
Používateľská príručka 

 
Model pulzného oxymetra: YK010 

 

Drahí používatelia, veľmi vám ďakujeme za zakúpenie pulzného oxymetra. Tento manuál obsahuje 
inštrukcie nevyhnutné pre bezpečné zaobchádzanie s produktom s ohľadom na jeho funkcie a 
zamýšľaný cieľ použitia. Dodržiavanie tejto príručky je predpokladom správneho výkonu a prevádzky 
produktu a zaručuje bezpečnosť pacienta a 
obsluhy produktu. 
 
Varovanie 

 

A. NEPOUŽÍVAJTE oxymeter vo chvíli, kedy je pacient skenovaný pomocou MR. 
B. Pred použitím je odporúčané oxymeter skontrolovať. Ak je poškodený, prestaňte produkt 
používať. 
C. Pokiaľ zariadenie používate nepretržite, môže sa objaviť nepríjemný pocit nepohodlia 
alebo bolesť. Obzvlášť pre pacientov so zlou mikrocirkuláciou je odporúčané nepoužívať 
oxymeter na rovnakom prste dlhšie ako 30 minút. 
D. U niektorých pacientov, ktorí potrebujú starostlivejšie vyšetrenie miesta merania, nesmie 
byť oxymeter umiestnený do oblasti edému alebo na ďalšie poškodené miesto. 
E. Zariadenie sa nepoužíva pre novorodencov a dojčatá. 
F. Toto zariadenie je len jedným z klinicky pomocných zariadení, ďalšie prostriedky klinickej 
diagnostiky a faktory klinickej odozvy určujúce stav pacienta musia byť zjednotené pod 
odborným vedením lekára. 
G. Je odporúčané nepoužívať oxymeter v prostredí s prístrojmi s vysokou frekvenciou ako sú 
elektrochirurgické prístroje. 
H. Pred deťmi buďte obozretní, aby nedošlo k prehltnutiu oxymetra alebo jeho príslušenstva. 
Pri používaní produktu musia byť deti pod dozorom dospelej osoby. 
I. Pri likvidácii a recyklácii zariadenia a batérií dodržiavajte prosím miestne nariadenia a 
pokyny na recykláciu. 
 
Upozornenie 

Zariadenie je určené na meranie percenta saturácie kyslíkom v arteriálnej krvi funkčného 
hemoglobínu. Medzi faktory, ktoré môžu znižovať výkon alebo ovplyvňovať presnosť 
pulzného oxymetra, patrí: 
 
- Pulzný oxymeter nepoužívajte na rovnakej ruke, na ktorej je umiestnená tlaková 
manžeta, arteriálny katéter alebo infúzne hadičky (IVs). 
- Nadmerné svetlo ako slnečné žiarenie alebo priame svetlo v domácnosti. 
- Vlhkosť v zariadení. 
- Prst je mimo odporúčaného rozsahu veľkosti. 
- Zlá kvalita pulzu. 
- Žilná pulzácia. 
- Anémia alebo nízka koncentrácia hemoglobínu. 
- Kardio zeleň a iné introvaskulárne farbivá – karboxyhemoglobín, methemoglobín 
- Dysfunkčný hemoglobín 
- Umelé nechty alebo lak na nechty 
 
Prehliadnite si prosím hodnotu merania. Pokiaľ sú čísla a ich priebeh na obrazovke 
stabilný, nameraný údaj zobrazuje optimálnu hodnôt 



 
 
BEZPEČNOSŤ 
Svetlo (infračervené svetlo je neviditeľné) vyžarované zo zariadenia je škodlivé pre 
oči. Používateľ aj obsluha zariadenia by sa preto nemali pozerať priamo do zdroja svetla. 
 
 

 
 
 
Pulzný oxymeter je určený na meranie kyslíkovej saturácie a tepovej frekvencie dospelých 
osôb či detí v domácom prostredí – rodinách, nemocniciach, oxybaroch alebo ústavoch 
sociálnej starostlivosti. Toto zariadenie môžete použiť na meranie pred alebo po športe. 
 
