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משתמשים יקרים, תודה שרכשתם את המוצר שלנו. מדריך זה נכתב וחובר בהתאם להנחיית המועצה מס' MDD93/42/EEC למכשירים רפואיים 
ולתקנים הרמוניים. המדריך נכתב עבור הדגם הנוכחי של מד ריווי חמצן ודופק )פולס אוקסימטר(. במקרה של שינויים ועדכוני תוכנה, המידע 

המופיע במסמך זה יהיה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. המדריך מתאר, בהתאם לתכונות ולדרישות של הפולס אוקסימטר, את המבנה 
העיקרי של המכשיר, את הפונקציות שלו, המפרטים, השיטות הנכונות להובלה, התקנה, שימוש, הפעלה, תיקון, תחזוקה, אחסון וכד', וכן את 

נוהלי הבטיחות להגנה על המשתמש והציוד כאחד.
נא לעיין בפרקים הרלוונטיים לקבלת פרטים. אנא קראו את המדריך בעיון רב לפני שתשתמשו בציוד זה. הוראות אלה מתארות את נוהלי 

ההפעלה שיש להקפיד לקיים. אי קיום הוראות אלה עלול לגרום למדידות שגויות, נזק לציוד, ופציעה גופנית.  היצרן אינו אחראי לבטיחות, 
לאמינות ולבעיות ביצוע או לכל חריגה בניטור, לפציעה גופנית ולנזק לציוד, אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות של המשתמש בציות להוראות 

ההפעלה.
השירות של היצרן במסגרת האחריות אינו מכסה תקלות מסוג זה. בשל החידושים הצפויים, המוצרים הספציפיים שקיבלתם לא תואמים 

בהכרח את התיאור המופיע במדריך למשתמש זה. אנחנו מתנצלים על כך. מוצר זה הוא מכשיר רפואי, וניתן לעשות בו שימושים חוזרים. אורך 
חיי השימוש שלו הם 3 שנים.

ריווי חמצן הוא אחוז ה-HbO2 מההמוגלובין הכולל בדם, הידוע כריכוז החמצן )O2( בדם.זהו פרמטר ביולוגי חשוב לנשימה.
החברה שלנו פיתחה את הפולס אוקסימטר במטרה לאפשר מדידה קלה ומדויקת של ריווי החמצן בדם )SpO2(. המכשיר מסוגל למדוד במקביל 

את קצב הלב. הפולס אוקסימטר הוא מכשיר קטן, נייד, נוח להפעלה ובעל צריכת אנרגיה נמוכה. יש להכניס אצבע אחת של המטופל לחיישן 
הפוטואלקטרי לשם אבחון, ומסך התצוגה יראה את הערך הנמדד של ריווי חמצן של ההמוגלובין.

2.1 סיווג
Class II b, )MDD93/42/EEC IX Rule 10( 

2.2 תכונות
הפעלת המכשיר פשוטה ונוחה.	 
המוצר קטן, קל )כ-50 גרם כולל סוללות( ונוח לנשיאה.	 
צריכת החשמל של המוצר נמוכה, ושתי סוללות AAA מקוריות יכולות להפעילו ברציפות למשך 20 שעות.	 
המכשיר עובר למצב המתנה כאשר אין אות במוצר במשך 5 שניות.	 
כיוון התצוגה משתנה אוטומטית, לקלות הצפייה.	 

2.3 יישומים עיקריים ומטרות היישום
ניתן להשתמש בפולס אוקסימטר למדידת ריווי החמצן של ההמוגלובין וקצב הדופק מהאצבע, כאשר עוצמת הדופק מיוצגת בקווים. המכשיר 

משמש לניטור ריווי חמצן בדם וריווי דופק. המכשיר מתאים לשימוש ביתי בהתאם להנחיות הצוות הרפואי, שימוש במרפאות או מוסדות 
רפואיים.

המוצר אינו מתאים להשגחה רציפה על מטופלים.
מטופל הסובל מרעלת הנגרמת מפחמן חד-חמצני עלול להציג מדידה של דופק מוגבר, לכן המכשיר אינו מומלץ לשימוש בנסיבות אלה.

