
 הוראות למשתמש
 האוקסימטר )מד דופק וריווי חמצן(., תודה לכם שרכשתם את משתמשים יקרים

כנה, המידע המוכל במסמך זה יהיה כפוף ולמכשירים רפואיים ולתקנים הרמוניים. במקרה של שינוי ועדכוני ת MDD93/42/EECמדריך למשתמש זה נכתב וחובר בהתאם להנחית המועצה מס' 
 הודעה מראש.לשינויים ללא 

 אזהרה:
 לא להשתמש בחיישן על אותה תחושת אי נוחות או כאב בעת השימוש במכשיר בצורה לא זהירה, במיוחד עבור מטופלים הסובלים ממחסום במיקרוסירקולציה. מומלץ  תיתכן

 האצבע במשך יותר משעתיים.

  יש לבחון בצורה קפדנית יותר את תהליך המיקום. לא ניתן להדק את המכשיר על גבי בצקות ורקמות רגישות. מסוימיםעבור מטופלים , 

 אדום אינו נראה לעין( הנפלט מהמכשיר מזיק לעיניים, כך שעל המשתמש ועל איש התחזוקה להימנע מלהסתכל עליו.-האור )האינפרא 

 רי איפור אחרים.למטופל אסור להשתמש בלק לציפורניים או בתכשי 

 ר שציפורן המטופל תהיה ארוכה מדיאסו 

  לגבי מגבלות קליניות וזהירות נדרשת.אנא היוועצו בספרות 

 .מכשיר זה אינו מיועד כטיפול 
 מדריך למשתמש זה מוצא לאור על ידי החברה שלנו. כל הזכויות שמורות. 

 בטיחות

 הוראות לתפעול בטוח 1.1
  ואת כל האביזרים הנלווים תקופתית כדי לוודא שאין כל נזק נראה לעין העלול להשפיע על בטיחותו של המטופל וניטור ביצועי הכבלים  את היחידה המרכזיתבדקו

 לבדוק את המכשיר לפחות פעם בשבוע. כאשר קיים נזק ברור, יש להפסיק להשתמש במוניטור. והמתמרים. מומלץ 

 המשתמשים אינם מורשים לבצע עבודות תחזוקה בעצמם. .בלבדאמצעות טכנאי שירות מוסמכים יש לבצע תחזוקה נדרשת ב 

  היצרן עם לא ניתן להשתמש באוקסימטר בשילוב עם מכשירים שאינם מפורטים במדריך למשתמש. ניתן להשתמש רק באביזרים הייעודיים או המומלצים על ידי
 מכשיר זה. 

 מוצר זה כויל לפני יציאתו מהמפעל. 

 אזהרות 1.1
  להשתמש באוקסימטר בסביבה שבה קיים גז דליק, כגון סמי אלחוש דליקים למיניהם. אסור –התפוצצות סכנת 

 להשתמש באוקסימטר בזמן שהנבדק עובר בדיקת  אסורMRI  אוCT. 

 .מי שאלרגי לגומי לא יכול להשתמש במכשיר זה 

 פלסטיק, סוגי קצף וקופסאות קרטון( צריכה להיעשות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. השלכת פסולת המכשיר ואביזריו ואריזתו )כולל סוללה, שקיות 

 אזהרות 1.1
  .יש להרחיק את האוקסימטר מאבק, רטט, חומרים מאכלים, חומרי נפיצים, טמפרטורות גבוהות ולחות 

 .אם האוקסימטר נרטב, יש להפסיק את השימוש בו 

 חה, אין להשתמש בו מידית. כאשר מעבירים את המכשיר לסביבה חמה או ל 

 להפעיל את המקשים על גבי הלוח הקדמי באמצעות חומרים חדים. אסור 

 יקוי אסור להשתמש בחיטוי באמצעות טמפרטורות גבוהות או קיטור בלחץ גבוה על האוקסימטר. היוועצו במדריך למשתמש בפרק הרלבנטי לשם הנחיות לנ
 ולחיטוי.

 .כאשר יש צורך לנקות את המכשיר, אנא נגבו את פני השטח שלו באמצעות אלכוהול רפואי ומטלית רכה. אסור לרסס כל  אסור לטבול את האוקסימטר בנוזל
 נוזל על גבי המכשיר ישירות. 

 כאשר מנקים את המכשיר במים, על טמפרטורת המים להיות פחות מ-C°06. 

  על מדידת הבנוגע לאצבעות רזות מדי או קרות מדי, כפי הנראה תהיה לכך השפעה-SpO2  וקצב הדופק של המטופל. אנא הדקו אצבע עבה כגון האגודל יחד עם
 האמה והכניסו אותן עמוק מספיק לתוך החיישן.

  .אסור להשתמש במכשיר עבור תינוקות ויילודים 

  ק"ג(. 556-ק"ג ל 51המוצר מתאים לילדים מגיל ארבע ולמבוגרים )במשקל הנע בין 

 ור כל המטופלים. אם אינכם מצליחים להשיג תוצאות יציבות, הפסיקו את השימוש.יתכן שהמוצר לא יעבוד עב 

 שניות, ומשתנה בהתאם לקצב דופק פרטני שונה. 1-זמן עדכון הנתונים הוא פחות מ 

 .אם מופיעים תנאים חריגים על גבי המסך במהלך תהליך הבדיקה, יש להוציא את האצבע ולהכניס אותה שוב 

  של המכשיר הוא שלוש שנים מהשימוש החשמלי הראשון.זמן השימוש הרגיל 

 ניח אותו מסביב לצוואר ולהימנע מלגרום נזק אלרגני. אם קבוצה מסוימת אלרגית לחוט התלייה, אין לה-חוט התלייה של המכשיר המצורף עשוי מחומר היפו
 למטופל.

  להשתמש במכשיר במצבים שבהם נדרשת התרעה.כאשר הפרמטר מכוון במיוחד, פונקציית ההתרעה של המכשיר לא עובדת. אין 

 .יש להוציא את הסוללות אם המכשיר עומד להיות מאוחסן למשך יותר מחודש, כי הסוללות עלולות לדלוף 

  .מעגל גמיש מחבר את שני חלקי המכשיר. אין לעקם או למשוך את החיבור 
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