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
Velg
"SpO2" eller "PR
alm"på
hold
inne
lengermåler
enn 0.5
sekunder
oksygeninnhold
(SpO₂)
eninstillingsknappen
rask og enkel måte.
I tillegg
enheten
ogsåfor å
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 opp brukes
eller ned.
og straks etter vil man
OLED-displayet
kunne se oksygenmålingen
puls.
Pulsoximetern
ärpåen
liten och bärbar
produkt somoganvänds

electronic parts.

Pulsoximeter - användarmanual
Section 5 Specification
Classification

för att mäta syremättnaden i blodet (SpO2) på ett snabbt
och
enkelt
sätt.
Dessutom
mäter
enheten
även
pulsen
(välj
mellan
frekvens (PR), bar-graf eller pulsvåg). Pulsoximetern
4.2 Disinfection
används
genom
att
ett
finger
sticks
in
i
den
fotoelektriska
sensoren,
och strax därefter kan man se syremättnad och puls
Bruksområde
Formålet
med pulsoksymetri er å kontrollere hvor godt hjertet ditt pumper oksygen
på
OLED-displayen.
gjennom kroppen din. Det kan brukes til å overvåke helsen til individer- tilstander som

kan påvirke oksygennivået i blodet.
Användningsområde
Syftet med pulsoximetri är att kontrollera hur bra ditt hjärta pumpar syre genom din kropp. Den kan användas för att övervaka hälsan hos individer och tillstånd som kan påverka syrenivån i blodet.


Produktegenskaper

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

du er på reise.
Section
3 viser
Setup,
and
Operation
• Pulsoximetern
ärInstallation,
liten,
lätt och
kan
användas
både
hemma och när du är på resa.
OLED skjermen
testresultatet,
samtidig
viser
pletysmogrammet

den
faktiske
og
normaliserte
pulskurven.
• OLED-displayen
3.1 Operation visar testresultatet, samtidigt visar pletysmogrammet den
Optimal brukstemperatur:

Indikator som viser lavt batterinivå.

faktiska
och normaliserade pulskurvan.
3.1.1 Install battery
• Indikator som visar låg batterinivå.

Oppbvaring

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

5°C to 40°C
–20°C to 55°C

on. (see Figure 3.1.1)

nt

Beskrivning
(Figur 2.1)
Table 2.1.1 Beskrivelse

1

ple)

2

1

Namn
Namn

2

Förhandsinställda
Forhåndsinnstilte verdier värden (Figur 2.2)
Värde

Beskrivning
Visar
Visar

1

OLED display

Figure 3.1.1
3.1.2
on
3 Turn the Pulse Oximeter
2

Knapp

Syremättnad (SpO₂%)

35-100%

Pulsfrekvens(PRbpm)

25-250 BPM

Perfusionindex (PI%)

0 30%

2

SPO2/PR data &
Bargraph,
Pletysmogrammet(PI)
Av/På knapp och
inställningsknapp

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

rate

se in
care

R. .

Figur32.1

2% (80% - 100%)

2*AAA 1.5V Alkaline

Batteri facing up(as Figure
much area as possible) with
3 nail surface

2.2 Skjerm

Press the button, oximeter will go into the working state.
The oximeter will automatic
Bar-graf
in it.

Pletysmogram

Syremättnad (SpO₂%)

batteri

3.1.2), then release the clamp.
SpO2standby
fall
PR into

Figure
3.1.2
Noggrannhet

Pulsfrekvens (PRbpm)

2 BPM

Perfusionindex (PI%)

1%（0-20%）

or sleep mode after 8 seconds without finger

Batteri indikator

Perfusionsindex
3.1.3
Read correspondent data from display screen
(see Figure 3.2.1 ).
Av/På
Inställningsknapp

3.2 Description
Figur 2. 2

3% (70% - 80%)
Ospecifierat (≤70%)

Ospecifierat (20%-30%)

Table 4.5 Troubleshooting

Problems

Possible Reason

Resolutions

Oxyhemoglo

1. Finger is not plugged

1. Retry by plugging in the finger

binhär
or pulse
correctly.
properly.
Så
gör du
rate cannot
2. Patient’s perfusion is too
2. Try several more times, if you are
Tryck
på ”PÅ-knappen”,
placera oxymetern
på pekfingret (Figur 2.3) och läs av (Figur 2.4).
be shown
low to be measured.
sure it is not the product issue,
Oxymetern
slås av automatiskt cirka
8 sekunder
efter
att fingrets tagits ut.
normally
please
go to a hospital
immediately
Figur 2.4 OLED display

for correct diagnosis.

