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Responsabilitățile Producătorului 

IMDK se consideră responsabil pentru orice efect asupra siguranței, fiabilității și 
performaneți echipamentului dacă:  

 operațiunile de asamblare, extindere, reajustare, modificare sau reparații sunt 
efectuate de către persoane autorizate de IMDK; 

 dacă instalația electrică din camera în care se află dispozitivul medical este în 
conformitate cu standardele naționale; 

 dacă instrumentul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.  

Echipamentul funcționează în conformitate cu cerințele standardului IEC60601-1 privind 
siguranța electrică și asigură că tensiunea și curentul electric îndeplinesc cerințele 
Manualului de utilizare. 

Principii de măsurare 

Oximetrul se bazează pe principiul de măsurare a hemoglobinei, oxigenarea hemoglobinei în 
caracteristicile de absorbție a luminii roșii și infraroșii din regiune, pe baza aplicării Legii 
LamnertBeer a datelor prezentate. 

Dispozitivul medical funcționează prin detectarea fotoelectrică a oxigenului din sânge 
combinat cu nivelul pulsului, iar procesul este următorul: 

Întâi, lungimea de undă a emisiilor din tuburile fluorescente folosesc lumina Redie de 660nm 
și lungimea de undă de 940 nm folosește iradierea unghiilor cu infraroșu, printr-un semnal 
măsurat de senzor. Această informație despre gama de unde poate fi folositoare doctorilor 
pentru a obține date printr-un circuit electronic și prin microprocesoare care sunt afișate pe 
ecran în modul OLED. Diagrama schematică de funcționare este descrisă mai jos: 

1. Tub emitent de lumină roșie sau de infraroșu 

2. Tub care primește lumina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Secțiunea 1. Siguranța. 
 

1. Informații de siguranță 
 Citiți cu atenție acest manual pentru informații despre siguranță, operațiuni și 

specificații înainte de a folosit oximetrul; 
 Nu așezați echipamentul în locuri în care poate fi atins de către copii sau animale 

sau în locuri periculoase; 
 Acest dispozitiv nu reprezintă un tratament, poate fi folosit pentru a evalua 

precizia unei probe cu pulsometrul sau pentru a monotoriza pulsul; 
 Nu încercați să reparați singuri acest oximetru. Numai personalul calificat trebuie 

să efectueze servicii de reperație, în caz de nevoie; 
 Nu folosiți dispozitivul acolo unde se folosesc alarme. Deși dispozitivul are 

funcție de alarmă, aceasta nu îndeplinește cerințele standardului IEC60601-1-8; 
 Temperatura mediului este asigurată (temperatura de lucru:5°C-40° ; pentru 

transport și depozitare trebuie să fie o temperatură cuprinsă între 10°C-+40°C). 
Când temperatura ambientală este mai scăzută sau mai ridicată decât 
temperatura optimă de funcționare, aduceți dispozitivul în cameră înainte de 
a fi folosit, pentru a ajunge la temperatura necesară. 

 Nu se folosește pentru monitorizarea unui pacient pe termen lung. 
Măsuratoarea continuă nu trebuie să depășească 2 ore. Nu încărcați 
dispozitivul ân timpul măsurătorilor. Transferul saturației de oxigen din 
sânge și valorii oximetrului se realziează în 8-10 secunde și ciclul de 
actualizare a datelor în mai mult de 20 de secunde. 

 Măsurătoarea SpOO2 poate fi afectată în prezența razelor soarelui directe. 
Acoperiți zona de testare (cu un prosop chirurgical) dacă este necesar. 

Motive care pot provoca interferențe: 

 Cameră electrochirurgicală de înaltă frecvență. 
 Așezarea unui senzor pe o extremitate cu un cateter arterial cu brasardă pentru 

măsurarea tensiunii arteriale sau pe o linie intravasculară. 
 Pacientul are hipotensiune arterială severă, vasoconstricție severă, anemie sau 

hipotermie. 
 Pacientul se află în stop cardiac sau în pantofi. 
 Unghiile false sau unghiile lăcuite pot da valori inexacte de SpO2 

 
1.2 Avertismente 

 
AVERTISMENT: PERICOL DE EXPLOZIE- Nu folosiți oximetrul într-o zonă cu 
risc inflamabil. 
AVERTISMENT: Efectele senzorilor degradați sau a electrozilor sau a electrozilor 
slăbiți pot reduce capacitatea dispozitivului sau pot provoca alte probleme. 