2.4 דרישות סביבתיות
סביבת האחסון

 +60 �C  40  -  עד�C   :א( טמפרטורה
ב( לחות יחסית: ≥95%

 1060 hPa 500  עד hPa :ג( לחץ אטמוספרי

1.1 הוראות להפעלה בטוחה
יש לבדוק את היחידה המרכזית ואת כל האביזרים הנלווים כדי לוודא שאין כל נזק נראה לעין העלול להשפיע על בטיחות המטופלים 	 

ויש לנטר את ביצועי הכבלים והמתמרים.
מומלץ לבדוק את המכשיר אחת לשבוע לפחות.	 
במקרה של נזק ברור, יש להפסיק את השימוש במוניטור.	 
תחזוקה נדרשת תבוצע על ידי טכנאי שירות מוסמכים בלבד.	 
המשתמשים אינם מורשים לבצע עבודות תחזוקה בעצמם.	 
אין להשתמש בפולס אוקסימטר עם מכשירים שאינם מפורטים במדריך למשתמש. ניתן להשתמש רק באביזרים הייעודיים או 	 

המומלצים על ידי היצרן עם מכשיר זה.
מוצר זה כויל לפני יציאתו מהמפעל.	 

1.2 אזהרות
סכנת התפוצצות – אסור להשתמש בפולס אוקסימטר בסביבה של גז דליק, כגון תכשירי אלחוש דליקים למיניהם.	 
 	.CT או MRI אסור להשתמש בפולס אוקסימטר בזמן שהנבדקים עוברים בדיקת
השימוש במכשיר זה אסור למטופל אלרגי לגומי.	 
השלכת המכשיר ואביזריו בתום חיי השימוש והשלכת האריזה )לרבות הסוללה, שקיות הפלסטיק, הקלקר וקופסאות הקרטון( צריכה 	 

להיעשות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.
יש לבדוק את האריזה לפני השימוש כדי לוודא שהמכשיר והאביזרים תואמים לחלוטין את רשימת התכולה, אחרת ייתכן שהמכשיר לא 	 

יפעל באופן תקין.
אין להשתמש במסמך הבדיקות בביצוע מדידות במכשיר זה.	 

1.3 אמצעי זהירות
יש להרחיק את הפולס אוקסימטר מאבק, רטט, חומרים מאכלים, חומרים נפיצים, טמפרטורות גבוהות ולחות.	 
אם הפולס אוקסימטר נרטב, יש להפסיק את השימוש בו.	 
כאשר מעבירים את המכשיר מסביבה קרה לסביבה חמה או לחה, אין להשתמש בו מיד.	 
אסור להפעיל את מקשי הלוח הקדמי בחומרים חדים.	 
אסור לחטא את הפולס אוקסימטר בטמפרטורות גבוהות או קיטור בלחץ גבוה.	 
לקבלת הנחיות לניקוי ולחיטוי יש לעיין בפרק הרלוונטי במדריך למשתמש.	 
אסור לטבול את הפולס אוקסימטר בנוזל.	 
כאשר יש צורך לנקות את המכשיר, יש לנגב את פני השטח באלכוהול רפואי באמצעות מטלית רכה.	 
אסור לרסס נוזל ישירות על המכשיר.	 
 	.60 �C  טמפרטורת המים לניקוי המכשיר לא תעלה על
אצבעות רזות או קרות מאוד של המטופל עלולות להשפיע על מדידת ה-SpO2 וקצב הדופק שלו. יש להצמיד את המכשיר לאצבע 	 