Figur 2.3
Pletysmogram
Batteri Bar-graf
(grafisk framställning
indikator
av SpO2 och PR)

SpO2 %

PR bpm

(Syremättnad)
(Pulsfrekvens)
Figure
3.2.1 OLED
PRdisplay

Perfusionsindex
(PI%)

3.3 Install Hanging Cable.
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
Detta
kan påverka mätresultatet
the cable.

Problem

Möjliga orsaker

Lösningar

3.3.1 Install Hanging Cable

1. Sätt in fingret en gång till.
1. Pulsoximetern har
Syremättnaden eller
Data
analyse
2. Se till att fingret är vid rumslossnat
helt
eller
delvis
pulsen kan inte visas
Holder
du
instillingsknappen
inne
kortere
enn
0.5
sekunder,
kan du klikkeeller
deglite
igjennom
temperatur
varmt innan
från
fingret.
normalt eller är ostabil.
valgmulighetene i menyen.
å holde
instillingsknappen inne
lenger enn
0.5 sekunder
du startar.
Avlägsna
nagellack.
2.Ved
Dålig
blodcirkulation.
Handen
kan du gjøre menyvalg og3.åpne
nestehålls
side.inte i stillhet. 3. Reducera rörelser genom att vila
handen
på ett stadigt
Etter å ha skrudd på oksymeteret kan du åpne de tre tilgjengelige
menyvalgene
ved underlag.
å
holde instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder.(Se figur 3.4.1~3.4.3.)

3

Dataanlys
När du håller in inställningsknappen kortare än 0,5 sekunder kan du klicka dig genom valmöjligheterna i menyn. Genom att
hålla in inställningsknappen längre än 0,5 sekunder kan du göra menyval och öppna nästa sida. Efter att ha satt på oxymetern
kan du öppna de tre tillgängliga menyvalen genom att hålla inställningsknappen inne lägre än 0,5 sekunder.
(Se figur 2.5 - 2.7)

Data analyse
Holder du instillingsknappen inne kortere enn 0.5 sekunder, kan du klikke deg igjennom
valgmulighetene i menyen. Ved å holde instillingsknappen inne lenger enn 0.5 sekunder
kan du gjøre menyvalg og åpne neste side.
Etter å ha skrudd på oksymeteret kan du åpne de tre tilgjengelige menyvalgene ved å
Figur 2.5
Figur 2.6
holde instillingsknappen inne
lenger enn 0.5 sekunder.(Se figur 3.4.1~3.4.3.)

Figur 2.7

“ODI4” (Oksygen metnings Indeks på 4%) betyr at oksygennivået i blodet ikke har

O
bi
ra
un

værtnylavere
Starta
analys enn 4% per time den totale the registreringstiden.

Innan
du läggerbetyr
dig, väljthe
”Store”,
ändra
status till ”on”, välj
”OK” när
displayen
visas som Figur 2.5. Placera fingret i oxymetern för
“Time”
total
registreringstid
siden
siste
lagringsperiode.
att starta en ny, kontinuerlig mätning. Du kan ha oxymetern på i 2 timmar, eller tills du går upp nästa morgon. När oxymetern
"Maxmed
SpO2/PR"
er maksimum
SpO2/PR
av denregistreringstid
totale lagringsperioden.
arbetar
att lagra information,
kommer skärmen
visa verdi
”Sto”. Maximal
är 8 timmar.

"Min SpO2/PR" er minimum SpO2/PR verdi av den totale lagringsperioden.
playet vises

åling. Du kan

et jobber med

mer.