  



 
  

 

 
AVERTISMENT: Nu încărcați bateriile normale, acestea pot curge. Și pot provoca 
incendii sau pot chiar să explodeze. 
AVERTISMENT: Nu folosiți oximetrul în mediu cu MRI sau cu CT. 
ATENȚIE: Mediul în care efectuați proceduri cu oximetrul trebuie să fie fără praf, 
fără vibrații, fără rugină sau materiale inflamabile și fără temperaturi extreme sua 
umiditate. 
ATENȚIE: Bateria trebuie să fie îndepărtată din compartiment dacă dispozitivul nu 
este folosit o perioadă ăndelungată. 
ATENȚIE: Nu folosiți dispozitivul dacă există umiditate din cauza condensului. 
Evitați folosirea echipamentului imediat după aducerea acestuia dintr-un mediu 
răcoros într-un cald, sau dintr-un mediu umed. 
 

1.3 NOTE 
 
1. Unghiile false sau lăcuite pot da valori inexacte de SpO2. 
2. Unda SpO2 este invers proporțională cu pulsul. 
3. Nu folosiți echipamentul pe un membru dacă prezintă branulă. 
4. Unda SpO2 este invers proporțională cu pulsul. Nu folosiți niciun dispozitiv de 
testare pentru a măsura precizia SpO2. 
5. Dispozitivul a fost calibrat Pe ecran vor apărea saturația de oxigen (SpO2) și Pulsul 
(PR). 
6. Dacă semnalul primit este incomplet, echipamentul nu va afișa parametrii, dar va 
afișa unda ca o linie dreaptă. Semnalul slab este reprezentat de amplitudinea unei 
unde. Dacă semnalul este prea slab, va afecta precizia și funcționalitatea oximetrului. 
Dacă oxigenul din sânge nu oferă rezultate corecte, verificați dacă semnalul este slab. 
 
Cauze pentru un semnal slab: 

 Perfuzie scăzută 
 Senzorul sau LED-ul sunt murdare 
 Poziția necorespunzătoare a oximetrului 
 Temperaturi joase și starea de sănătate în general pot duce la presiune arterială 

redusă 

              7. Picturile și interfațele prezentate în acest Manual sunt doar pentru referință. 

               8. Acest manual este întocmit pe baza unei configurații complete. Este posibil ca 
unele configurații și funcții să nu apară pe dispozitivul dumneavoastră. 

1.4 Definiții și simboluri 
1.4.1 Curățarea dispozitivului 

Puneți pe o cărpă din bumbac alcool de 70%, agent de curățare cu silica și ștergeți 
locașul în care se pune degetul pentru testare. Asigurați-vă că dispozitivul este 
inversat în timpul curățării, pentru a evita pătrunderea lichidului în interiorul 
acestuia. 
Nu puneți lichid în dispozitiv. 

  



 
  

 

 
Dispozitivul nu are nevoie de procese de întreținere și de calibrare, doar pentru 
înlocuirea bateriei. 
Testele clinice reprezintă o metodă comună de a determina precizia oxigenului. 
Hemoglobina arterială măsurată are o saturație de oxigen și măsurătorile au fost 
comparate cu rezultatele preluate dintr-o analiză efectuată de un co-oximetru. 
Măsurați de zce ori pe zi timp de 10 minute. Ar putea dura cinci ani. Când 
introduceți degetul în dispozitivul oximetru, țineți unghia îndreptată în sus. 

 
 
Formular de declarație: Vă rugăm să folosiți alcool medicinal pentru a șterge 
cauciucul de pe dispozitiv înainte de fiecare folosire și curățați zona de testare cu 
alcool înainte și după testare. (Cauciucul de pe dispozitiv este unul medicinal, care  
nu prezintă toxine și nu produce alergii pe piele). 
Introduceți două baterii de tip AAA în caseta special destinată bateriilor înainte de 
prima utilizare. 