העבה כגון האגודל או האמה )האצבע האמצעית( ולמקם את האצבע בעומק החיישן.
אסור להשתמש במכשיר בתינוקות או יילודים.	 
המוצר מתאים לילדים מגיל ארבע ולמבוגרים )במשקל הנע בין 15 ק"ג ל-110 ק"ג(.	 
ייתכן שהמוצר לא יעבוד עבור כל המטופלים.	 
אם לא מושגות תוצאות יציבות, יש להפסיק את השימוש במכשיר.	 
זמן עדכון הנתונים הוא פחות מ-5 שניות, ומשתנה בהתאם לקצב הדופק השונה של כל אדם.	 
צורת הגל מנורמלת. יש לקרוא את הערך הנמדד כאשר צורת הגל על המסך אחידה ויציבה. הערך הנמדד הוא הערך האופטימלי, 	 

וצורת הגל העכשווית היא הסטנדרטית.
אם מופיעים מצבים חריגים על המסך במהלך הבדיקה, יש להוציא את האצבע ולהכניס אותה שוב.	 
חיי השימוש הרגילים של המכשיר הם שלוש שנים החל מהשימוש החשמלי הראשון.	 
חוט התלייה המצורף של המכשיר עשוי מחומר היפו-אלרגני. אם מטופלים מסוימים רגישים לחוט התלייה, יש להפסיק את השימוש בו. 	 

בנוסף, יש לשים לב לשימוש בחוט התלייה – אין להניח אותו מסביב לצוואר כדי להימנע מגרימת נזק למטופל.
המכשיר אינו מצויד בהתראת סוללה חלשה, אלא רק מראה מצב זה. יש להחליף את הסוללה כאשר הסוללה עומדת להתרוקן.	 
כאשר הפרמטר מכוון במיוחד, פונקציית ההתראה של המכשיר לא עובדת. אין להשתמש במכשיר במצבים שבהם נדרשת התראה.	 
יש להוציא את הסוללות אם בכוונתך לאחסן אותו לתקופה העולה על חודש כיוון שהסוללות עלולות לדלוף.	 
מעגל גמיש מחבר את שני חלקי המכשיר.	 
אין לכופף או למשוך את החיבור.	 

1.4 התוויות לשימוש
מד ריווי חמצן ודופק )פולס אוקסימטר( לקצה האצבע הוא מכשיר לא-פולשני המיועד לבדיקה נקודתית של ריווי חמצן על ידי המוגלובין בדם 

העורקי )SpO2( ובדיקת קצב הדופק של מטופלים מבוגרים וילדים. המכשיר מיועד לסביבה הביתית ולבית החולים )לרבות שימוש קליני בהקשר 
פנימאי/ניתוח, הרדמה, טיפול נמרץ וכו'(. מכשיר זה אינו מיועד לניטור רצוף.

אזהרה:
תיתכן תחושת אי נוחות או כאב בעת שימוש רצוף במכשיר, במיוחד עבור מטופלים הסובלים ממחסום במיקרוסירקולציה.	 
מומלץ לא להשתמש בחיישן על אותה האצבע במשך יותר משעתיים.	 
עבור מטופלים מסוימים, יש לבחון בצורה קפדנית יותר את תהליך המיקום.	 
לא ניתן להדק את המכשיר על גבי בצקות ורקמות רגישות.	 
האור )האינפרה-אדום אינו נראה לעין( הנפלט מן המכשיר מזיק לעיניים, כך שעל המשתמשים או הצוות המקצועי להימנע 	 

מלהסתכל עליו.
על הנבדקים להימנע משימוש בלק לציפורניים או בתכשירי איפור אחרים.	 
אין להשתמש כאשר הציפורן ארוכה מאוד.	 
יש לעיין בתוכן הרלוונטי לגבי מגבלות קליניות וזהירות נדרשת.	 
מכשיר זה אינו מיועד לספק טיפול.	 

זהירות: על פי החוק הפדרלי )בארה"ב(, מכירת מכשיר זה מותרת רק על ידי רופא או בהוראתו.

