4.6 Disposal

inne lenger enn 0.5 sekunder vil alle innstillinger tilbakestilles.

Pulsoksymeter - brukermanual

To avoid contaminating or infecting peoople, the environment or other equipment, make

Velg 'Brightness' og hold instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder for å endre

sure you disinfect or decontaminate the device appropriately before disposing it in

lysstyrken på skjermen.

accordance with your country’s law because the equipment contains electrical and
Settings in Figure 3.4.3
Pulsoksymeteret er et lite og transportabelt produkt som brukes til å måle
electronic parts.
Velg
"SpO2"
eller
"PR
alm"
hold
instillingsknappen
inne
lenger
enn
0.5
sekunder
for
å
oksygeninnhold (SpO₂) på en rask og enkel måte. I tillegg måler enheten også
Section 5 Specification
pulsen
(velg mellom
frekvens
bar-graph, pulsbølge).
endre
verdiene.Velg
“+/-”
, hold(PR),
instillingsknappen
inne lenger enn 0.5 sekunder for å
Pulsoksymeteret
ved at en finger stikkes inn i den fotoelektriske sensor,
justere
verdiene oppbrukes
eller ned.
Classification
og straks etter vil manon
på OLED-displayet
kunne se oksygenmålingen
og puls. käyttää mittamaan
Pulssioksimetri
pieni ja liikuteltava
tuote, jota voidaan
veren happipitoisuutta (SpO2) nopeasti ja helposti.

Pulssioksimetri - käyttöohje

laite
4.2Lisäksi
Disinfection

mittaa pulssia (valitse taajuus (PR), pylväsdiagrammi tai pulssiaalto). Pulssioksimetriä käytetään siten, että yksi
sormista
asetetaan
laitteen fotoelektroniselle alustalle ja tulokset veren happipitoisuudesta ja pulssista näkyvät OLED-näytöllä
Bruksområde
Formålet med
pulsoksymetri er å kontrollere hvor godt hjertet ditt pumper oksygen
hetken
kuluttua.
gjennom kroppen din. Det kan brukes til å overvåke helsen til individer- tilstander som
kan påvirke oksygennivået i blodet.

Käyttötarkoitus
Pulssioksimetrin tarkoituksena on seurata, kuinka hyvin sydämesi pumppaa happea kehossasi. Laitetta voidaan käyttää
seuraamaan ihmisen terveydentilaa tai olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa veren happipitoisuuteen.


Produktegenskaper

Pulsoksymeteret er lite, lett og kan brukes hjemme og når
Tuoteominaisuudet

du er på reise.
Section
3 viser
Installation,
andkäyttää
Operation
•Pulssioksimetri
on
pieni, kevyt
ja Setup,
sitä
niin kotona kuin matkallakin.
OLED skjermen
testresultatet,
samtidig
viservoidaan
pletysmogrammet
den faktiske ogkertoo
normaliserte
pulskurven.
•OLED-näyttö
testausarvon
ja
pletysmonogrammin
(todellinen ja normalisoitu pulssikäyrä).
3.1 Operation
5°C to 40°C
Optimal brukstemperatur:
Indikator som viser lavt kertoo,
batterinivå.kuinka paljon pattereissa on virtaa jäljellä.
•Patteri-merkkivalo

3.1.1 Install battery

Oppbvaring

Install
two AAA batteries into battery compartment in correct polarities and put cover back
Del
2 Oppsett

–20°C to 55°C

on. (see Figure 3.1.1)

nt

Kuvaus
(Kuva
2.1)
Table 2.1.1
Beskrivelse

1

ple)

1

2

Esiasetetut
arvot
Forhåndsinnstilte
verdier(Kuva 2.2)

1

OLED-näyttö

Figure 3.1.1
3 Turn the Pulse Oximeter
3.1.2
on Nappi
2

Arvo

Kuvaus

Nimi

2

Näyttää SPO2/PR tuloksen &
pylväsdiagrammin ja
pletysmonogrammin
(PI)

2

Päälle / pois päältä nappi ja asetus -nappi

Happipitoisuus (SpO₂%)

35-100%

Pulssin tiheys (PRbpm)

25-250 BPM

Perfuusioindeksi (PI%)

0 30%

Put one of
your
Kuva
2. 1 fingers into rubber hole of the oximeter (as

rate

se in
care

R. .

3
Figur 2.1

2% (80% - 100%)

2*AAA/ 1,5V

Patterit facing up(as Figure
3 nail surface
much area as possible) with
-alkaaliparistoa

Happipitoisuus (SpO₂%)

3.1.2), then release the clamp.

2.2 Skjerm

Press the button, oximeter will go into the working state.
Pylväsdiagrammi

The oximeter will automatic
in it.

