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Drodzy Klienci, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy  
o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi 
pulsoksymetru przed jego użyciem. 
Nieprzestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji, 
może spowodować nieprawidłowy pomiar 
parametrów lub uszkodzenie urządzenia.  
Producent  zastrzega sobie prawo do poprawiania 
instrukcji używania w dowolnym momencie i bez 
wcześniejszego powiadomienia.  
Wersja instrukcji: wersja 1.2 
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2020 r 
Wszelkie prawa zastrzeżone.               3502-3290076 

UWAGI: 

• Treść niniejszej instrukcji może być zmieniona  
w każdym momencie bez powiadomienia. 

• Informacje dostarczone przez naszą firmę są 
kompletne i wiarygodne. Jednak nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe 
użytkowanie produktu przez  pacjentów lub osoby 
trzecie. 
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Instrukcja bezpiecznej obsługi urządzenia  

• Sprawdź urządzenie i upewnij się, że nie są widoczne 
żadne uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo, wyniki pomiarów i użytkowanie 
urządzenia. Obejrzyj czujniki i klamry zaciskowe.  
Zaleca się kontrolę urządzenia przed każdym użyciem. 
Jeśli są widoczne uszkodzenia, zaprzestań używania 
pulsoksymetru. 

• Należy zachować szczególną ostrożność, podczas 
ciągłego używania pulsoksymetru w temperaturze 
otoczenia powyżej 37°C. Przegrzanie czujnika może  
doprowadzić do poparzeń palca. 

• Niezbędne prace konserwacyjne mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
serwis. Użytkownicy nie są uprawnieni do 
serwisowania tego urządzenie. 

• Pulsoksymetru nie wolno używać z urządzeniami 
i akcesoriami nie wymienionymi w tej instrukcji. 

UWAGA 

• Zagrożenie wybuchem. NIE WOLNO stosować 
pulsoksymetru w pomieszczeniu, gdzie używa się  
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łatwopalnych gazów, takich jak niektóre łatwopalne 
środki znieczulające. 

• NIE używać pulsoksymetru, gdy pacjent ma 
przeprowadzaną tomografię komputerową lub 
rezonans magnetyczny. Pulsoksymetr nie jest 
kompatybilny z aparatem do rezonansu 
magnetycznego.  

OSTRZEŻENIA 

• Podczas korzystania z pulsoksymetru może pojawić 
się dyskomfort lub ból w miejscu gdzie założony jest 
pulsoksymetr przez dłuższy czas, szczególnie  
u pacjentów ze słabym krążeniem krwi. Dlatego też, 
zaleca się, aby nie stosować pulsoksymetru w tym 
samym miejscu dłużej niż 2 godziny. Jeśli pojawiają się 
dolegliwości związane z używaniem pulsoksymetru, 
należy zmienić jego położenie, np. zmieniając palec. 

• NIE należy przypinać urządzenia do miejsca 
podrażnionego lub obrzękniętego. 

• Niewidoczne światło podczerwone emitowane przez 
to urządzenie jest szkodliwe dla oczu. Nie wolno 
patrzeć w światło. 

• Pulsoksymetr nie jest urządzeniem leczniczym. 
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• Należy postępować zgodnie z krajowymi regulacjami 
dotyczącymi gospodarki odpadami w przypadku 
utylizacji urządzenia lub jakiejkolwiek jego części (np. 

baterii).  

ZALECENIA  

• Chroń  pulsoksymetr przed zabrudzeniami i kurzem, 
wibracjami, substancjami żrącymi, materiałami 
wybuchowymi, wysoką temperaturą i wilgocią. 

• Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. 

• Jeśli pulsoksymetr zostanie zamoczony lub 
zawilgocony, przestań go używać i pozostaw do 
wyschnięcia. Po wznowieniu działania, sprawdź, czy 
odczyty są prawidłowe. 

• W przypadku gdy pulsoksymetr jest przenoszony  
z zimnego do ciepłego i wilgotnego otoczenia, nie 
używaj go od razu. Odczekaj 15 minut aż 
pulsoksymetr osiągnie temperaturę otoczenia. 

• NIE naciskaj przycisku na panelu za pomocą ostrych 
materiałów lub ostrych końcówek, takich jak np. 
paznokcie  
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• NIE WOLNO używać pary o wysokiej temperaturze ani 
pod wysokim ciśnieniem do  dezynfekcji 
pulsoksymetru. Zobacz zapisy w Rozdziale 6, aby 
uzyskać informacje i instrukcje dotyczące czyszczenia 
i dezynfekcji. 

• Urządzenie ma stopień ochrony IP22, co oznacza, że: 
 obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do 

niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz  
i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem 
obcych ciał stałych o średnicy 12,5 mm i większej  

 obudowa zapewnia ochronę przed padającymi 
kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° od 
pionu w każdą stronę.  