3.1 עקרון המדידה
עקרון הפעולה של האוקסימטר: נוסחת עיבוד הנתונים מבוססת על 

חוק בר-למבר בהתאם למאפייני בליעה ספקטרלית של המוגלובין 
מופחת ואוקסיהמוגלובין )HbO2( בסביבת זוהר ואינפרה-אדום. עקרון 
הפעולה של המכשיר מבוסס על טכנולוגיה של בקרת אוקסיהמוגלובין 

פוטואלקטרית וטכנולוגיית סריקה ותיעוד הדופק. שתי אלומות אור 
בעלות אורך גל שונה מתמקדות על קצה האצבע באמצעות חיישן 
המתהדק סביב האצבע. האות הנמדד נקלט על ידי הרכיב הרגיש 

לאור. המידע המתקבל מוצג על מסך לאחר שעובד דרך המעגלים 
האלקטרוניים והמיקרו-מעבד של המכשיר.

3.2 אזהרות
יש להניח את האצבע בצורה נכונה )ראו איור 5 במדריך זה(, אחרת המדידה עלולה להיות שגויה.. 1
יש לסדר את חיישן ה-SpO2 ואת הצינור הפוטואלקטרי הקולט כך שהעורקים של הנבדק ממוקם ביניהם.. 2
אין להשתמש בחיישן ה-SpO2 באיבר או בזרוע עם חוסם עורקים או שרוול למדידת לחץ דם או בזרוע המשמשת להזרקה תוך-ורידית.. 3
יש לוודא שהנתיב האופטי חופשי ממכשולים אופטיים, לדוגמה, בד מצופה גומי.. 4
אור סביבתי מופרז עלול להשפיע על תוצאת המדידה.. 5
בכלל זה תאורה פלואורסצנטית, זוג נורות בצבע רובי, מכשיר חימום אינפרה-אדום, אור שמש ישיר וכד'.. 6
פעילות מאומצת של הנבדק או שיבוש אלקטרוסרג'יקלי עלול להשפיע על דיוק המדידה.. 	
על הנבדק להימנע משימוש בלק לציפורניים או בתכשירי איפור אחרים.. 	

3.3 הגבלות קליניות 
מאחר שהמדידה מבוססת על הדופק בעורקיקים, נדרשת זרימת דם פועמת משמעותית.. 1
במקרה של נבדק בעל דופק חלש בשל הלם, חום סביבתי/חום גוף נמוך, דימום משמעותי, או שימוש בתרופה לכיווץ כלי הדם, צורת הגל . 2

של ה-PLETH(  SpO2( תהיה חלשה. במקרה כזה, המדידה תהיה רגישה יותר להפרעות.
במקרה של מטופלים הנוטלים כמות משמעותית של תרופות לדילול דם המכילות חומרי צביעה )כמו מתילן כחול, אינדיגו ירוק, ואינדיגו . 3

כחול חומצי(, או קרבוקסי-המוגלובין )COHb(, או מתיונין )Me+Hb( או המוגלובין תיוסליצילי, או עם צהבת, ייתכן שקביעת ה-SpO2 על 
ידי המוניטור תהיה לא מדויקת. גם תרופות כמו דופמין, פרוקאין, פרילוקאין, לידוקאין ובוטקאין עלולות לגרום לשגיאה רצינית במדידת 

.SpO2-ה
ערך ה-SpO2 משמש כערך ייחוס להערכת חוסר חמצן אנמי וחוסר חמצן טוקסי. תיתכן קבלת מדידה טובה של SpO2 ממטופלים עם . 4

אנמיה רצינית.
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הוראות למשתמש

1 בטיחות

2 סקירה כללית

3 עקרונות פעולה ואזהרות 

איור 1 עקרון הפעולה

4 נתונים טכניים
1 .;OLED פורמט תצוגה: תצוגת

טווח מדידת SpO2 : 0% עד 100%;
טווח מדידת דופק: 30 פעימות לדקה עד 250 פעימות לדקה;

תצוגת גל דופק: תצוגת קווים ותצוגת גל.
דרישות חשמל: 2 סוללות אלקליות AAA של 1.5 וולט )או שימוש בסוללה נטענת במקומן(, טווח התאמה: 2.6 וולט עד 3.6 וולט.. 2
3 .. 30 mA-צריכת חשמל: פחות מ
רזולוציה: 1% ל-SpO2 ו-1 פעימה לדקה לקצב הדופק.. 4
דיוק המדידה:  2% ±  בשלב של 70% עד SpO2 100%, וחסר משמעות כאשר השלב נמוך מ-70%. 2   ±  פעימות לדקה במהלך טווח דופק . 	