 Introduceți degetul în garnitura Oximetrului (introduceți tot degetul) 
înainte de a apăsa partea superioară a dispozitivului, pentru efectuarea 
testului. 

 Apăsați butonul de pe partea frontală a ecranului. 
 Nu mișcați degetul în timpul testării.  
 Apăsați butonul de pe partea frontală, dacă doriți să apară alt mesaj pe 

ecran. 
 Citiți datele relevante de pe ecran. 
 Dacă nu apare niciun semnal, Oximetrul se va stinge în mod automat. 
 Înlocuiți bateriile când LED-ul anunță că bateriile sunt descărcate. 

 
 

2. Secțiunea 2. Introducere 
2.1 Scurtă descriere a dispozitivului 

Acest dispozitiv se folosește numai pentru măsurarea și afișarea nivelului de oxigen 
(%SpO2) și a pulsului (PR). Dispozitivul măsoară SpO2 și PR folosind uns enzor 
SpoO2 și afișează pe ecran după procesare; poate fi folosit pentru a măsura saturația 
din hemoglobina umană și pentru a pbserva bătăile inimii prin deget. 

2.2 Mod de aplicare 

Oximetrul se folosește la domiciliul pacientului și pentru măsurarea oxigenului și 
pulsului adulților. Oximetrul este potrivit pentru depistarea bolilor vasculare, 
respiratorii, pentru adulți trecuți de vârsta de 60 de ani, care lucrează mai mult de 12 
ore pe zi, care fac sporturi extreme. 

  



 
  

 

 

2.3 Simboluri 
Simboluri Definiția simbolurilor 

 
Urmați instrucțiunile 

 
Nu sunt permise alarmele 

 
Se aplică pe această parte a corpului 

 Nivelul de baterie 

 Nivelul de oxigen 

 Pulsul 

 
Acest simbol arată că dispozitivul trebuie să fie dus în 
containere care folosesc tomberoane pentru gunoi selectiv 

 
Acest simbol arată că dispozitivul este în conformitate cu 
Directiva Consiliului European 93/42/EEC cu privire la 
dispozitivele medicale 

 
Organizație autorizată în Uniunea Europeană 

 Număr de serie 

 
Producător 

 
Citiți manualul înainte de a folosi dispozitivul 

 
2.4 Specificații 

1. Tip de protecție împtriva șocurilor electrice: echipament cu baterie internă. 
2. Dispozitiv cu protecție împtriva șocurilor electrice: Tip BF 
3. Protecție împotriva pătrunderii lichidelor: IP22 (protecție împotriva 

pătrunderii apei când apa picură vertical și când monitorul are o înclinație de 
15°) 

4. Mod operare: Continuă 
5. Durata de viață:5 ani 
6. Tipul ecranului: ecran OLED. 
7. SpO2: 

Raza de măsurare:70%-99% 
Precizie: +/- 2% din gama 70%-99%, Nespecificat (≤70%), rezoluție +/- 1%. 

8. PR: 
Raza de măsurare:30 BPM-240BPM 
Precizie:+/-2 BPM sau +/- 2% 

9. Putere: 
Alimentare: 2 baterii de tip AAA de 1.5 V 
Curent electric: ≤50 MA 
Durata de viața a bateriei: 2 baterii alkaline AAA de 1.5 pot fi folosite timp de 
30 de ore în continuu. 
Tensiunea bateriei: semnaul de baterie descărcată apare înainte ca bateria să se 
descarce complet. 