• Zwróć uwagę na wpływ kłaczków, kurzu, światła  
(w tym światło słoneczne) na działanie urządzenia.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie 
jest zgodne z następującymi normami: 

• IEC 60601-1: 2005 Medyczne urządzenia 
elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne 
dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz 
funkcjonowania zasadniczego. 

• BS / EN / ISO 9919: 2009 lub równoważna norma 
ISO 80601-2-61: 2011 Medyczne urządzenia 
elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe 
wymagania dotyczące podstawowego 
bezpieczeństwa i zasadniczego działania 
wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego 
stosowania. 

Jest również zgodne z postanowieniami Dyrektywy 
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. 
dotyczącej wyrobów medycznych. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1 Wygląd pulsoksymetru 

 
Rysunek 1 Widok z przodu 

 
Rysunek 2 Widok z tyłu 
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Uwaga: Rysunki są poglądowe i umieszczone tylko  
i wyłącznie w celach demonstracyjnych i szkolenio-
wych. Zapoznaj się z budową zakupionego 
pulsoksymetru przed rozpoczęciem jego używania. 

1.2 Nazwa i Model  

Nazwa: Pulsoksymetr Napalcowy  Model: PC-60F 

1.3 Przeznaczenie   

Pulsoksymetr napalcowy jest przeznaczony do 
pomiaru tętna (PR) i funkcjonalnego nasycenie 
tlenem (SpO2) krwi pacjenta (saturacja). Ma 
zastosowanie do kontroli nasycenia krwi tlenem  
i tętna pacjentów dorosłych w domach oraz  
w klinikach medycznych.  

1.4 Lista funkcji  

Lista skrótów użytych w tabeli: 

• „√” ta funkcja jest dostępna,  

• „-” bez tej funkcji. 
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Tabela 1 

Model/Funkcja PC-60F 

Typ wyświetlacza D-O-D 
(dwukolorowy, 
OLED, matryca 

punktowa) 

SpO2, PR, PI (indeks perfuzji) √ 

Pletysmograf  √ 

Automatyczne włączanie / 
wyłączanie  

√ 

Wskazanie przekroczenia 
limitów  

√ 

Dźwięk sygnalizujący 
przekroczenie limitów 

√ 

Obrót wyświetlania w 
czterech kierunkach 

√ 

Menu ustawień √ 

Ustawienie przekroczenia 
limitów 

√ 

Sygnał impulsowy √ 

Funkcja bezprzewodowa - 
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Model/Funkcja PC-60F 

Tryb pomiaru ciągły, 
kontrola 

punktowa 

Historia zapisów  √ 

OPIS FUNKCJI  

➢ Tryb pomiaru 

Spot check mode (tryb „kontrola punktowa”):  
Pomiar rozpoczyna się automatycznie kiedy palec 
jest prawidłowo umieszczony w pulsoksymetrze. 
Czas pomiaru trwa 30 sekund i odlicza się w dół. 
Odczyty SpO2 (saturacji) i PR (tętna) zatrzymają się 
po 30 sekundach, a wyniki analizy zostaną 
wyświetlone na ekranie. Kiedy wysunie się palec  
z pulsoksymetru, wyświetlacz zostanie zresetowany, 
a urządzenie wyłączy się automatycznie. 

Continuous (tryb „ciągły”):  
Pomiar rozpoczyna się automatycznie po 
prawidłowym włożeniu palca do urządzenia. Pomiar 
nie kończy się wraz z aktualizacją odczytów SpO2 i PR 
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i trwa aż do momentu wyciągnięcia palca z klipsa, co 
powoduje automatyczne jego wyłączenie. 

➢ Lista pomiarów 

• Po wykonaniu pomiaru, zostanie zapisana  
w pamięci pulsoksymetru pojedyncza grupa 
stabilnych odczytów. Zapisy są dokonywane za 
każdym razem, gdy pulsoksymetr się wyłącza, 
niezależnie od trybu pomiaru. Jeśli jednak czas od 
wyświetlenia odczytów do końca pomiaru jest 
krótszy niż 5 sekund, wtedy zapisy nie będą 
możliwe.  

• W pamięci pulsoksymetru można zapisać do 12 
grup pomiarów oznaczonych od M1 do M12, gdzie 
najnowszy zapis jest oznaczony jako M1,  
a najstarszy jako M12. Gdy lista będzie pełna, 
nowy zapis zastąpi najstarszy zapis. 

• Po wyjęciu baterii z urządzenia, wszystkie zapisy 
ulegają skasowaniu. 

• Gdy pulsoksymetr jest wyłączony, naciśnięcie 
przycisku wyświetlacza wywołuje ekran 
wyświetlania zapisów pomiarów. Krótkie 
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naciśnięcie przycisku pozwala przeglądać zapisy 
pomiarów. Jeśli przez kolejne 6 sekund nie 
zostanie naciśnięty przycisk, urządzenie wyłączy 
się automatycznie. 