של 30 פעימות לדקה עד 99 פעימות לדקה, ו- 2%  ±  בטווח דופק של 100 פעימות לדקה עד 250 פעימות לדקה.
ביצועי המדידה בתנאים חלשים של מילוי דופק: ה-SpO2 וקצב הדופק יוצגו נכונה כאשר יחס השלמת דפקים הוא 0.4%. השגיאה . 	

ב-SpO2 היא 4%  ± , השגיאה בקצב הדופק היא 2 ±  פעימות לדקה במהלך טווח דופק של 30 פעימות לדקה עד 99 פעימות לדקה, ו-2% ±  
במהלך טווח דופק של 100 פעימות לדקה עד 250 פעימות לדקה.

התנגדות לאור סביבה: הסטייה בין הערך הנמדד בתנאי תאורה מלאכותית או אור פנים טבעי לבין הערך בתנאי חדר חשוך היא פחות . 	
מ-1% ± .

המכשיר מצויד במתג הפעלה: המכשיר עובר למצב המתנה כאשר אין אות במוצר במשך 5 שניות.. 	
חיישן אופטי. 	

) 6.65mW ,  660nm  אור אדום )אורך גל
) 6.75mW ,  880 nm אינפרה-אדום )אורך גל

« חוט תלייה אחד;
« שתי סוללות )אופציונלי(

	 אביזרים נלווים
« מדריך למשתמש אחד.

סביבת הפעלה
  40 �C 10  עד�C :א( טמפרטורה

ב( לחות יחסית: ≥75%
 1060 hPa 700 עד  hPa :ג( לחץ אטמוספרי

2.	 סוללה
שלב 1. הביטו באיור 3 והתקינו את שתי סוללות AAA בצורה נכונה בכיוון הנכון.

שלב 2. החזירו את מכסה תא הסוללה למקומו.

3.	 הרכבת חוט התלייה
שלב 1. השחילו את קצה החוט דרך החור.

שלב 2. השחל גם את הקצה השני אל החוט דרך החור והדק אותם.

יש להקפיד על הכנסה נכונה של הסוללות מפני שהתקנתן השגויה עלולה לגרום נזק למכשיר.

1.	 מבט על הפנל הקדמי

	 התקנה



נספח
הנחיות והצהרת היצרן – פליטה אלקטרומגנטית לכל הציוד והמערכות

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית לכל הציוד והמערכות

מרחקי הפרדה מומלצים בין ציוד תקשורת אלחוטית לבין מערכת המכילה את המכשיר או המכשיר עצמו שאינו בגדר ציוד מציל חיים

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית לכל הציוד והמערכות שאינם תומכי חיים

הנחיות והצהרת היצרן – פליטה אלקטרומגנטית

פולס אוקסימטר CMS50D מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן.
הלקוח או המשתמש בפולס אוקסימטר CMS50D צריכים להבטיח שהוא משמש בסביבה כזו.

סביבה אלקטרומגנטית – הנחיותתאימותבדיקת פליטה

 )RF(  פליטות תדר רדיו
CISPR 111 קבוצה

פולס אוקסימטר CMS50D משתמש באנרגיית תדר רדיו )RF( לתפעול פנימי בלבד.
לכן, פליטות תדר הרדיו  )RF(  שלו הן נמוכות מאוד ולא סביר שיגרמו להפרעות לציוד 

אלקטרוני שנמצא בקרבת מקום.

 )RF(  פליטות תדר רדיו
CISPR 11

Class B

פולס אוקסימטר CMS50D מתאים לשימוש בכל סוגי המבנים, כולל מבנים ביתיים 
וכאלה המחוברים ישירות לרשת אספקת חשמל ציבורית במתח נמוך המספקת 

חשמל לבניינים המשמשים למגורים.

