
PULSOXIMETRO OXY-2
OXY-2 FINGER OXIMETER
OXYMÈTRE DE POULS OXY-2
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Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης 

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare
il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read 
and completely understand the present manual 
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
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Όδηγίες χρήσης
Αγαπητοί χρήστες, σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε 
το Παλμικό Οξύμετρο.  
Το παρόν Εγχειρίδιο περιγράφει τη δομή, τις λειτουρ-
γίες, τις προδιαγραφές, τους σωστούς τρόπους μετα-
φοράς, εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής, τις 
διαδικασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης και αποθήκευ-
σής της, κ.λπ., καθώς και διαδικασίες για την προστα-
σία αφενός του χρήστη και, αφετέρου, του Παλμικού 
Οξυμέτρου -σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις 
απαιτήσεις του. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σχε-
τικές παραγράφους.
Παρακαλώ διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης προσεκτικά 
πριν προχωρήσετε στη χρήση του προϊόντος. Οι διαδι-
κασίες λειτουργίας που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 
Χρήσης πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Μη τήρηση 
του περιεχομένου του Εγχειριδίου Χρήσης μπορεί 
να προκαλέσει λανθασμένες μετρήσεις, βλάβη στη 
συσκευή καθώς και τραυματισμούς σε ανθρώπους. Ο 
κατασκευαστής ΔΕΝ ευθύνεται για την ασφάλεια, την 
αξιοπιστία, τη μειωμένη απόδοση, τη μη φυσιολογική 
λειτουργία, καθώς και για τυχόν τραυματισμούς σε 
ανθρώπους ή βλάβες στη συσκευή λόγω μη εφαρμο-
γής των οδηγιών χρήσης από αμέλεια του χρήστη. Η 
εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει τέτοιου εί-
δους προβλήματα. Λόγω επικείμενης αναβάθμισης, το 
συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην ταυτίζεται πλή-
ρως με την περιγραφή του Εγχειριδίου Χρήσης που 
έχετε στα χέρια σας. Λυπούμαστε ειλικρινά γι’ αυτό. 
Το προϊόν αυτό είναι ιατρικής φύσεως και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 Η αδιάκοπη χρήση της συσκευής, ειδικά από
 ασθενείς με κυκλοφορικά προβλήματα, ενδέχεται 

να οδηγήσει σε αίσθηση δυσφορίας ή πόνου. Σας 
συνιστούμε να μην εφαρμόζετε τον αισθητήρα στο 
ίδιο δάκτυλο για περισσότερες από 2 ώρες
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 Σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών, θα πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση 
της συσκευής. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συ-
σκευής επάνω σε οίδημα ή τρυφερό ιστό.

 Το φως που εκπέμπεται από τη συσκευή είναι επι-
βλαβές για τα μάτια (το υπέρυθρο δεν είναι ορατό) 
και επομένως τόσο ο χρήστης όσο και ο συντηρη-
τής δεν θα πρέπει να το κοιτάζουν επίμονα.

 Ο ασθενής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί βερνίκι νυχι-
ών ή άλλα προϊόντα καλλωπισμού.

 Τα νύχια του χρήστη δεν πρέπει να είναι πολύ μα-
κριά.

 Παρακαλώ αναφερθείτε στη σχετική βιβλιογραφία 
σχετικά με τους κλινικούς περιορισμούς και τις 
προφυλάξεις.

 Η συσκευή αυτή δεν είναι θεραπευτική.
Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν επιτρέπει 
την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής από ιατρό.
Το Εγχειρίδιο Χρήσης εκδίδεται από την εταιρεία μας. 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1 Όδηγίες για μία ασφαλή χρήση
• Ελέγχετε περιοδικά τη βασική μονάδα και όλα τα 

μεμονωμένα εξαρτήματά της έτσι ώστε να βεβαιω-
θείτε ότι δεν υπάρχει κάποια ορατή ζημιά που μπο-
ρεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενούς 
και επιθεωρήστε τα καλώδια και τους μετατροπείς. 
Συστήνουμε τον έλεγχο της συσκευής τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα. Παρακαλώ σταματήστε 
άμεσα τη χρήση της συσκευής, στην περίπτωση που 
η οθόνη έχει υποστεί ζημιά.

• Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από εξειδικευμένους τεχνικούς. Οι χρή-
στες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες 
συντήρησης.

• Το οξύμετρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί 
με συσκευές που δεν αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
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Χρήσης. Μόνο αξεσουάρ που υποδεικνύονται ή συ-
στήνονται από τον κατασκευαστή μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν μαζί με την παρούσα συσκευή.

• Το προϊόν αυτό ρυθμίζεται κατάλληλα στο εργοστά-
σιο παραγωγής πριν εξέλθει από αυτό.

1.2 Προειδοποιήσεις
• Κίνδυνος έκρηξης— ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το οξύ-

μετρο σε περιβάλλον που περιέχει εύφλεκτα αέρια, 
όπως π.χ. αναισθητικά, κτλ.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το οξύμετρο όταν ο ασθενής 
υποβάλλεται σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

• Άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία στο καουτσούκ 
απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν την παρούσα συ-
σκευή.

• Η απόρριψη της συσκευής, των αξεσουάρ και των 
υλικών συσκευασίας(μαζί με μπαταρίες, πλαστικές 
σακούλες, αφρώδη και χάρτινα υλικά) θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και 
τους κανονισμούς της χώρας.

• Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει τα αξεσουάρ 
που αναφέρονται στη σχετική λίστα. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα 
στη λειτουργία της. 

• Παρακαλώ μην μετράτε την παρούσα συσκευή βάσει 
του χαρτιού ελέγχου για τη σχετική λειτουργία.

1.3 Προσοχή
 Κρατήστε το οξύμετρο μακριά από σκόνη, δονή-

σεις, διαβρωτικά ή εκρηκτικά υλικά, υψηλή θερμο-
κρασία ή υγρασία.

 Αν το οξύμετρο βραχεί, παρακαλώ μην το χρησιμο-
ποιείτε.

 Αν η συσκευή έχει μεταφερθεί πρόσφατα από κρύο 
σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον, δεν θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείται άμεσα. 

 ΜΗΝ πατάτε τα πλήκτρα του εμπρόσθιου πάνελ με 
αιχμηρά αντικείμενα.

 Απαγορεύεται η απολύμανση του οξύμετρου με 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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ατμό υψηλής πιέσεως και θερμοκρασίας. Ανατρέξ-
τε στη σχετική παράγραφο του Εγχειριδίου Χρήσης 
για οδηγίες που αφορούν την καθαριότητα και την 
απολύμανση της συσκευής.

 Μην βυθίζετε το οξύμετρο μέσα σε υγρό. Όταν 
είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη συσκευή με οινό-
πνευμα και ένα μαλακό πανί. Μην ψεκάζετε τη συ-
σκευή με οποιοδήποτε υγρό.

 Όταν καθαρίζετε τη συσκευή με νερό, η θερμοκρα-
σία του θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 60℃.

 Πολύ λεπτά ή μικρά δάκτυλα μπορεί να επηρεάσουν 
τη μέτρηση των επιπέδων κορεσμού του οξυγόνου 
SpO2 και των σφυγμών του ασθενή. Παρακαλώ το-
ποθετήστε τη συσκευή σε ένα δάχτυλο που διαθέ-
τει μεγαλύτερη επιφάνεια όπως π.χ. στον αντίχειρα 
ή στον μέσο, αρκετά βαθιά στον ανιχνευτή.

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφη ή νεο-
γνά.

 Το προϊόν είναι ιδανικό για παιδιά άνω των τεσσά-
ρων ετών και για ενήλικες (βάρους από 15kg έως 
110kg). 

 Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλους 
του ασθενείς. Σταματήστε άμεσα τη χρήση της 
συσκευής αν δεν μπορείτε να επιτύχετε σταθερές 
μετρήσεις.

 Η περίοδος ενημέρωσης των δεδομένων είναι μι-
κρότερη από 5 δευτ. και εξαρτάται από τη συχνότη-
τα του καρδιακού παλμού.

 Αν παρατηρήσετε κάτι αφύσικο στην οθόνη, ενώ 
πραγματοποιείτε μια μέτρηση, αφαιρέστε το δά-
κτυλό σας και επανατοποθετήστε το έτσι ώστε να 
επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.

 Η συσκευή υπό φυσιολογικές συνθήκες διαθέτει 
μία διάρκεια ζωής τριών ετών μετά την πρώτη της 
χρήση. 

 Το σχοινάκι της συσκευής είναι κατασκευασμένο 
από αντιαλλεργικό υλικό. Αν παρ’ όλα αυτά παρου-
σιάσετε κάποια αλλεργία, σταματήσετε άμεσα να 
το χρησιμοποιείτε. Προσοχή κάθε φορά που χρησι-

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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μοποιείτε το σχοινάκι. Τέλος, μην το τυλίγετε γύρω 
από τον λαιμό του ασθενούς.

 Η συσκευή δεν διαθέτει κάποιο σύστημα σήμανσης 
χαμηλής τάσεως. Παρακαλώ αλλάξτε την μπαταρία 
όταν αυτή αποφορτιστεί.

 Όταν η παράμετρος είναι ιδιαίτερη, η δόση δεν δια-
θέτει λειτουργία συναγερμού. Μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή αν ο συναγερμός είναι απαραίτητος. 

 Αν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει ανενεργή 
για πάνω από έναν μήνα, παρακαλώ αφαιρέστε τις 
μπαταρίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
προκύψει διαρροή στις μπαταρίες.

 Ένα εύκαμπτο κύκλωμα συνδέει τα δύο τμήματα 
της συσκευής. Μην περιστρέφετε ή τραβάτε τη 
σύνδεση.

1.4 Ενδείξεις χρήσεως
Το Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου είναι μία μη επεμβα-
τική συσκευή που προορίζεται για τον επιτόπιο υπολο-
γισμό του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2), 
όπως επίσης για τη μέτρηση των καρδιακών παλμών 
ενηλίκων ή παιδιατρικών ασθενών, στο σπίτι ή σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον (βλ. κλινική, χειρουργεία, 
αναισθησία, εντατική θεραπεία, κτλ.). Η συσκευή δεν 
έχει κατασκευαστεί για μία συνεχή καταγραφή δεδο-
μένων.

2 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
Ο παλμικός κορεσμός οξυγόνου είναι το ποσοστό 
HbO2 στο συνολικό Hb του αίματος, η αποκαλούμενη 
και συγκέντρωση O2 στο αίμα. Μια βασική βιο-παράμε-
τρος σε ό,τι αφορά την αναπνοή. Για μια πιο εύκολη 
και ακριβή μέτρηση του SpO2, η εταιρία μας ανέπτυξε 
το Παλμικό Οξύμετρο. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να 
μετρήσει τους καρδιακούς παλμούς. Το παλμικό οξύ-
μετρο είναι μικρό σε διαστάσεις, χαρακτηρίζεται από 
μικρή κατανάλωση και είναι εύκολο στη χρήση και τη 
μεταφορά. Το μόνο που πρέπει να κάνει, ο ασθενής, 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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είναι να τοποθετήσει ένα από τα δάκτυλά του στον 
ειδικό φωτοηλεκτρικό αισθητήρα δακτύλου έτσι ώστε 
να πραγματοποιηθεί η μέτρηση. Εν συνεχεία θα εμφα-
νιστεί η τιμή κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στην οθόνη 
της συσκευής. 
2.1 Χαρακτηριστικά
• Η χρήση του προϊόντος είναι απλή και συμφέρουσα.
• Το προϊόν είναι μικρό σε διαστάσεις, ελαφρύ (συνο-

λικού βάρους 50g συμπεριλαμβανομένων των μπα-
ταριών) και βολικό στη μεταφορά.