2. INSTALACJA BATERII 

 
Rysunek 3 Instalacja baterii 

1. Rysunek 3 pokazuje jak należy zainstalować 
baterie. Włóż dwie baterie AAA do miejsca 
przeznaczonego na baterie w sposób prawidłowy 
i zwróć uwagę na odpowiednie usytuowanie 
biegunów baterii ( znaki + i -). 
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2. Załóż osłonę. 
• Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. 

Nieprawidłowa instalacja baterii spowoduje, że 
urządzenie nie będzie działać.  

• Jeśli urządzenie nie jest używane przez ponad  
7 dni, wyjmij baterie, aby uniknąć potencjalnego 
uszkodzenia spowodowanego wyciekiem z baterii. 
Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją na 
produkt. 

3. OBSŁUGA 

1. Otwórz urządzenie i wsuń palec między dwa 
elementy pulsoksymetru  (upewnij się, że palec jest 
w prawidłowej pozycji), jak pokazano na rysunku 4. 

 
Rysunek 4  Wsuwanie palca do pulsoksymetru  
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Poczekaj 2 s, pulsoksymetr włączy się automatycz-
nie i rozpocznie się pomiar. 

2. Przejdź do ekranu wyświetlania danych. Krótkie 
naciśnięcie przycisku wyświetlacza  zmienia pozycje 
wyświetlania. Na rysunku 5A, 5B, 5C i 5D pokazano 
cztery pozycje wyświetlania.  

 
Rysunek 5A              Rysunek 5B 

 
Rysunek 5C            Rysunek 5D  

Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to po 20 
sekundach na ekranach 5 B i 5 D, wyświetlana 
wartość PI% zostanie zastąpiona wyświetlaną 
wartością PR. 
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W przypadku modelu PC-60F, kierunek wyświetlania 
jest zapamiętywany przy każdym uruchomieniu, czyli 
ostatni układ ekranu (kierunek wyświetlania) będzie 
używany jako początkowy układ ekranu po 
włączeniu pulsoksymetru po raz kolejny. 
PC-60F nie ma funkcji bezprzewodowej, a zatem 

ikona sieci bezprzewodowej nie pojawi się na 
ekranie wyświetlacza. 

Ikona na ekranie wyświetlacza oznacza 
odliczanie czasu pomiaru. Całkowity czas pomiaru 
wynosi 30 sekund. Gdy pomiar się skończy, 
zmierzona wartość SpO2 i wartość PR oraz wynik 
analizy rytmu tętna zostaną wyświetlone na ekranie, 
jak pokazano na rysunku 5 E. 

 
Rysunek 5E   Wynik badania 
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Opisy uzyskanych wyników - patrz załącznik I. 

Pulsoksymetr PC-60F posiada funkcję 
zapamiętywania wyników pomiarów. Aby je 
odtworzyć w trybie wyłączonym, naciśnij przycisk 
wyświetlacza. Na ekranie wyświetlacza pojawi się 
lista pomiarów, jak pokazano na rysunku 6. 

 
Rysunek 6 Lista pomiarów 

W celu przeglądania wyników naciśnij krótko 
przycisk wyświetlacza. 

Menu pulsoksymetru  PC-60F  

Przy włączonym pulsoksymetrze (palec włożony do 
urządzenia) długie naciśnięcie przycisku 
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wyświetlacza umożliwia wejście do menu ustawień 
urządzenia.  

 
Rysunek 7 Widok Menu pulsoksymetru  

Jeśli jest włączona opcja „Beep”, każde uderzenie 
pulsu to sygnał dźwiękowy. 

„Mode” („Tryb”):  
Ustawianie trybu pomiaru: dwie opcje: 
„Continuous” („Ciągły”) i  „Spot check” („Kontrola 
punktowa”); ustawiona wartość domyślna: „Spot 
check” („Kontrola punktowa”). 

Konfiguracja menu:  

• Krótko naciśnij przycisk wyświetlacza, aby wybrać 
element ustawień.  
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• Dłużej naciśnij przycisk wyświetlacza, aby 
aktywować element ustawień, a następnie krótko 
naciśnij go, aby zmodyfikować ustawienie 
parametru. 

• W kolejnym kroku dłużej naciśnij przycisk 
wyświetlacza, aby potwierdzić modyfikację  
i wyjście z tej pozycji ustawień. 

• Na końcu wybierz ustawienie „Exit” i dłużej 
naciskając przycisk wyświetlacza, zapisz 
modyfikację i wyjdź z menu ustawień. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO 
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

• Palec powinien być prawidłowo umieszczony  
w czujniku. 

• Nie ruszaj palcem i odpręż się podczas pomiaru. 

• Nie wkładaj mokrego palca bezpośrednio do 
czujnika.  