פליטות הרמוניות
IEC 61000-3-2לא ישים

פליטות של תנודות מתח/הבהובים
IEC 61000-3-3לא ישים

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית

פולס אוקסימטר CMS50D מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. על המשתמש בפולס אוקסימטר CMS50D לוודא שהמכשיר 
משמש בסביבה כזו.

רמת בדיקה בדיקת חסינות
IEC60601סביבה אלקטרומגנטית – הנחיותרמת תאימות

 IEC  )ESD( פריקה אלקטרוסטטית
61000-4-2

6kV ± מגע
8kV ±  אוויר

6kV ±  מגע
8kV ±  אוויר

הרצפות צריכות להיות מעץ, בטון או אריחי קרמיקה. אם 
הרצפה מכוסה בחומר סינתטי, הלחות היחסית צריכה להיות 

 30%  לפחות.

)50Hz( השדה המגנטי של תדר החשמל
IEC 61000-4-8A/m3A/m3 השדות המגנטיים של תדר החשמל צריכים להיות ברמות

אופייניות לסביבה מסחרית או סביבת בית חולים טיפוסית

מרחקי הפרדה מומלצים בין
CMS50D לבין פולס אוקסימטר )RF( ציוד תקשורת נישא ונייד בתדר רדיו

פולס אוקסימטר CMS50D מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית המבקרת הפרעות תדר הרדיו בהקרנה. הלקוח או המשתמש בפולס 
אוקסימטר CMS50D יכולים לסייע במניעת הפרעה אלקטרומגנטית בשמירה על מרחק מינימלי בין ציוד תקשורת נישא ונייד בתדר רדיו 

)משדרים( לבין האוקסימטר CMS50D כפי שמומלץ להלן, בהתאם להספק המוצא המרבי של ציוד התקשורת.

)W( הספק השידור המרבי הנקוב של המשדר

)m( מרחק ההפרדה לפי תדר המשדר

 80 MHz עד kHz 150  800 עד MHz 80
MHz

MHz 800 עד 2.5  
GHz

0.010.120.120.23

0.10.370.370.74

11.171.172.33

103.693.697.38

10011.6711.6723.33

עבור משדרים שהספק המוצא המרבי הנקוב שלהם לא מצוין לעיל, ניתן להעריך את מרחק ההפרדה המומלץ במטרים )מ'( באמצעות 
המשוואה הישימה לתדר המשדר, כאשר P הוא הספק המוצא הנקוב המרבי של המשדר בוואט )W( לפי נתוני יצרן המשדר.

הערה 1 בתדרים MHz 80  ו-MHz 800 , חל מרחק ההפרדה עבור תחום התדרים הגבוה יותר.
הערה 2 ייתכן שהנחיות אלה לא יחולו בכל המצבים. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מבליעה והחזרה ממבנים, חפצים ואנשים.

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית

פולס אוקסימטר CMS50D מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן.
על הלקוח או המשתמש בפולס אוקסימטר לוודא שהמכשיר משמש בסביבה כזו.

רמת רמת בדיקה IEC60601בדיקת חסינות
סביבה אלקטרומגנטית – הנחיהתאימות

 )RF( תדר רדיו
בהקרנה

ICE 61000-4-3

A/m3
 2.5 GHz עד MHz 80A/m3

אין להשתמש בציוד תקשורת נישא ונייד קרוב לכל חלק של פולס אוקסימטר 
CMS50D, לרבות הכבלים, מאשר מרחק ההפרדה המומלץ המחושב מהמשוואה 

החלה על תדר המשדר.

מרחק הפרדה מומלץ

כאשר P הוא הספק המוצא הנקוב המרבי של המשדר בוואט )W( לפי נתוני יצרן 

המשדר, וכאשר d הוא מרחק ההפרדה המומלץ במטרים )מ'(.
על עוצמות השדה ממשדרי RF קבועים, כפי שנקבעו על ידי סקר אלקטרומגנטי 

באתרא, להיות נמוכות מרמת התאימות בכל טווח תדרים.ב
הפרעה עלולה להתרחש בקרבת ציוד המסומן בסמל הבא:

הערה 1 בתדרים MHz 80  ו-MHz 800 , חל תחום התדרים הגבוה יותר.
הערה 2 ייתכן שהנחיות אלה לא יחולו בכל המצבים. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מבליעה והחזרה ממבנים, חפצים ואנשים.