• Οι ενεργειακές απαιτήσεις της συσκευής είναι περι-
ορισμένες. Έτσι, οι δύο μπαταρίες ΑΑΑ – οι οποίες 
παρέχονται από κοινού με το προϊόν -εξασφαλίζουν 
μία συνεχόμενη λειτουργία της συσκευής για 24 
ώρες.

• Η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως στην περί-
πτωση που δεν λάβει κάποιο σήμα εντός 5 δευτερο-
λέπτων.

• Η ένδειξη χαμηλής λειτουργίας αναβοσβήνει.
2.2 Κυριότερες Εφαρμογές και Σκοπός Εφαρμογής
Το Παλμικό οξύμετρο χρησιμοποιείται για τον υπολογι-
σμό του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και τη μέτρηση 
των καρδιακών παλμών μέσω του δακτύλου και απει-
κονίζει την ένταση των παλμών με ραβδοδιάγραμμα. 
Η συσκευή είναι ιδανική για το σπίτι, το νοσοκομείο 
(δωμάτιο νοσηλείας), για χώρους οξυγονοθεραπείας 
(Oxygen Bar), κοινωνικούς ιατρικούς φορείς, καθώς 
επίσης και για τη μέτρηση του κορεσμού του οξυγό-
νου στο αίμα και των καρδιακών παλμών.

Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για συνε-
χή παρακολούθηση των ασθενών.
Δεν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής σε άτο-
μα που υποφέρουν από τοξίκωση κι αυτό διότι 
στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προκύ-
ψουν λανθασμένες μετρήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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2.3 Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές
Περιβάλλον αποθήκευσης
α) Θερμοκρασία: -40℃~+60℃
β) Σχετική υγρασία: ≤ 95%
γ) Ατμοσφαιρική πίεση: 500hPa~1060hPa
Περιβάλλον χρήσης
α) Θερμοκρασία: 10℃~40℃
β) Σχετική υγρασία: ≤ 75%
γ) Ατμοσφαιρική πίεση: 700hPa~1060hPa 

3 ΤΡΌΠΌΣ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΌΦΎΛΑΞΕΙΣ
3.1 Αρχή Μέτρησης
Ο κανόνας λειτουργίας του Οξυμέτρου είναι ο εξής: 
Ένας εμπειρικός τύπος επεξεργασίας των δεδομέ-
νων καθιερώθηκε με χρήση του Νόμου Lambert Beer 
σύμφωνα με τα Χαρακτηριστικά του Φάσματος Απορ-
ρόφησης της Αναγωγικής Αιμοσφαιρίνης (Hb) και της 
Οξυαιμοσφαιρίνης. (HbO2) στις φωτεινές & εγγύς 
υπέρυθρες ζώνες. Ακολουθεί η βασική αρχή λειτουρ-
γίας της συσκευής: Στην προκειμένη περίπτωση υιο-
θετείται μία φωτοηλεκτρική τεχνολογία ελέγχου της 
οξυοαιμοσφαιρίνης σε συνδυασμό με μία τεχνολογία 
σάρωσης και καταγραφής των παλμών, έτσι ώστε δύο 
δέσμες διαφορετικού μήκους κύματος να μπορούν να 
εστιάσουν στην άκρη του ανθρώπινου νυχιού μέσω 
ενός ειδικού αισθητήρα δακτύλου. Η καταμέτρηση 
του σήματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός φωτοευ-
αίσθητου στοιχείου η τιμή του οποίου αποτυπώνεται 
στην οθόνη μετά από μία επεξεργασία που διενεργεί-
ται από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τον μικροεπε-
ξεργαστή.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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Εικόνα 1. Αρχή Λειτουργίας

3.2 Προφυλάξεις
1. Το δάχτυλο θα πρέπει να τοποθετείται σωστά (βλ. 