• Unikaj umieszczania pulsoksymetru na tej samej 
kończynie górnej, do której podpięty jest 
ciśnieniomierz lub podłączona kroplówka. 



 

21 

 

• Nie pozwól, aby cokolwiek blokowało emitowanie 
światła przez urządzenie - paznokcie nie powinny 
być pomalowane. 

• Intensywne ćwiczenia fizyczne, a także znajdujące 
w pobliżu urządzenia elektryczne mogą wpływać 
na dokładność pomiaru. 

• Lakier do paznokci może wpłynąć na dokładność 
pomiaru, a zbyt długi paznokieć może 
spowodować niepowodzenie pomiaru, błąd 
pomiaru lub jego niedokładność. 

• Praca przy  bardzo intensywnych źródłach światła, 
takich jak światło fluorescencyjne, promiennik 
podczerwieni, laser lub silne nasłonecznienie 
może spowodować niedokładność wyniku 
pomiaru. W celu poprawienia dokładności 
pomiaru, należy założyć nieprzezroczystą osłonę 
na pulsoksymetr lub w razie potrzeby zmienić 
miejsce pomiaru. 

4. DANE TECHNICZNE 

A.   Pomiar saturacji SpO2  
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Przetwornik: czujnik LED emitujący światło o dwóch 
długościach fal  
Światło czerwone: 663 nm, światło podczerwone: 
890 nm.  
Maksymalna optyczna średnia moc wyjściowa:  
≤2 mW  
Zakres pomiaru SpO2: 35% ~ 100% 
Dokładność pomiaru SpO2: ≤2% dla zakresu pomiaru 
SpO2 od 70% do 100%. 

B. Pomiar tętna (PR) 
Zakres pomiaru PR: od 30 do 240bpm (uderzeń na 
minutę)  
Dokładność pomiaru PR: ± 2 uderzenia na minutę lub 
± 2%  

C. Zakres pomiaru indeksu perfuzji (PI): (przepływ 
krwi przez naczynia)  
od 0% do 20% 

D. Wstępnie ustawione limity  
Saturacja SpO2: dolny limit: 90% 
Puls: górny limit: 120 bpm (uderzeń na minutę); 
dolny  limit 50 bpm (uderzeń na minutę) 
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E. Ustawienia limitów dla pulsoksymetru PC - 60F 

SpO2: 
- zakres ustawień dolnego limitu: 85% ~ 99%, zmiana 
co 1% 
- ustawienie domyślne: 90 %  
Tętno: 
- zakres ustawień dolnego limitu: 30 ~ 60bpm, zmia-
na co 5 bpm; 
- zakres ustawień górnego limitu: 100 ~ 240bpm, 
zmiana co  5 bpm; 
- ustawienie domyślne: zakres górny 120bpm; zakres 
dolny: 50bpm. 

F. Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne  
Podczas pomiaru, jeśli wartość saturacji SpO2 lub 
wartość tętna przekroczy ustawiony limit, 
urządzenie powiadomi o tym fakcie za pomocą 
sygnału dźwiękowego i wizualnie, pokazując na 
ekranie migającą wartość, która przekracza limit. 

G. Wymagania dotyczące zasilania: 
2 baterie alkaliczne LR03 (AAA) 
Napięcie zasilania: 3,0 VDC 
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Prąd roboczy: ≤40mA 

H. Warunki środowiskowe 
Temperatura: 5 °C ~ 40 °C 
Wilgotność podczas pracy: 30 % ~ 80 % 
Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa ~ 106 kPa 

I. Niski przepływ krwi : 
Dokładność pomiarów SpO2 i PR jest utrzymana do 
momentu, gdy amplituda perfuzji (przepływu krwi) 
jest nie niższa niż 0,6%. 

J. Wpływ światła zewnętrznego na jakość 
pomiarów  
Różnica pomiędzy wartością SpO2 zmierzoną  
w pomieszczeniu z naturalnym światłem a wartością 
zmierzoną w pomieszczeniu bez światła jest 
mniejsza niż ± 1%.  

K. Wymiary: 
56 mm (dł.) × 34 mm (szer.) × 30 mm (wys.)  
Waga netto: ok. 50g  

L. Klasyfikacja  
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Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym: sprzęt zasilany wewnętrznie. 
Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: 
zastosowano części typu BF 
Stopień ochrony przed szkodliwymi, obcymi ciałami 
stałymi i wnikaniem cieczy: urządzenie posiada 
stopień ochrony IP22, ochronę przed szkodliwymi 
ciałami stałymi oraz wnikaniem cieczy. 
Kompatybilność magnetyczna: grupa I, klasa B 

5. ZAWARTOŚĆ  OPAKOWANIA  
1) Pulsoksymetr napalcowy 
2) Instrukcja obsługi 
3) Dwie baterie 
4) Smycz. 

6. NAPRAWA I KONSERWACJA 

6.1 Konserwacja 
Przewidywany okres użytkowania (nie gwarancja) 
tego urządzenia to 5 lat. Aby zapewnić długie 
użytkowanie pulsoksymetru, prosimy o zwrócenie 
uwagi na jego konserwację. 
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• Wymień baterie, gdy zaświeci się wskaźnik 
niskiego poziomu baterii . 