 
Upozornenia dôležité pre chod zariadenia 
 
A. Pred použitím skontrolujte, či je veľkosť prsta v príslušnom rozmedzí pre použitie 
zariadenia; 
B. Pred použitím overte, že sa nenachádzate v prostredí s výbušnými materiálmi a rovnako 
tak sa vyhýbajte vysokým alebo naopak nízkym teplotám a vlhku. 
Pozornosť venujte tiež nasledujúcim situáciám: 
 a) Vyvarujte sa vystaveniu prudkému svetlu a priamemu slnečnému žiareniu; 
 b) Vyvarujte sa infračervenému a ultrafialovému žiareniu; 
 c) Vyvarujte sa kontaktu s organickými rozpúšťadlami, hmlou, prachom a žieravým 
plynom; 
C. Zariadenie by nemalo byť používané v mieste alebo na končatine s arteriálnym katétrom, 
tlakovou manžetou alebo s príjmom intravenóznej injekcie; 
D. Zariadenie nemusí fungovať normálne u pacientov s poruchou mikrocirkulácie. Zahriatie, 
trenie prsta alebo presunutie zariadenia by mohlo meranie zlepšiť. 
E. Lúč medzi fotodetektorom a svetelnou diódou by mal prechádzať cez tepnu pacienta. 
F. Pacient by nemal používať lak nechty a podobnú kozmetiku (make-up). 
G. Pri použití zariadenia sa vyvarujte vloženiu mokrého prsta. 
 
Poznámky 
A. Používateľ by mal do sondy zasunúť prst až nadoraz; 
B. Je odporúčané nechať LED svetlo svietiť priamo na necht  
C. Prstom netraste a snažte sa počas merania udržať pacienta v kľude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHÉMA OBRAZOVKY A ZARIADENIA 
 



Obrázok 1. 

 
 
Obrázok zobrazuje LED obrazovku oxymetra, keď pracuje v štandardnom režime merania 
 
Inštalácia batérie 
 

 
 
1) Otvorte priehradku na batérie podľa obrázka 
2) Vložte ju do priehradky dve batérie so správnou polarizáciou  
3) Nasaďte kryt. 
 
UPOZORNENIE  
Pri nesprávnej inštalácii batérie existuje riziko poškodenia zariadenia. 
Keď bliká symbol tak sú slabé batérie a treba ich vameniť 
 
Používanie 
 

1) Zapnite oximeter. 

 
 
Vložte prst do gumenej medzery nadoraz, aby povrch nechtov smeroval k obrazovke prístroju a 
uvoľnite sponu (obr. vyššie). Potom stlačte tlačidlo ON pulzného oxymetra 
 
POZNÁMKA  
Ak prst nie je úplne zasunutý do zariadenia, môžu byť výsledky merania nepresné. 
 



� Na obrazovke si prečítajte namerané hodnoty saturácie a pulzu. Počas merania prstom 
netraste. Odporúča sa tiež vyhnúť sa pohybu tela. Po stabilizácii výsledku merania odčítajte 
namerané hodnoty z obrazovky. 

 
� Vypnite oxymeter. Oxymeter sa automaticky vypne 5 sekúnd po odstránení prsta. 
 

Tlačidlo zariadenia má 3 funkcie (a -b -c):  
a) Keď je zariadenie vypnuté, jedným stlačením ho zapnete.  
b) Keď je zariadenie zapnuté, jedným stlačením tlačidla sa zmení režim zobrazenia.  
c) Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo zariadenie sa vypne 
 
 
Údržba 
Predpokladaná životnosť zariadenia je asi 2 roky. Zariadenie a príslušenstvo udržujte tak, aby 
nedochádzalo k jeho znečisteniu a zaneseniu prachom a dodržujte tieto pravidlá: 
 
A. Prosím, pred použitím zariadenie vyčistite pozri podkapitola 6.2; Pokiaľ zariadenie nebude 
dlhšiu dobu v prevádzke, vyberte z neho batérie; 
B. Včas vymieňajte batérie podľa indikátora nabitia. 
C. Je odporúčané zariadenie udržiavať v suchom a dobre vetranom prostredí bez prítomnosti 
žieravých plynov. Vlhkosť a prostredie so silným zdrojom svetla môže ovplyvniť životnosť 
prístroja alebo ho dokonca poškodiť. 
D. Najlepšie miesto na uchovávanie tohto produktu je miesto, kde sa teplota pohybuje od -20 
do 60 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 95 %. 
E. Zabalené zariadenie môže byť prepravované bežnou dopravou. Nebude sa prepravovať 
spolu s toxickými, škodlivými a žieravými materiálmi. 
 
VAROVANIE 
Vykonávať akékoľvek úpravy tohto zariadenia nie je povolené. 
 