σχετική απεικόνιση του εγχειριδίου, Εικόνα 5), δια-
φορετικά μπορεί να υπάρξει ανακριβής μέτρηση.

2. Ο αισθητήρας SpO2 και ο φωτομετρικός σωλήνας 
λήψεως θα πρέπει να τοποθετείται σωστά ανάμεσα 
στο αρτηρίδιο του ασθενούς.

3. Ο αισθητήρας SpO2 δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε δεμένο σημείο ή άκρο ή στην περίπτωση 
που ο ασθενής φοράει περιβραχιόνιο πιεσόμετρο ή 
λαμβάνει μία ενδοφλέβια ένεση.

4. Βεβαιωθείτε ότι η οπτική δίοδος είναι ελεύθερη 
από κ εμπόδια, όπως π.χ. υλικά από καουτσούκ κτλ.

5. Ο υπερβολικός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα της μέτρησης, όπως επίσης η παρου-
σία λαμπτήρα φθορισμού, υπέρυθροι θερμαντήρες, 
η έκθεση στον ήλιο, κτλ.

6. Μία έντονη δραστηριότητα του ασθενούς ή η παρου-
σία έντονων ηλεκτροχειρουργικές

 παρεμβάσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρί-
βεια των μετρήσεων.

7. Ο ασθενής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί σμάλτο ή 
άλλα προϊόντα καλλωπισμού.

Σωλήνας Εκπομπής
Φωτεινών και Υπέρυθρων 

ακτίνων

Σωλήνας Λήψεως
Φωτεινών και Υπέρυθρων 

ακτίνων
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3.3 Κλινικοί περιορισμοί
1. Δεδομένου ότι η μέτρηση πραγματοποιείται με 

βάση τον παλμό του αρτηριδίου, η επαρκής ροή αί-
ματος είναι απαραίτητη από την πλευρά του ασθε-
νούς. Στην περίπτωση ασθενών με αδύναμο παλμό 
λόγω σοκ, χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή 
σωματικής θερμοκρασίας, σοβαρής αιμορραγίας ή 
που χρησιμοποιούν φάρμακα που προκαλούν αγγει-
οδιαστολή η κυματομορφή SpO2 (PLETH) ενδέχε-
ται να μειωθεί. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις 
η μέτρηση καθίσταται πιο ευαίσθητη στις διακυμάν-
σεις.

2. Για όλους όσοι χρησιμοποιούν διαλυτά φάρμακα, 
σε μεγάλες ποσότητες (όπως π.χ. methylene blue, 
indigo green και acid indigo blue) ανθρακυλαιμοσφαι-
ρίνη (COHb), μεθειονίνη (Me+Hb) ή θειοσαλικυλική 
αιμοσφαιρίνη ή υποφέρουν απόν ίκτερο, ο προσδι-
ορισμός του SpO2 μέσω αυτής της συσκευής-οθό-
νης μπορεί να είναι ανακριβής.

3. Φάρμακα όπως η ντοπαμίνη, προκαΐνη, πριλοκαΐνη, 
λιδοκαΐνη και βουτακαΐνη μπορεί να αποτελέσουν 
σημαντικό παράγοντα σφάλματος σε ό,τι αφορά 
τον υπολογισμό του SpO2. 

4. Καθώς η τιμή του SpO2 είναι χρήσιμη ως τιμή ανα-
φοράς για τον προσδιορισμό της αναιμικής και της 
τοξικής ανοξίας, ορισμένοι ασθενείς με σοβαρή 
αναιμία ενδέχεται να παρουσιάσουν καλή μέτρηση 
SpO2.