• Przed użyciem wyczyść powierzchnię urządzenia, 
chusteczkami nasączonymi 75% alkoholem,  
a następnie pozostaw do wyschnięcia lub wytrzyj 
do sucha. Nie pozwól, aby płyn dostał się do 
urządzenia. 

• Wyjmij baterie, jeśli pulsoksymetr nie będzie 
używany dłużej niż 7 dni. 

• Zalecane warunki przechowywania pulsoksy-
metru:  
- temperatura otoczenia: -20oC ~ 60oC, 
- wilgotność względna: 10% ~ 95%,  
- ciśnienie atmosferyczne: 50kPa ~ 107,4kPa. 

• Pulsoksymetr jest kalibrowany fabrycznie przed 
sprzedażą, więc nie ma potrzeby kalibrowania go 
w trakcie jego używania. Nie należy używać 
kalibratorów saturacji SpO2 do sprawdzania 
poprawności działania pulsoksymetru. Można 
używać jedynie podobnych urządzeń w celu 
sprawdzenia precyzji naszego urządzenia. 
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Dokładność pulsoksymetru deklarowana w tej 
instrukcji jest potwierdzona przez badania 
kliniczne przeprowadzone przez niezależne 
laboratorium badawcze na pacjentach bez 
niedotlenienia, zdrowych, niepalących. Pacjenci 
mieli jasną i ciemną karnację.  

• Jeśli konieczne jest rutynowe sprawdzenie 
dokładności pulsoksymetru, może to zrobić 
zewnętrzna firma kalibrująca tego rodzaju 
urządzenia. 

• Nie można stosować wysokociśnieniowej 
sterylizacji urządzenia. 

• Nie wolno zanurzać urządzenia w płynach. 

• Zaleca się przechowywanie urządzenia w suchym 
miejscu. Wilgotność może skrócić żywotność 
urządzenie, a nawet je uszkodzić. 

6.2 Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji 

• Czyścić powierzchnię miękką szmatką zwilżoną  
w roztworze, takim jak 75% alkohol izopropylowy. 
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• Następnie wyczyścić powierzchnię szmatką 
zwilżoną TYLKO w czystej wodzie i osuszyć czystą, 
miękką tkaniną. 

• Ostrzeżenie: nie dezynfekować parą lub tlenkiem 
etylenu. 

• Nie używać pulsoksymetru, jeśli jest uszkodzony. 

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problem: 
1. Niestabilne wyświetlanie saturacji (SpO2)  

i częstotliwości tętna. 
2. Nie można włączyć urządzenia. 
3. Brak obrazu. 

Rozwiązanie: 
1. Umieść palec prawidłowo w środku i spróbuj 

ponownie. 
2. Wymień baterie. 
3. Pozwól pacjentowi zachować spokój. 

Uwaga: Jeśli powyższe problemy nadal występują, 
skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowy.  
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8. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

Symbol Opis symbolu 

%SpO2 Saturacja - natlenienie krwi 

BPM/PR Tętno (uderzenia na minutę) 

PI% 
Wskaźnik perfuzji (przepływ 
krwi) (%) 

/  Wykres słupkowy siły tętna 

/  Stan baterii  

 

Znak CE 

SN Numer seryjny 

 

Data produkcji 

 
Autoryzowany przedstawiciel  
w UE 

 
Producent (w tym adres) 

 Część aplikacyjna typu BF 
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Symbol Opis symbolu 

 
Uwaga ─ patrz Instrukcja 
używania 

 

Przestrzegaj przepisów dotyczą-
cych recyklingu urządzeń 

9. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  

1. P: Co to jest SpO2? 
 Odp .: SpO2 oznacza procent nasycenia krwi tlenem 

2. P: Jaki jest prawidłowy zakres wartości SpO2 dla 
zdrowych ludzi? 
Odp .: Prawidłowy zakres różni się w zależności od 
osoby, ale zwykle powinien wynosić ponad 95%.  
W przypadku niższych wyników koniecznie 
skonsultuj się z lekarzem. 

3. P: Jaki jest prawidłowy zakres wartości PR (tętna) 
dla zdrowych ludzi? 
Odp.: Zwykle prawidłowy zakres to od 60 uderzeń na 
minutę do 100 uderzeń na minutę. 
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4. P: Dlaczego wyświetlane wartości saturacji  SpO2  
i tętna PR zmieniają się w czasie trwania pomiarów? 
Odp.: Zmierzone wartości SpO2 i PR zmieniają się 
ponieważ jest to związane ze zmianami 
fizjologicznymi zachodzącymi w ciele pacjenta. 