 AM עוצמות שדה ממשדרים קבועים, כגון תחנות בסיס לרדיו-טלפונים )סלולריים/אלחוטיים( וטלפונים ניידים קוויים, רדיו חובבים, שידורי רדיו a
ו-FM ושידורי טלוויזיה אינם ניתנים בדייקנות לחיזוי תיאורטי. כדי להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית עקב משדרי RF קבועים, יש לשקול ביצוע 

 RF-עולה על רמת תאימות ה CMS50D סקר אלקטרומגנטי באתר. אם עוצמת השדה הנמדדת במיקום שבו נעשה שימוש בפולס אוקסימטר
הישימה שלעיל, יש לבדוק את המכשיר כדי לוודא פעולה תקינה. אם נצפו ביצועים חריגים, ייתכן שיהיה צורך באמצעים נוספים, כגון כיוון מחדש 

.CMS50D או העתקת המיקום של פולס אוקסימטר

. 3V/m-80 , על עוצמת שדה להיות נמוכה מ MHz 150  עד kHz מעל תחום התדרים b

 800 MHz עד MHz 80

800MHz t P
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התקינו את שתי הסוללות בצורה נכונה ובכיוון הנכון והחזירו את מכסה תא הסוללות למקומו.. 1
פתחו את המהדק כמוצג באיור 5.. 2

	 מדריך הפעלה

10 מקרא סמלים

11 מפרט פונקציות

	 תיקון ותחזוקה

	 פתרון בעיות

איור 5 הכנסת האצבע

הכניסו את אצבע המטופל לתוך כריות הגומי של המהדק )ודאו שהאצבע במקומה הנכון(, . 3
והדקו את המכשיר על האצבע.

אל תנערו את האצבע ודאגו שהמטופל יהיה נינוח לאורך התהליך. מומלץ לבצע את המדידה . 4
מבלי שמטופל יזוז.

תוצאות המדידה יופיעו על מסך התצוגה של המכשיר.. 5
ללחצן יש שתי פונקציות. כאשר המכשיר במצב המתנה, לחיצה על הלחצן מוציאה את  המכשיר ממצב ההמתנה. כשהמכשיר במצב . 6

פעולה, לחיצה ארוכה על הלחצן משנה את בהירות המסך.
המכשיר עשוי להחליף את כיוון התצוגה בהתאם לכיוון החזקת המכשיר.. 	

קצה האצבע והצינור הזוהר צריכים להיות באותו צד.

« יש להחליף את הסוללות כאשר מופיע על המסך התרעה על מתח נמוך.
« יש לנקות את משטחי המכשיר לפני השימוש. ראשית נגבו את המכשיר באלכוהול רפואי, ולאחר מכן ייבשו באוויר או נקו בבד נקי ויבש.

« חיטוי המוצר באלכוהול רפואי מונע זיהום צולב בשימוש הבא.
« יש להוציא את הסוללות מהמכשיר אם אינו אינו נמצא בשימוש במשך תקופה ארוכה.

« סביבת האחסון הטובה ביותר למכשיר היא טמפרטורת סביבה של C�40 - עד C�60  ולא יותר מ-95% לחות יחסית.
« מומלץ לכייל את המכשיר באופן תקופתי )או בהתאם לתכנית הכיול של בית החולים(. הכיול יכול גם להתבצע על ידי נציג רשמי או שניתן 

לפנות אלינו לכיול.

אין לבצע במכשיר עיקור בלחץ גבוה.

אין לטבול את המכשיר בנוזל.

מומלץ להחזיק את המכשיר בסביבה יבשה. לחות עלולה לקצר את חיי השימוש של המכשיר, ואף לגרום לו נזק.