Pletysmonogrammi

SpO2standby
fall
PR into

Figure
3.1.2
Tarkkuus

Pulssin tiheys (PRbpm)

2 BPM

Perfuusioindeksi (PI%)

1%（0-20%）

or sleep mode after 8 seconds without finger

Patteri -merkkivalo

Perfuusioindeksi
3.1.3
Read correspondent data from display screen
(see Figure 3.2.1 ).
Päälle / Pois päältä ja
asetus -nappi

3.2 Description
Kuva 2. 2

3% (70% - 80%)
Määrittelemätön (≤70%)

Määrittelemätön (20%-30%)

Table 4.5 Troubleshooting

Problems

Possible Reason

Resolutions

Oxyhemoglo

1. Finger is not plugged

1. Retry by plugging in the finger

Näin
käytätcorrectly.
laitetta
bin or pulse
properly.
rate cannot
Patient’s perfusion
is too
2. Try several
more times, if(kuva
you are2.3) ja lue tulos (Kuva 2.4).
Paina
”Päälle2.-nappia”
ja aseta
oksimetri
etusormeesi
be shown
low to be measured.
sure it is not the product issue,
Oksimetri
menee
automaattisesti pois
päältä 8 s kuluttua käytöstä.
normally

Kuva 2.4 OLED-näyttö

please go to a hospital immediately
for correct diagnosis.

Kuva 2.3
Pletysmonogrammi Patteri
SpO2 %
(Graafinen kuvaaja -merkkivalo
(Happipitoisuus)
Figure
3.2.1
PylväsSpO2 ja PR -arvoista)
digramm
3.3 Install Hanging Cable.

PR bpm
(Pulssifrekvenssi)

OLEDPRdisplay

Perfuusioindeksi
(PI%)

Let the thin end of the rope go through the cable hole, next
let the big point of cable go through the hole, then tighten
Mittaustulokseen
voi vaikuttaa:
the cable.

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

3.3.1 Install Hanging Cable

1. Aseta laite sormeen uudellen.
1. Pulssioksimetri on irti
Happipitoisuus tai
Data
analyse
2. Tarkista, että sormesi on kädensormesta
osittain
tai
pulssi ei näy normaalisti
Holder
du
instillingsknappen
inne
kortere
enn
0.5
sekunder,
kan
du klikke deg
igjennom
lämpöinen
tai hieman
lämpimämpi.
kokonaan.
tai on epävakaa.
valgmulighetene i menyen. Ved
å holdeverenkierto.
instillingsknappen innePoista
lengerkynsilakka.
enn 0.5 sekunder
2. Huono
3. Älä liikuta kättä, vaan anna sen
3. Käsi
ei side.
pysy paikoillaan.
kan du gjøre menyvalg og åpne
neste
levätä
tasaisella alustalla.
Etter å ha skrudd på oksymeteret kan du åpne de tre tilgjengelige
menyvalgene
ved å
holde instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder.(Se figur 3.4.1~3.4.3.)

Data-analyysi
Paina asetus -nappia noin 0,5 sekuntia ja pääset näppäilemaan valikon vaihtoehtoja. Kun painat asetus-nappia pohjaan
hieman yli 0,5 sekuntia, pääset kulkemaan valikossa seuraavalle sivulle. Kun oksimetri on päällä, löydät valikosta kolme sivua.
Painamalla asetus-nappia 0,5 sekuntia, pääset valitsemaan alavalikon kohtia. (Kuvat 2.5 - 2.7).

sekunder, kan du klikke deg igjennom

nappen inne lenger enn 0.5 sekunder

re tilgjengelige menyvalgene ved å

Kuva 2.5

Kuva 2.6

Kuva 2.7

“ODI4” (Oksygen metnings Indeks på 4%) betyr at oksygennivået i blodet ikke har
der.(Se figur 3.4.1~3.4.3.)

O
bi
ra
un

værtanalyysi
lavere enn 4% per time den totale the registreringstiden.
Aloita

3

Ennen
kuin käyt betyr
nukkumaan,
valitseregistreringstid
”Store” ja vaihda se tilaan
ja valitsemalla
”OK”, kun näyttö on kuvien 2.5 ja 2.8 tilassa.
“Time”
the total
siden”on”
siste
lagringsperiode.
Laita oksimetri sormeen aloittaaksesi uuden, jatkuvan mittauksen. Voit pitää oksimetriä sormessasi 2 tuntia tai siihen asti,
"Maxheräät
SpO2/PR"
maksimum
SpO2/PR
verdi av den
totalelukee
lagringsperioden.
kunnes
seuraavanaer
aamuna.
Kun oksimetri
työstää informaatiota,
näytössä
”Sto”. Maksimaalinen rekisteröintiaika
on"Min
8 tuntia.
SpO2/PR" er minimum SpO2/PR verdi av den totale lagringsperioden.