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Τύπος Οθόνης: Ψηφιακή Οθόνη
 Εύρος Μέτρησης SpO2: 0% - 100%
 Εύρος Μέτρησης Καρδιακών Παλμών: 
 30 bpm - 250 bpm
 Εμφάνιση Έντασης Παλμού: ραβδοδιάγραμμα
2. Απαιτήσεις Ισχύος: 2 ×1.5V AAA αλκαλικές μπαταρί-

ες, μεταβλητής διακύμανσης: 2,6V~3,6V
3. Κατανάλωση Ενέργειας: Λιγότερη από 25 mA

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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4. Ανάλυση: 1% για SpO2 και 1 bpm για Συχνότητα 
Παλμού

5. Ακρίβεια Μέτρησης: ±2% για στάδια 70%-100% 
SpO2 και ασήμαντη για στάδια μικρότερα του 70%. 
±2 bpm ή ±2% (επιλέγεται το μεγαλύτερο) για τη Συ-
χνότητα Παλμού. 

6. Απόδοση Μέτρησης σε Ασθενείς Συνθήκες: Το 
SpO2 και η συχνότητα παλμού εμφανίζονται σω-
στά όταν η αναλογία επικάλυψης του παλμού είναι 
0,4%. Η απόκλιση του SpO2 είναι ±4% και η απόκλι-
ση στη συχνότητα παλμού είναι ±2 bpm ή ±2% (επι-
λέγεται το μεγαλύτερο).

7. Αντίσταση στο περιβάλλον φως Η απόκλιση μεταξύ 
της τιμής που μετρήθηκε σε τεχνητό, φυσικό ή ελ-
λιπές φως είναι μικρότερη από ±1%.

8. Διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Το Οξύμετρο μπο-
ρεί να απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεν το-
ποθετηθεί κάποιο δάχτυλο εντός 5 δευτερολέπτων. 

9. Οπτικός Αισθητήρας
 Ερυθρό φως (μήκος κύματος 660nm, 6,65mW) 
 Υπέρυθρο (μήκος κύματος 880nm, 6,75mW) 

Ο Οπτικός αισθητήρας αποτελεί ένα στοιχείο 
εκπομπής φωτός, το οποίο μπορεί να επηρεάσει 
άλλες ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούν 
ίδιο μήκος κύματος.

5 ΑΞΕΣΌΎΑΡ
• Ένα κορδόνι
• Δύο μπαταρίες (προαιρετικά)
• Ένα Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.1 Όψη του Εμπρόσθιου Πάνελ
  

 
Εικόνα 2. Μπροστινή Όψη 

Εικόνα 3. Τοποθέτηση Μπαταριών

6.2 Μπαταρία
Βήμα 1. Ανατρέξτε στην Εικόνα 3 και τοποθετήστε τις 

δύο μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ με τη σωστή κα-
τεύθυνση.

Βήμα 2. Τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα. 

Προσέξτε πως τοποθετείτε τις μπαταρίες κι 
αυτό διότι μία λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Προβολή SpO2

Προβολή Χαμήλής 
Τάσης

Διακόπτης ρεύματος

Συχνότητα παλμού

Προβολή 
Ραβδοδιαγράμματος 
συχνότητας παλμού
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6.3 Τοποθέτηση Κορδονιού 
Βήμα 1. Περάστε το ένα άκρο του κορδονιού μέσα από 

την τρύπα.
Βήμα 2. Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού μέσα 

από το πρώτο κι έπειτα σφίξτε το.
 

         
Εικόνα 4. Τοποθέτηση κορδονιού 

Εικόνα 5. Τοποθετήστε το δάκτυλο στη σωστή θέση

7 ΌΔΗΓΌΣ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΑΣ
7.1 Εισάγετε τις δύο μπαταρίες με τη σωστή   

 κατεύθυνση και επανατοποθετήστε το 
κάλυμμα.

7.2 Ανοίξτε το κλιπ όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 5. 
7.3 Τοποθετήστε το δάκτυλο του ασθενή στα  

  ελαστικά μαξιλαράκια του 
κλιπ (βεβαιωθείτε ότι 

 το δάκτυλο βρίσκεται στη σωστή θέση) και   
 κλείστε το κλιπ.