פתרוןסיבה אפשריתתקלה

1. האצבע אינה ממוקמת נכון.תצוגת ה-SpO2 והדופק אינה תקינה
2. ה-SpO2 של המטופל נמוך מדי לגילוי.

1. מקם את האצבע בצורה נכונה, ונסה שוב.
2. נסה שוב. הגע לבית החולים לאבחון אם אתה בטוח 

שהמכשיר פועל באופן תקין.

1. האצבע אינה ממוקמת בעומק מספק.תצוגת ה-SpO2 והדופק אינה יציבה
2. האצבע רועדת או שהמטופל זז.

1. מקם את האצבע בצורה נכונה, ונסה שוב.
2. הרגע את המטופל

לא ניתן להפעיל את המכשיר
1. הסוללות מרוקנות או כמעט מרוקנות.

2. הסוללות אינן מותקנות כהלכה.
3. יש תקלה במכשיר.

1. החלף את הסוללות.
2. הכנס שוב את הסוללות.

3. אנא פנה למוקד השירות המקומי.

התצוגה נכבית בפתאומיות
1. המכשיר עובר למצב המתנה כאשר אין 

אות במוצר במשך 5 שניות
2. הסוללות כמעט ריקות.

1. תקין.
2. החלף את הסוללות.

BF סוג

עיין במדריך/חוברת ההוראות

ריווי חמצן )%(
PRbpm)קצב הדופק )פעימות לדקה

החיווי של מצב הסוללה לקוי )החלף את 
הסוללה בזמן כדי להימנע ממדידה בלתי 

מדויקת(
1. לא הוכנסה אצבע

2. מציין אות בלתי מספק
הקוטב החיובי של הסוללה
הקוטב השלילי של הסוללה
1. שנה את בהירות המסך.

2. צא ממצב המתנה.
SNמספר סידורי

עצירת התראות

WEEE )2002/96/EC( 

IP22הגנה בינלאומית

מצב תצוגהמידע מוצג

)SpO2( ריווי חמצןOLED

)PR( קצב דופקOLED

OLED גרף קוויםעוצמת דופק )גרף קווים(

OLEDגל דופק

SpO2 מפרט פרמטרים של

0% עד 100% )רזולוציה 1%(טווח מדידה

0%	 עד 100%: 2% ± , מתחת ל-0%	 בלתי מוגדרדיוק

חיישן אופטי
)  660 nm אור אדום )אורך גל

)  880 nm אינפרה-אדום )אורך גל

מפרט פרמטרים של דופק

30 עד 250 פעימות לדקה )רזולציה 1 פעימות לדקה(טווח מדידה

±2 פעימות לדקה או 2%±  בחר את הערך הגבוה יותרדיוק

עוצמת דופק

תצוגה רציפה של גרף קווים, העוצמה הגבוהה בגרף מציינת דופק חזק יותר.טווח

דרישות סוללה

2 סוללות אלקליות )גודל AAA(  של 1.5 וולט או סוללה נטענת

חיי הסוללה

שתי סוללות יכולות לעבוד 20 שעות ברציפות

מידות ומשקל

	5 מ"מ )אורך( × 31 מ"מ )רוחב( × 32 מ"מ )גובה(מידות

)כ-50 ג' )עם סוללותמשקל

פריט זה תואם את הנחיית הקהילה הכלכלית 
האירופית EEC/93/42  למכשור רפואי מ-14 

ביוני 1993.
יצרן

תאריך הייצור

הגבלות טמפרטורה באחסון ובהובלה

הגבלות לחות באחסון ובהובלה

הגבלות לחץ אטמוספרי באחסון ובהובלה

צד זה כלפי מעלה

זהירות, שביר

יש לשמור יבש

מתאים למיחזור

 שם היצרן: CONTEC MEDICAL, סין 
 שם יבואן: דין דיאגנוסטיקה בע"מ

כתובת: האשל 	, פארק התעשיה, קיסריה, 
שירות לקוחות: 	3	-00-333	-1 