5. P: Co zrobić, jeśli nie ma odczytu SpO2 i PR? 
Odp.: Nie ruszaj palcem i zachowaj spokój podczas 
pomiaru. Należy również unikać zakładania 
pulsoksymetru i ciśnieniomierza na tę samą rękę. 

6. P: Jak potwierdzić, że odczyt SpO2 jest prawdziwy 
i dokładny? 
Odp.: Wstrzymaj oddech na jakiś czas (50 sekund lub 
dłużej). Jeśli wartość SpO2 znacznie spadnie, oznacza 
to, że odczyt SpO2 naprawdę odzwierciedla zmianę 
stanu fizjologicznego. 

7. P: Kiedy wymienić baterie? 
Odp.: Gdy pojemność baterii jest niska, na ekranie 
pojawi się ikona niskiego poziomu baterii. W tej 
sytuacji potrzebna jest wymiana baterii. 
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8. P: Co zrobić, jeśli pulsoksymetr jest zawilgocony 
lub zamoczony. 
Odp.: Natychmiast wyjmij baterie i wysusz 
pulsoksymetr całkowicie, używając suszarki do 
włosów. 

9. P: Jakie czynniki będą miały wpływ na dokładność 
pomiaru SpO2? 
Odp.:  
a) barwniki wewnątrznaczyniowe, takie jak zieleń 
cyjaninowa lub błękit metylenowy; 
b) narażenie na nadmierne oświetlenie, np. lampy 
zabiegowe/chirurgiczne, lampy bilirubinowe, 
świetlówki, lampy grzewcze na podczerwień lub 
bezpośrednie światło słoneczne; 
c) barwniki naczyniowe lub zewnętrzne produkty do  
koloryzacji, np. lakier do paznokci lub samoopalacze; 
d) nadmierne ruchy pacjenta; 
e) umieszczenie czujnika na ręce z mankietem 
pomiaru ciśnienia, wenflonem lub wkuciem 
wewnątrznaczyniowym; 
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f) przebywanie w komorach hiperbarycznych  
z tlenem pod wysokim ciśnieniem; 
g) wykonanie pomiaru w pobliżu zamkniętej 
chorobowo tętnicy; 
h) skurcz naczyń krwionośnych spowodowany przez 
niską temperaturę ciała; 
i) stan niskiej perfuzji (indeks perfuzji jest mały). 
 
W razie kolejnych pytań, prosimy o kontakt  
z lokalnym dystrybutorem lub producentem. 
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Załącznik I OPIS WYNIKÓW   

Lp. Opis wyniku 
po angielsku 

Opis wyniku po polsku 

1 No irregularity 
found 

Wynik prawidłowy 

2 Suspected a 
little fast pulse 

Podejrzenie nieznacznego 
przyspieszenia tętna 

3 Suspected fast 
pulse 

Podejrzenie przyspieszenia 
tętna 

4 Suspected 
short run of 
fast pulse 

Podejrzewany epizod 
przyspieszonego tętna 

5 Suspected a 
little slow 
pulse 

Podejrzenie nieznacznego 
spowolnienia tętna 

6 Suspected 
slow pulse 

Podejrzenie spowolnienia 
tętna 

7 Suspected 
occasional 

Podejrzenie sporadycznego 
występowania skróconych 
odstępów czasowych 



 

35 

 

Lp. Opis wyniku 
po angielsku 

Opis wyniku po polsku 

short pulse 
interval 

pomiędzy następującymi po 
sobie uderzeniami fal tętna 

8 Suspected 
irregular pulse 
interval 

Podejrzenie występowania 
nieregularnych odstępów 
czasowych pomiędzy 
następującymi po sobie 
uderzeniami fal tętna 

9 Suspected fast 
pulse with 
short pulse 
interval 

Podejrzenie przyspieszonego 
tętna ze skróconymi 
odstępami czasowymi 
pomiędzy następującymi po 
sobie uderzeniami fal tętna 

10 Suspected 
slow pulse 
with long 
pulse interval 

Podejrzenie spowolnienia 
tętna z wydłużonymi 
odstępami czasowymi 
pomiędzy następującymi po 
sobie uderzeniami fal tętna 

11 Suspected 
slow pulse 

Podejrzenie spowolnienia 
tętna z nieregularnymi 
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Lp. Opis wyniku 
po angielsku 

Opis wyniku po polsku 

with irregular 
pulse interval 

odstępami czasowymi 
pomiędzy następującymi po 
sobie uderzeniami fal tętna 

12 Poor signal. 
Measure again 

Słaby sygnał. Wykonaj 
pomiar ponownie  
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Załącznik II EMC 

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 60601-1-2: 2014 

TABELA 1: 

Wytyczne oraz deklaracja emisji elektromagnetycznej urządzenia od 
producenta 

Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony jest do użytku w środowisku 
elektromagnetycznym scharakteryzowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien się upewnić, że posługuje się nim w określonych poniżej 
warunkach. 