  



 
  

 

 
10. Dimensiuni: 60*35*35 mm. 
11. Mediul de lucru: 

Temperatura de funcționare 5° C-40° C 
Temperatura de depozitare -105° C-40° C 
Umiditatea de funcționare 15%-80% 
Umiditatea de depozitare 15%-80% 
Presiunea aerului 70-106 kpa 
 

 
3. Secțiunea 3. Instalarea, Setarea și Modul de Operare 

3.1 Descrierea panoului frontal (conform Fig.3.1.1) 

 
Fig.3.1.1- Părțile din panoul din față și din spate 

 

Tabelul 3.1.1. Definiții și Descrieri 

Element Nume Descriere 
1 Buton de pornire Pornește dispozitivul, schimbă direcția și setează 

parametrii 
2 Panel OLED Afișează datele pentru SpO2/Puls și Pletismograma 
 

3.2 Ecran 
După pornire, ecranul OLED al Oximetrului arată ca în imaginea de mai jos 
 

 
 

* battery indicator= nivelul bateriei 
*power=buton de pornire 



 
  

 

*pulse rate=pulsul 
*plethysmogram= Pletismograma 
* hemoglobin saturation=nivelul de oxigen 
 

3.3 Parametrii de setare: 
 
Apăsați butonul de pornire (>0.5S) și pulsometrul va intra în modul de setare  
parametrii. 
Aveți două submeniuri la alegere: 
Când apare semnul *, înseamnă că sunteți în meniul de Sounds setup=setarea 
sunetului, apăsați butonul (>0.5S) și intrați în meniul de setare a sunetlui (Fig.3.3.1), 
puteți apăsa butonul pentru a schimba datele de care aveți nevoie. 
Selectați creșterea sau descreșterea numărului de setări. 
Când apare semnul *, înseamnă că sunteți în meniul de Alm setup=setarea alarmei, 
apăsați butonul (>0.5S) și introduceți setările pentru alarmă (Fig.3.3.2), apăsați 
butonul pentru a porni sau pentru a opri alarma și sunetul de bip. 
 
 

 
                                   Fig.3.3.1                                Fig.3.3.2 
Settings=setări 
Alm Setup=setarea alarmei 
Restore=Redare 

Off=oprit 
Exit=ieșire 

 
3.4 Mod de operare 
3.4.1 Instalarea bateriei 

Introduceți două baterii de tip AAA în caseta corespunzătoare cu polaritățile 
corecte. 
ATENȚIE: Nu încărcați bateriile normale alkaline; acestea pot curge și pot 
produce un incediu sau pot chiar să explodeze. 
 

3.4.2 Pornirea/Oprirea Pulsoemtrului 
Puneți un deget pe garnitura de cauciuc a Oximetrului (este bine să puneți tot 
degetul) cusuprafața unghiei îndreptată în sus, apoi apăsați clapa superioară. 



 
  

 

 Apăsați butonul de alimentare pentru a porni 
Oximetrul. Oximetrul se va opri în mod automat când nu detectează niciun deget 
în cavitatea sa timp de 16 secunde. 
 

3.4.3 Citirea datelor de pe ecran 
3.4.4 Descrierea ecranului OLED 

Interfața ecranului OLED se rotește în patru direcții și are șase moduri diferite de 
a afișa un mesaj prin apăsarea butonului de alimentare mai puțin de 0.5 s. Vedeți 
imaginea de mai jos. 

 
 
Caracteristici ecranului OLED: 

 Ecran în două culori, mai multe moduri de afișaj. 
 Consum mic, ajustabil pe patru direcții. 
 Indicator de joasă tensiune 
 Oprire automată în opt secunde când nu este niciun semnal pentru a 

funcționa. 
 Dimensiuni reduse, greutate mică și ușor de transportat. 

 
 

4. Secțiunea 4. Întreținerea și Folosirea 
4.1 Întreținerea și Păstrarea 

 Înlocuiți bateriile când apare indicatorul luminos de tensiune redusă. 
 Curățați suprafața unde se așează degetul pentru testare, înainte de a fi folosit 

de fiecare pacient. 
 Îndepărtați bateriile dacă nu veți folosi Oximetrul o perioadă îndelungată. 

  



 
  

 

  
 Păstrați produsul la o temperatură ambientală între -10°C-40°C (14-104° F) și 

umiditate de 10%-80%. 
 Se recomandă ca produsul să fie păstrat uscat tot tmpul. Un mediu umed îi 

poate afecta durata de viață și chiar să deterioreze produsul. 
 Vă rugăm să citiți legislația în vigoare privind bateriile uzate. 