playet vises

åling. Du kan

Figure 3.4.2
et jobber
med

Th
ca
in
w

Figure 3.4.3

endre status til “on”, velg “OK” når displayet vises
mer.

ksymeteret for å starte en ny, kontinuerlig måling. Du kan

il du står opp neste morgen. Når oksymeteret jobber med

vise“Sto." Maksimal registreringstid er 8 timer.

ysis”siden
ater

Figure
Kuva 2.8 3.4.4

Figure
3.4.5
Kuva 2.9

		

Figure
3.4.6
Kuva 2.10

tistics” er
NB：Starter du en ny lagringsperiode som varer i mer enn 10 minutter, vil forrige
old å
knappen
inne lenger enn 0.5 sekunder for å se grafen
or
se grafen
Kuinka
analyysituloksia luetaan med den nye.
lagringsperiode
r “>” og hold
knappen inne lenger ennerstattes
0.5 sekunder
Käynnistä
oksimetri, pidä asetus-nappia pohjassa hieman pidempään kuin 0,5 sekuntia. Data analysis -sivu näyttää samalta
0.5
sekunder
lg“<<”’ eller“>>” hold knappen inne lenger enn
“Summary
graph”
og“Statistics” kan ikke åpnes om det ikke finnes tidligere
NB：
kuin
Näkymä
kertoo
side. Velg
“kuvassa
” får å 2.5.
gå tilbake
(Figure
3.4.1.).että ”Store” on nyt ”off” ja ”Summary Graph ja ”Statistics” ovat ”OK”. Valitse ”Summary Graph”
eistelenger
enn
pitämällä
nappia
pohjassa
hieman
0,5 s nähdäksesi kuvassa av
2.9 olevan
nuoli edes- tai taaksepäin
en inne lenger lagringsinformasjon.
enn 0.5 sekunder for å åpne "Statistics"
OBS:yli Analyseresultatet
OD4Ikaavion.
er kunValitse
en referanseverdi.
Denja paina
napista
nähdäksesi
ensimmäisen
tai
viimeisen
sivun.
Valitse
“
”
palataksesi
takaisin
kuvan
2.5
näkymään.
Valitse
”Statistics” ja
ksymeteret
er
ikke
ment
for
diagnostisering.
Om
gure 3.4.1.).
kan
være
unøyaktig
når 2.10).
søvn er mindre enn 2 timer eller har blitt påvirket av andre
hieman
yli
0,5 s (Kuva
ikke finnerpaina
noe
feilnappia
med
oksymeteret,
kontakt
"Statistics"
faktorer, som for eksempel at oksymeteret ikke har vært holdt i ro.
ng. Om
Asetukset
Settingskuvassa
of the2.6
oximeter
ntakt Valitse ”Alm” / ”Beep” / ”Demo”, paina asetusnappia hieman yli 0,5 sekuntia valitaksesi on tai off -tilan. Valitsemalla ”reset” ja
Instillinger
i Figur hieman
3.4.2 yli 0,5 sekuntia palautuvat kaikki asetukset alkuperäisiksi. Valise ”brightness”, kun haluat
painamalla
asetusnappia
inne lenger enn 0.5 sekunder. “Data analysis”siden

e” på "off" og“Summary Graph” og“Statistics” er

kirkastaa
tai tummentaa
näytön kirkkautta
painamalla
nappia
hieman yli 0,5 sekuntia.
Valise
”SpO2”enn
tai ”PR
alm” ja paina
Velg“Alm”/
“Beep”
/ “Demo”,
hold
instillingsknappen
inne
lenger
0.5
asetusnappia hieman yli 0,5 sekuntia muuttaaksesi arvoja. Valitse ”+/-”, paina nappia hieman yli 0,5 s muuttaaksesi arvoja
sekunder
for å velge mellom "on/off" . Ved å velge “Reset”og holde instillingsknappen
ylöstai alaspäin.
HUOM!
aloitatenn
uuden
mittauksen,
joka
kuin tilbakestilles.
10 minuuttia, edellinen muisti häviää ja korvautuu uudella
inne Jos
lenger
0.5
sekunder
vilkestää
alle kauemmin
innstillinger
mittaustuloksella. Jos muisti on tyhjä, et voi avata ”Summary Graph” tai ”Statistics” -välilehtiä (Kuva 2.7).

Velg 'Brightness' og hold instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder for å endre

Th
is
of

4.6

To av
sure

lysstyrken på skjermen.

accor

Settings in Figure 3.4.3
Velg "SpO2" eller "PR alm" hold instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder for å

electr

endre verdiene.Velg “+/-”, hold instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder for å

Sec

justere verdiene opp eller ned.

Class

4.2 Disinfection
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