Badania 
poziomu 
emisji: 

Zgodność: Wskazówki użytkowania w środowisku 
elektromagnetycznym: 

Emisja 
częstotliwośc
i radiowej 
CISPR11 

Grupa 1 Pulsoksymetr napalcowy wykorzystuje 
energie o częstotliwości fal radiowych 
tylko do swojego wewnętrznego 
funkcjonowania. Emisja fal radiowych 
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urządzenia jest niska, dlatego 
potencjalne zakłócenia w działaniu 
pobliskich przyrządów elektronicznych są 
mało prawdopodobne.  

Emisja 
częstotliwośc
i radiowej 
CISPR11 

Klasa B  
 
Pulsoksymetr napalcowy jest 
przystosowany do użytku we wszystkich 
placówkach, włącznie z użytkiem 
domowym.  

Emisja 
harmoniczna 
IEC61000-3-2 

Nie dotyczy 

Wahania 
napięcia/emi
sje migotania 
IEC61000-3-3 

 
Nie dotyczy 
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TABELA 2: 

Wytyczne oraz deklaracja emisji elektromagnetycznej urządzenia od 
producenta 

Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony jest do użytku w środowisku 
elektromagnetycznym scharakteryzowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien się upewnić, że posługuje się nim w określonych poniżej 
warunkach. 

Poziom 
odporności 
na: 

Standardy techniczne 
IEC60601: 

Poziom 
zgodnoś
ci: 

Wskazówki 
użytkowania  
w środowisku 
elektromagnetycz
nym: 

Wyładowania 
elektrostatyc
zne (ESM) 

±8 kV wyładowania 
kontaktowego 
±15kV wyładowania w 
powietrzu 

±8 kV 
wyłado
wania 

Podłoże powinno 
być pokryte 
drewnem, 
betonem lub 
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(IEC61000-4-
2) 

kontakt
owego 
±15kV 
wyłado
wania w 
powietr
zu 

płytkami 
ceramicznymi.  
W przypadku, 
pokrycia 
wykonanego z 
syntetycznego 
materiału 
wilgotność 
względna 
powinna wynosić 
przynajmniej 30%  

Szybkozmien
ne zakłócenia 
przejściowe 
(IEC61000-4-
4) 

±2kV dla przewodów 
zasilających 
±1 kV dla przewodów 
wejściowych/wyjściow
ych 

Nie ma 
zastoso
wania 

Nie ma 
zastosowania  
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Skoki 
napięcia 
(IEC 61000-4-
5) 

±1kV napięcia 
pomiędzy przewodami 
±2kV napięcia 
ziemnozwarciowego 

Nie ma 
zastoso
wania 

Nie ma 
zastosowania 

Spadki, 
krótkie 
przerwy oraz 
zmiany 
napięcia na 
liniach 
wejściowych 
zasilania 
(IEC61000-4-
11) 

<5% Ut
*  

(>95% spadek Ut) 
przez 0.5 cyklu 
zasilania 
<40% Ut  

(60% spadek Ut) przez 
5 cykli zasilania 
<70% Ut  
(30% spadek Ut) przez 
25 cykli zasilania 
<5% Ut 

(>95% spadek Ut) 

Nie ma 
zastoso
wania 

Nie ma 
zastosowania 
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przez 5 s zasilania 

Częstotliwość 
zasilania 
(50Hz/60Hz) 
pola 
magnetyczne
go 
(IEC61000-4-
8) 

 
 
 
 
3A/m 

 
 
 
 
3A/m 

Częstotliwość 
zasilania pola 
magnetycznego 
powinna być 
przynajmniej na 
tym samym 
poziomie jak ta 
standardowo 
występuje w 
miejscach 
publicznych i 
szpitalach 

* Ut – prąd zmienny z sieci głównej przed podłączeniem urządzenia, 
napięcie 
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TABELA 3 

Wytyczne oraz deklaracja elektromagnetycznej odporności 
urządzenia od producenta 

Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony jest do użytku w środowisku 
elektromagnetycznym scharakteryzowanym poniżej. Użytkownik 
urządzenia powinien się upewnić, że posługuje się nim w określonych 
poniżej warunkach 

 
Poziom 
odpornoś
ci na: 

 
Standardy 
techniczn
e 
IEC60601: 

 
Poziom 
zgodności
: 

Wskazówki użytkowania w 
środowisku 
elektromagnetycznym: 

 
Przewodz
ona 

 
3 VRMS 

 Przenośne urządzenia, które 
wykorzystują fale radiowe 
jako medium komunikacji 
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częstotliw
ość 
radiowa  
(IEC61000
-4-6) 
 