Figure 3.4.1

Figure 3.4.2

Figure 3.4.3

Th
ca
in
w

3.4.1 Start ny analyse
Før du legger deg, velg “Store”, endre status til “on”, velg “OK” når displayet vises
som i Figur 3.4.1. Putt fingeren i oksymeteret for å starte en ny, kontinuerlig måling. Du kan
ha oksymeteret på i 2 timer, eller til du står opp neste morgen. Når oksymeteret jobber med
å lagre informasjon, vill skjermen vise“Sto." Maksimal registreringstid er 8 timer.

ysis”siden

3.4.2 Hvordan lese analyseresultater

Figure 3.4.4

Figure 3.4.5

Slå på
oksymeteret, hold knappen inne lenger enn 0.5 sekunder.
“Data analysis”siden
Figur 2.8
Figur 2.9
		

Figure
Figur 2.10 3.4.6

tistics” er
OK. Velg du
“Summary
hold knappen inne lenger
ennvarer
0.5 sekunder
for å enn
se grafen
en nyGraph”,
lagringsperiode
som
i mer
10 minutter, vil forrige
NB：Starter
vist i Figur 3.4.5. Velg“<” eller “>” og hold knappen inne lenger enn 0.5 sekunder
or å se grafen
Hur
läser man analysresultaten
lagringsperiode
erstattes
den nye.
for å se forrige eller
neste side, med
velg“<<”’
eller“>>” hold knappen inne lenger enn
Sätt på oxymetern,
håll in knappen längre än 0,5 sekunder. ”Data analysis” sidan visas i Figur 2.5 och 2.8. Nu står ”Store” på ”off”,
0.5 sekunder
0.5 sekunder for å se første eller siste side. Velg “ ” får å gå tilbake (Figure 3.4.1.).
“Summary
graph”
og“Statistics”
kanGraph”,
ikke
åpnes
om det
ikke
tidligere
NB：
och
”Summary
och
”Statistics”
ärinne
OK.lenger
Välj enn
”Summary
håll
in knappen
längre
änfinnes
0,5 sekunder
för att se grafen visat
Velg Graph”
“Statistics”og
hold knappen
0.5 sekunder
for å åpne
"Statistics"
e lengeri Figur
enn 2.9. Välj
”<”
eller
”>”
och
håll
in
knappen
längre
än
0,5
sekunder
för
att
se
första
eller
sista
sidan.
Välj
”
att gå tillbaka
siden (Figure 3.4.6). Advarsel:
er ikke ment for diagnostisering.
lagringsinformasjon.
OBS:Oksymeteret
Analyseresultatet
av OD4IOm
er kun en referanseverdi.” för
Den
(Figur
2.5).
Välj
”Statistics”
och
håll
in
knappen
längre
än
0,5
sekunder
för
att
öppna
”Statistics”
sidan
(Figur
2.10).
unormale
målinger
vises,
og
du
ikke
finner
noe
feil
med
oksymeteret,
kontakt
gure 3.4.1.).
kan være
unøyaktig
når søvn er mindre enn 2 timer eller har blitt påvirket av andre
fastlegen
din.
"Statistics"
faktorer, som for eksempel at oksymeteret ikke har vært holdt i ro.
ng. Om
Inställningar
i Figur
Settings of
the 2.6
oximeter
ntakt Välj ”Alm”/”Beep”/”Demo”, håll inställningsknappen inne längre än 0,5 sekunder för att välja mellan ”on/off”. Genom att välja
Instillinger
Figur 3.4.2
”Reset”
och hållai inställningsknappen
inne längre än 0,5 sekunder kommer alla inställningar återställas. Välj ”Brightness” och
vises i Figure 3.4.3. Nå står“Store” på "off" og“Summary Graph” og“Statistics” er

håll
inställningsknappen
inne längre
0,5 sekunder hold
för attinstillingsknappen
ändra ljusstyrkan på skärmen.
Välj ”SpO2”
eller
”PR alm” och håll
Velg“Alm”/
“Beep”
/ än
“Demo”,
inne lenger
enn
0.5
inställningsknappen inne längre än 0,5 sekunder för att ändra värdena. Välj ”+/-”, håll inställningsknappen inne längre än
for
velgevärdena
mellom
0,5sekunder
sekunder för
attåjustera
upp"on/off"
eller ned. . Ved å velge “Reset”og holde instillingsknappen
OBS!
Omlenger
du startar
en ny
som varar
längre
än 10 minutertilbakestilles.
raderas det förra minnet och ersätts med denna mätning.
inne
enn
0.5mätning
sekunder
vil alle
innstillinger
Om minnet är tomt, kan du inte öppna ”Summary Graph” och ”Statistics” i figur 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
NO 11/18