7.4 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης στο μπροστινό

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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 πάνελ μία φορά.
7.5 Το δάκτυλό θα πρέπει να παραμένει σταθερό και ο 

ασθενής ήρεμος κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας. Παράλληλα, το σώμα θα πρέπει να παραμένει 
ακίνητο.

7.6 Λάβετε τις πληροφορίες απευθείας από την οθό-
νη.

7.7 Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο για να 
γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Τα νύχια και ο φωτομετρικός σωλήνας θα πρέ-
πει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά.

8 ΕΠΙΣΚΕΎΗ ΚΑΙ ΣΎΝΤΗΡΗΣΗ
• Προχωρήστε στην αλλαγή των μπαταριών όταν η έν-

δειξη χαμηλής τάσεως εμφανιστεί στην οθόνη.
• Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής πριν τη 

χρησιμοποιήσετε. Σκουπίστε πρώτα τη συσκευή με 
ιατρικό οινόπνευμα κι εν συνεχεία αφήστε την να 
στεγνώσει μόνη της ή καθαρίστε την με ένα στεγνό 
πανί. 

• Χρησιμοποιώντας ιατρικό οινόπνευμα για την απολύ-
μανση της εν λόγω συσκευής με το που ολοκληρώ-
σετε μία μέτρηση, αποφεύγετε μία πιθανή μόλυνση 
κατά την επόμενη χρήση.

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το οξύμετρο δεν πρό-
κειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

• Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι: από - 
40ºC έως 60ºC, ενώ η σχετική υγρασία δεν θα πρέπει 
να ξεπερνάει το 95%. 

• Οι χρήστες θα πρέπει να βαθμονομούν τη συσκευή 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα (η σύμφωνα με το 
πρόγραμμα βαθμονόμησης του ξενοδοχείου). Η 
βαθμονόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης 
από επαγγελματία που έχει υπογράψει σύμβαση με 
το κράτος. Για εργασίες βαθμονόμησης, μπορείτε 
τέλος να απευθυνθείτε σ’ εμάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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Η συσκευή δεν πρέπει να αποστειρώνεται σε 
υψηλή πίεση. 
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό.
Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε περι-
βάλλον χωρίς υγρασία. Η υγρασία ενδέχεται να 
μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή ακό-
μα και να τη βλάψει.

9 ΕΠΙΛΎΣΗ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση
Το SpO2 και η 
Συχνότητα Παλμού 
δεν εμφανίζονται 
με φυσιολογικό 
τρόπο στην οθόνη.

1. Το δάκτυλο δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά.
2. Το SpO2 του 
ασθενούς είναι 
πολύ χαμηλό για να 
ανιχνευθεί. 

1. Τοποθετήστε το 
δάκτυλο σωστά και 
προσπαθήστε ξανά. 
2. Δοκιμάστε ξανά. 
Πηγαίνετε σε ένα 
νοσοκομείο για 
διάγνωση στην 
περίπτωση που 
είστε σίγουρη ότι η 
συσκευή λειτουργεί 
σωστά.

Η απεικόνιση 
του SpO2 και 
της Συχνότητας 
Παλμού δεν είναι 
σταθερή.

1. Το δάκτυλο δεν έχει 
τοποθετηθεί αρκετά 
βαθιά.
2. Το δάκτυλο τρέμει ή 
ο ασθενείς κινείται.

1. Τοποθετήστε το 
δάκτυλο σωστά και 
προσπαθήστε ξανά. 
2. Αφήστε τον 
ασθενή να ηρεμήσει.

Η συσκευή 
δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί.

1. Οι μπαταρίες έχουν 
εξαντληθεί ή έχουν 
σχεδόν εξαντληθεί. 
2. Οι μπαταρίες δεν 
έχουν τοποθετηθεί 
σωστά. 
3. Δυσλειτουργία 
συσκευής.