Emitowan
a 
częstotliw
ość 
radiowa 
(IEC61000
-4-3) 

od 150 
kHz do 80 
MHz 
 
 
 
 
 
3 V/m 
Od 80 
MHz do 
2.5 GHz 

Nie ma 
zastosow
ania 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
 

nie powinny być używane  
w odległości mniejszej niż 
zalecana do każdej z części 
napalcowego 
pulsoksymetru, włącznie  
z kablami. Zalecana 
odległość jest liczona na 
podstawie odpowiedniego 
równania dla częstotliwości 
przekaźnika  

d=1.2 √P 
d=1.2 √P 80MHz do 800MHz 
d=2.3 √P 800MHz do 2.5GHz 
P – maksymalna moc 
znamionowa przekaźnika w 
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watach (W) zgodnie z 
informacjami od producenta 
przekaźnika, d – zalecany 
minimalny dystans  
w metrach (m).b 

Natężenie pola stałych 
przekaźników częstotliwości 
radiowych, określone przez 
badanie pola 
elektromagnetycznego,a 
powinno wynosić mniej niż 
poziom zgodności w każdym 
zakresie częstotliwości.b 

Mogą występować 
zakłócenia w bliskim 
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otoczeniu sprzętu 
oznaczonego symbolem: 

UWAGA 1: Dla wartości 80 MHz oraz 800 MHz obowiązują wyższe 
zakresy częstotliwości. 
UWAGA 2: Wyżej opisane wytyczne nie są uniwersalne dla każdej 
sytuacji. Rozprzestrzenianie się fali elektromagnetycznych jest zależne 
od absorbcji oraz odbicia fal od konstrukcji, obiektów oraz ludzi.  

a: Siła pola stałych przekaźników, takich jak stacje bazowe 
bezprzewodowych sieci komórkowych, radio komunikacji lądowej, 
amatorskie przekaźniki radiowe, transmisje radiowe AM i FM oraz 
telewizyjne, nie może być przewidziana w sposób teoretyczny. Wpływ 
stałych przekaźników częstotliwości radiowych na środowisko 
elektromagnetyczne powinien być oszacowywany wraz ze zbadaniem 
pola elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona siła w obszarze 
zastosowania pulsoksymetru napalcowego przekracza odpowiedni 
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poziom zgodności częstotliwości radiowych określony powyżej, to 
odczyty urządzenia powinny być poprawne. Jeśli odczyty z urządzenia 
są nieprawidłowe należy przenieść pulsoksymeter w inne miejsce.  
b: Dla zakresów częstotliwości większych niż od 150 kHz do 80 MHz, siły 
pola powinny wynosić mniej niż 3V/m. 

TABELA 4: 

Zalecany minimalny odstęp pomiędzy przenośnym sprzętem 
wykorzystującym częstotliwość fal radiowych a pulskosymetrem 

napalcowym 

Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony jest do użytku w środowisku 
elektromagnetycznym, w którym zakłócenia emitowanych częstotliwości 
radiowych pozostają pod kontrolą. Użytkownik przyrządu może zapobiec 
zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnego 
dystansu pomiędzy mobilnymi urządzeniami wykorzystującymi częstotliwość 
fali radiowych jako medium komunikacji (przekaźniki) oraz napalcowym 
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pulskosymetrem. Zalecenia dotyczące minimalnych odstępów zgodnie z 
maksymalną mocą wyjściową przekaźników przedstawione są poniżej. 

Znamionowa 
maksymalna 
moc 
wyjściowa 
nadajnika 
W (waty) 

Minimalny dystans w zależności od częstotliwości 
radiowych przekaźnika M (metry) 

od 150 kHz do 
80 MHz 
d=1.2√P 

od 80 
MHz do 
800 MHz 
d=1.2√P 

od 80 MHz do 2,5 GHz 
d=2.3√P 

0.01 nie dotyczy 0.12 0.23 

0.1 nie dotyczy 0.38 0.73 

1 nie dotyczy 1.2 2.3 

10 nie dotyczy 3.8 7.3 

100 nie dotyczy 12 23 

Zalecany minimalny odstęp d w metrach (m) dla przekaźników w swojej 
maksymalnej mocy wyjściowej, które nie są zawarte w tabelce powyżej, 
może być ustalony na podstawie równania zgodnego z częstotliwościami 
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przekaźnika, gdzie P – maksymalna moc znamionowa przekaźnika w watach 
(W) zgodnie z informacjami od producenta urządzenia.  
UWAGA 1: Dla wartości 80 MHz oraz 800 MHz obowiązują wyższe zakresy 
częstotliwości. 
UWAGA 2: Wyżej opisane wytyczne nie są uniwersalne dla każdej sytuacji. 
Rozprzestrzenianie się fali elektromagnetycznych jest zależne od absorbcji 
oraz odbicia fal od konstrukcji, obiektów oraz ludzi. 
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