný signál, automaticky se vypne. 

8. Pokud jsou na displeji indikovány docházející baterie, vyměňte je. 
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Když vkládáte do oxymetru prst, musí nehtem směřovat vždy nahoru.  

DŮLEŽITÉ: Čištění místa vložení prstu (gumy na vrchní stěně) provádějte vždy jen čistým lihem a to 

nejlépe před každým použitím, stejně tak doporučujeme tímto lihem vyčistit prst a to před i po každém 

měření. (Guma použitá v přístroji, je lékařský gumový materiál, který neobsahuje žádné toxiny, 

nezpůsobuje žádné vedlejší účinky jako alergie, apod.)  

Stručný popis předního panelu: 

 

Detailní popis přístroje: 

1. Typ displeje: OLED displej 

2. SPO2: měří v rozmezí 70 až 90 %, přesnost +/- 2 % 

3. TEP: měří v rozmezí 30 až 240 tepů/min, přesnost +/- 1 tep 

4. Napájení: 2 ks AAA baterií 1,5 V 

5. Spotřeba energie: pod 30 mAh 

6. Automatické vypnutí, pokud není na prstu a nedetekuje žádný signál po dobu více než 8 vteřin. 

7. Rozměry: 62 x 32 x 33 mm 

8. Provozní teplota: 5 až 40 ˚C 

Skladovací teplota: - 10 až 40 ˚C 

Provozní vlhkost: 15 až 80 % 

Skladovací vlhkost: 10 až 80 % 

Tlak okolního vzduchu: 70 kPa až 106 kPa 

9. Prohlášení: EMC tohoto produktu v souladu s IEC 60601-1-2 standardem 

10. Měření výkonnosti ve stavu nízkého průtoku krve: nutné testovací zařízení (Biotek INDEX – 

tester pulsního oxymetru), měření dostupné tepové vlny s amplitudou 6 % vlnové amplitudy 

simulace pulsu. 

11. Zařízení pracuje normálně, i když Biotek INDEX – tester pulsního oxymetru působí rušivé 

testovací signály. 

Klasifikace: 

 Třída zdravotnických prostředků: zařízení II. třídy 

 Ochrana před elektrickým šokem: vnitřně napájené zařízení 

 Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem: zařízení typu BF 
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Údržba: 

1. Baterie vyměňujte ve chvíli, kdy se rozsvítí upozornění na nízký stav baterie. 

2. Očistěte povrch zařízení vždy před jeho použitím k diagnostikování. 

3. Vyjměte baterie, pokud víte, že přístroj nebudete dlouho používat. 

4. Uchovávejte oxymetr pouze při teplotách od -10 do 40 ˚C a vlhkosti 10 až 80 % 

5. Je doporučeno udržovat přístroj v suchu, vlhkost by mohla ovlivnit jeho životnost a poškodit 

jej. 

6. Nakládejte prosím s použitými bateriemi dle zákonných předpisů daného státu. 

Příslušenství oxymetru: 

1. Šňůrka na pověšení 

2. Dvě baterie typu AAA 

3. Návod k obsluze 

Odstranění problémů: 

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ 

SpO2 nebo údaj o 
tepu se 

nezobrazují 

1. Prst není vložen 1. Zkuste prst vložit znovu 

2. Úroveň saturace hemoglobinu 
pacienta je pro měření příliš nízká 

2. Několikráte zopakujte. 
Pokud jste schopni zjistit, že 
problém není v přístroji, 
neprodleně navštivte lékaře 

Údaje o SpO2 
nebo tepu jsou 

zobrazeny 
kolísavě 

1. Prst není dostatečně vložen 1. Zkuste prst znovu vložit 

2. Prst se třese, nebo je pacient v 
pohybu 

2. Zůstaňte prosím v klidu 

Oxymetr není 
možné spustit 

1. Nedostatečné napájení, nebo 
vybité baterie 

1. Vyměňte prosím baterie 

2. Baterie nejsou vloženy správně 
2. Vložte prosím baterie 
správně 

3. Oxymetr je poškozen 
3. Spojte se prosím s 
prodejcem 

Diody diagnostiky 
nesvítí 

1. Přístroj se automaticky vypne, 
pokud není po dobu 8 sekund 
detekován signál 

1. Normální 

2. Nedostatečné napájení 2. Vyměňte baterie 

 

Symboly: 
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Prodejce (distributor) tohoto přístroje nezodpovídá za jakékoliv případné škody na majetku či zdraví, 

které by mohly být přístrojem způsobeny při jeho používání. Za tyto případné škody je zodpovědný 

přímo výrobce zařízení. 

V případě reklamace samotného zařízení a jeho příslušenství se obraťte přímo na svého prodejce 

(distributora) zařízení, od kterého jste přístroj pořídili. 