ČISTENIE 
Vaše zariadenie by ste mali pravidelne čistiť. Ak je prostredie silne znečistené alebo sa 
objavuje veľa prachu či piesku, malo by byť zariadenie čistené častejšie. Pred samotným 
čistením konzultujte predpisy vašej nemocnice týkajúce sa čistenia zariadenia. 
Odporúčané čistiace prostriedky sú: 
a) Jemné mydlo (nariedené) 
b) Etanol (70 %) 
Pri čistení vášho zariadenia dodržujte tieto pravidlá: 
a) Oxymeter vypnite; 
b) Obrazovku displeja čistite pomocou mäkkej čistej handričky navlhčenej v čistiacom 
prostriedku na sklo; 
c) Vonkajší povrch zariadenia a sondy čistite mäkkou handričkou navlhčenou v čistiacom 
prostriedku; 
d) Ak je potrebné, utrite po čistení všetok čistiaci roztok suchou handričkou; 
e) Zariadenie usušte na vetranom a chladnom mieste. 
 
UPOZORNENIE 
Dodržujte tieto pravidlá, aby ste sa vyhli poškodeniu produktu: 
• Prostriedky vždy zrieďte podľa pokynov výrobcu alebo použite najnižšiu možnú 
koncentráciu. 
• Žiadne časti zariadenia neponárajte do vody. 
• Nelejte na zariadenie a jeho príslušenstvo vodu. 



• Nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (ako je drôtenka alebo leštidlo na striebro), 
alebo erozívne čistiace prostriedky (ako je acetón alebo čistiace prostriedky na báze 
acetónu). 
• Pokiaľ na zariadenie vylejete nejakú kvapalinu, kontaktujte nás alebo pracovníkov 
vášho servisného oddelenia. 
 
LIKVIDÁCIA 
Pulzný oxymeter zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi s ohľadom na 
životné prostredie. 
 

 



 
 
 
PRINCÍP 
 



 
 
 
Technické parametre 
Požiadavky na batériu: 2x  1,5 V (veľkosť AAA)  
Výdrž batérie: Dve batérie môžu pracovať nepretržite až 24 hodín 
Rozmery a hmotnosť:  60 × 30,5 × 32,5 mm.  
Hmotnosť:  50 g (s batériami) 
 
Špecifikácia parametra SpO2 
Rozsah merania 0% ~ 100% (rozlíšenie 1%). Presnosť 70% ~ 100%: ± 2% (menej ako 70% 
nedefinované) 
 
Optický snímač 
Červené svetlo (vlnová dĺžka 660 nm), Infračervené (vlnová dĺžka 880 nm) 
 



Špecifikácia parametrov impulzu 
Merací rozsah 30 bpm ~ 250 bpm (rozlíšenie je 1 bpm) 
Presnosť  ± 2 bpm alebo ± 2%  
Rozsah intenzity impulzu: Nepretržitý stĺpcový graf, vyššie zobrazenie znamená silnejší pulz 
 
Environmentálne požiadavky 
a) skladovacia teplota:  -40 ° C ~ + 60 ° C  
b) prevádzková eplota:  10 ° C ~ 40 ° C 
c) skladovacia relatívna vlhkosť:  ≤95% 
d) prevádzková relatívna vlhkosť:  ≤75% 
e) skladovací atmosférický tlak:  500 hPa ~ 1060 hPa  
f) prevádzkový atmosférický tlak: 700 hPa ~ 1060 hPa 
 
VAROVANIE!  
Konštrukcia výrobku a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Týka 
sa to najmä parametrov technický, softvérových a užívateľského manuálu.  Užívateľská príručka slúži 
k všeobecnej orientácii v rámci produktu. Výrobca a distribútor nepreberajú žiadnu zodpovednosť 
alebo náhradu za akékoľvek nepresnosti vyplývajúce z chýb v popisoch v tejto používateľskej 
príručke. 
 
Poznámky k likvidácii: 

 
 
Staršie zariadenia, na ktorých sa nachádza symbol, ako je znázornený na obrázku, nemôžu byť 
vyhadodenée do domového odpadu. Musíte ich zlikvidovať v slade s príslušným lokálnymi predpismi 
alebo odovzdať výrobcovi alebo predajcovi, ktorý preberie túto zodpovednosť za Vás.   
 
VAROVANIE!  
Výrobca nezodpovedá za žiadne zranenia a akékoľvek poškodenie zdravia, ak ste nekonali v súlade s 
upozorneniami uvedenými v tomto návode na obsluhu. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 
 (kontaktujte servisné resp. reklamačné oddelenie Vašeho predajcu) 

Vyhlásenie o zhode CE: Výrobca to vyhlasuje, že oxymeter je kompatibilný s požiadavkami 
smernice EMC 2014/30 / UE a normy EN60601-1-2 

FOR MANTA EUROPE 
Výrobca: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova C5 03-876 Varšava 

Dovozca/Distribútor: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, Slovenská 
republika 

Subjekt oprávnený na zostavenie súboru technickej dokumentácie: MANTA S.A., ul. Matuszewska 
14, budova C5 03-876 Varšava 
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