 
 

4.2 Declarația de conformitate a produsului 
Declarația de radiere electromagnetică și ghidajul producătorului pentru alte 
ECHIPAMENTE și SISTEME. 
 
Pulsometru este destinat folosirii într-un mediu electromagnetic specific. 

Utilizatorii dispozitivului trebuie să îl folosească în mediile de mai jos: 
Testarea radiațiilor Conformitate  Ghidaj pentru mediu electromagnetic 
Interfața RF CISPR11 Grupa 1 Semnalul RF al Pulsometrului este creat de funcția sa internă. De 

aceea, interfața sa RF este joasă și nu provoacă interferențe dacă 
se află în apropierea unui echipament electronic. 

Interfața RF CISPR11 Clasa B Pulsometrul se află sub legile naționale și internaționale privind 
rețeaua de energie electrică scăzută care este furnizată clădirilor 
în scopuri domestice. 

 
4.3 Probleme și soluții 

Probleme Cauze posibile Soluții 
SpO2 sau PR nu se 
afișează corect. 

1. Degetul nu este pus bine în 
cavitatea dispozitivului. 

2. Valoarea de oxihemoglobina a 
pacientului este foarte scăzută 

1. Încercați să puneți degetul din 
nou. 

2. Încercați de mai multe ori. 
Dacă sunteți siguri că 
dispozitivul nu are nicio 
problemă, mergeți la spital 
pentru un diagnostic 
asemănător. 

SpO2 sau PR nu se 
afișează în mod 
constant 

1. Degetul nu este pus bine în 
cavitatea dispozitivului. 

2. Degetul tremură sau pacientul 
se mișcă. 

 

1. Încercați să puneți degetul 
din nou. 

2. Vă rugăm să nu vă mișcați. 
 

Aparatul nu se 
aprinde 

1. Curent nepotrivit sau baterie 
descărcată. 

2. Bateriile nu sunt așezate corect. 
3. Dispozitivul poate fi deteriorat. 

1. Înlocuiți bateriile. 
2. Reinstalați bateriile. 
3. Luați legătura cu un service 

autorizat. 
Indicatorii luminoși 
sunt tot timpul 
opriți. 

1. Produsul se oprește automat 
când nu este folosit mai mult de 
8 secunde. 

2. Curent nepotrivit 

1. Normal. 
2. Înlocuiți bateriile. 

4.4 Defectarea sondei Oximetrului 

  



 
  

 

4.5  
Defectarea sondei Oximetrului poate fi scurtarea perioadei de viață sau din cauza 
factoilor externi. 
1. Dacă nu este nicio valoare SpO2 afișată de dispozitiv și nicio lumină roșie nu este 

detectată de sondă. Înlocuiți sonda de rezervă, reduceți valoarea SpO2 la normal, 
determinați cauza defectării probei.  

2. Oximetrul nu are nicio valoare SpO2 și are o lumină roșie. Poate fi din cauza 
fotocelului care este sensibilă la lumină, tubul fotoelectric este îmătrânit sau firele 
sunt rupte. 

3. Factorii externi produc zgomot în sondă, degetul pacientului poate fi rănit, ridicați 
clapa, scoateți impuritățile și ștergeți dcaă există lichide. După depistarea 
motivului sunetului straniu, sonda trebuie să fie curățată și impuritîțile aruncate. 
 

5. Secțiunea 5. Modele  
C101H1, C101A2, C101A3, C101B1, C101b2. 
Note: 
1. Dispozitivul din poza din Manual poate fi diferit de cel real. 
2. Parametrii tehnici se pot schimba fărp o notificare în prealabil. 

 
6. Informații 

Dacă aveți întrebări despre întreținere, specificații tehnice sau defecțiuni ale 
dispozitivelor, contactați distribuitorul local sau producătorul. 
 
Producător: Shenzen IMDK Medical Technology CO.Ltd 
Czone, 10F, Building 16, Yuanshan Industrial B 
Area, Gongming Street, Guangming District, Shenzen, China. 
Cod poștal: 518106. 
Telefon:+86-755-36637905 
 

 MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163, Munster, Germania. 
 

 