1. Αλλάξτε 
μπαταρίες.
2. Εγκαταστήστε τις 
μπαταρίες εκ νέου.
3. Παρακαλώ ελάτε 
σε επαφή με το 
τοπικό κέντρο 
εξυπηρέτησης 
πελατών.

Η οθόνη έσβησε 
ξαφνικά.

1. Η συσκευή 
απενεργοποιείται 
αυτομάτως στην 
περίπτωση που εν λάβει 
κάποιο σήμα εντός 5 
δευτερολέπτων.
2. Οι μπαταρίες έχουν 
σχεδόν αποφορτιστεί.

1. Φυσιολογικό.
2. Αλλάξτε 
μπαταρίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
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10 ΣΎΜΒΌΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Σύμβολο Περιγραφή

Συσκευή τύπου BF

% SpO2 Κορεσμός οξυγόνου-παλμού (%)
  PRbpm Συχνότητα παλμού (bpm)

Η ένδειξη τάσης μπαταρίας είναι ανεπαρκής 
(αλλάξτε την μπαταρία εγκαίρως για την 
αποφυγή λανθασμένων ενδείξεων)
1. δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο δάκτυλο 
2. Ένδειξη ανεπαρκούς σήματος
Θετικό ηλεκτρόδιο μπαταρίας
Κάθοδος Μπαταρία

Διακόπτης ρεύματος

Σειριακός αριθμός

Χωρίς συναγερμό 

IP22 Δείκτης στεγανότητας

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία 

Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 / CEE 

Κωδικός προϊόντος

Αριθμός παρτίδας 

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Διάθεση WEEE

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
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11 ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΌΎΡΓΙΑΣ   
Πληροφορίες οθόνης Τρόποι λειτουργίας οθόνης
Ο Παλμικός Κορεσμός 
Οξυγόνου (SpO2)

Ψηφιακή

Συχνότητα Παλμού (BPM) Ψηφιακή
Ένταση παλμού (γράφημα 
με ράβδους)

Ψηφιακή οθόνη γραφήματος 
ράβδων

Προδιαγραφές παραμέτρων SpO2

Εύρος μέτρησης 0%~100%, (η ανάλυση είναι 1%)
Ακρίβεια 70%~100%: ±2% , 

Κάτω από 70% απροσδιόριστο
Οπτικός αισθητήρας Κόκκινο φως (το μήκος κύματος 

είναι 660nm) Υπέρυθρες (το 
μήκος κύματος είναι 880nm) 

Προδιαγραφή παραμέτρων παλμού
Εύρος μέτρησης 30bpm~250bpm 

(η ανάλυση είναι 1 bpm)
Ακρίβεια ±2bpm ή ±2% 

επιλέγεται το μεγαλύτερο

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Παραγωγός

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία παραγωγής 

+60°C

-40°C Διατηρείται μεταξύ -40 και 60ºC

%
95%

0%
Όριο υγρασίας

106kPa

50kPa
Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
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ΧΩΝΕΎΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί 
μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρή-
στες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση 
των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς 
τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για 
περισότερες πληροφορείες στούς χώρους συ-
γκέντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
του δήμου παραμονής σας, το τμήμα χώνευσης 
τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα απο το 
οποίο αγοράσατε το προιόν. Σε περίπτωση λαν-
θασμένης χώνευσης υπάρχει κίνδυνος εφαρ-
μογής κυρώσεων βάσει των κρατικών νόμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Ένταση παλμού
Εύρος Συνεχόμενο γράφημα ράβδων. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η 
απεικόνιση τόσο ισχυρότερος 
ο παλμός

Απαιτήσεις μπαταρίας
1.5V (μέγεθος AAA) αλκαλικές μπαταρίες × 2 ή 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Δύο μπαταρίες μπορούν να λειτουργούν συνεχώς για 24 
ώρες
Διαστάσεις και Βάρος
Διαστάσεις 60(M) × 30,5(Π) × 32,5(Υ) mm
Βάρος Περίπου 50g (με τις μπαταρίες)




