
 
 
 
 
 

Návod k použití 

 
 Pulzní oxymetr na prst



 
Displej   

1 2 4  
 
 
 
 

3 5 
 
1. Saturace kyslíkem (hodnota v procentech) 
2. Tepová frekvence (počet tepů srdce za minutu)  
3. Zobrazení tepu ve sloupci 
4. Pulzní modulační index (hodnota v %) 
5. Tepová vlna (pletysmografická křivka) 

 
 
 

 



 
 
7. Uvedení do provozu 
8.  
7.1 Vložení baterií  
 

1. Odsuňte kryt přihrádky na baterie.  
 
 
 

 
2. Vložte dvě přiložené baterie do pulzního 

oxymet-ru se správným pólováním (viz obr.).  
 
 
 

 



 
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie.  

 
 
 

 

7.2 Upevnění řemínku na krk  
K jednoduššímu nošení pulzního oxymetru (např. na cestách) můžete k 
přístroji připevnit řemínek na krk.   

1. Provlékněte úzký konec řemínku očkem na 
přístroji (viz obr.).  

 
2. Protáhněte druhý konec řemínku smyčkou úzké části.  

 
 

 



 
8. Obsluha  
 

1. Vsuňte prst do otvoru pro prst pulzního 
oxymetru (viz obr.). Mějte prst v klidu.  

 

 
  2. Stiskněte funkční tlačítko. Pulzní oxymetr začíná 
98 65 s měřením. Během měření se nepohybujte. 
%SpO P Rbpm   

 

 
3. Po několika sekundách se na displeji 

zobrazí naměřené hodnoty.   
%SpO PRbpm 

 98  65  
 
 
 

 



 
Upozornění 

• Jestliže se na displeji objeví tento symbol ?, znamená to, že signál měření 
je nestabilní. Zobrazené naměřené hodnoty jsou neplatné. 

• Když prst z pulzního oxymetru vytáhnete, vypne se přístroj 
automaticky asi po 8 sekundách. 

• Požadovaný formát displeje nastavíte krátkým stisknutím funkčního tlačítka 
při zapnutém přístroji. 

• Požadovaný jas displeje nastavíte delším stisknutím funkčního tlačítka 
při zapnutém přístroji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
9. Posouzení výsledků měření   

 VAROVÁNÍ 
Tabulka k posouzení výsledků měření NEPLATÍ pro osoby s určitým předchozím 

one-mocněním (např. astma, srdeční insuficience, onemocnění dýchacích cest) a 

při pobytu v nadmořské výšce nad 1 500 m. Jestliže trpíte některým z předchozích 

onemocnění, obraťte se vždy na svého lékaře, který posoudí naměřené hodnoty.  
Výsledek měření SpO₂ 

Klasifikace / nutná opatření 
(saturace kyslíkem) v %  

  

99–94 normální hodnoty 
  

94–90 nižší hodnoty: doporučujeme návštěvu lékaře 
  

< 90 kritické hodnoty: urychleně vyhledejte lékaře 
   
Posouzení pulzního modulačního indexu  
Pulzní modulační index (PMI) může být v rozmezí od 0,3 % do 20 %. Kolísá podle paci-

enta, místa měření a zdravotního stavu. Velmi nízká hodnota PMI může ovlivnit měření. 

 

 



 
Snížená saturace kyslíkem v závislosti na nadmořské výšce  

 Upozornění 
Tato tabulka podává informace o vlivu různých nadmořských výšek na hodnotu 

saturace kyslíkem i o následcích pro lidský organismus. Tato tabulka NEPLATÍ pro 

osoby s určitým předchozím onemocněním (např. astma, srdeční insuficience, 

onemocnění dýchacích cest atd.) U osob s předchozími nemocemi se mohou 

objevit příznaky nemoci (např. hypoxie) již v nižších nadmořských výškách.  
Nadmořská Očekávaná hodnota Následky pro člověka 

výška SpO₂ (saturace kyslí-  

 kem) v %  
   

1 500–2 > 90 žádná výšková nemoc (zpravidla) 

500 m   
   

2 500–3 ~90 výšková nemoc, doporučujeme aklima- 

500 m  tizaci 
   

3 500–5 < 90 velmi častý výskyt výškové nemoci, 

800 m  aklimatizace je nezbytně nutná 
   

 



 
5 800–7 < 80 těžká hypoxie, možný pouze časově 

500 m  omezený pobyt 
   

7 500–8 < 70 okamžité akutní ohrožení života 

850 m   
    
Zdroj: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): 
Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37. 

 
10. Čištění/údržba  

 POZOR:  
Nevystavujte pulzní oxymetr žádné vysokotlaké nebo etylenoxidové 
sterilizaci! Přístroj není vhodný pro sterilizaci.  
V žádném případě nesmíte pulzní oxymetr umývat pod vodou, protože by 
se do něj mohla dostat kapalina a poškodit jej.  
• Po každém použití očistěte kryt a pogumovanou vnitřní plochu pulzního 

oxymetru jemnou utěrkou navlhčenou lékařským lihem. 
• Jestliže se na displeji pulzního oxymetru zobrazí nízký stav baterie, vyměňte baterie.  
• Jestliže nebudete pulzní oxymetr používat déle než měsíc, vyjměte obě 

baterie, abyste zabránili jejich případnému vytečení. 

 
 



 
13. Co dělat v případě problémů?   

Problém Možná příčina Odstranění 
   

Na displeji se zobra- Prst určený k měření není Vložte prst určený k měření 
zuje nápis „Finger správně vložen do pulzního opět do pulzního oxymetru. 

out“. oxymetru.  
   

Naměřené hodnoty Naměřená hodnota SpO₂ je Opakujte měření. Pokud by 
se nezobrazují příliš nízká (< 70 %). se problém opět opako- 
správně.  val, přičemž přístroj bude 

  v nezávadném stavu, okamžitě 

  vyhledejte lékaře. 
   

 V blízkosti přístroje se na- Chraňte pulzní oxymetr před 
 chází silný zdroj světla (např. silnými zdroji světla. 
 zářivka nebo přímé sluneční  

 záření).  
   

 
 
 

 



 
Pulzní oxymetr Nedostatečné prokrvení Dodržujte varovné a bez- 
zobrazuje hodnoty prstu určeného k měření. pečnostní pokyny podle 
přerušovaně nebo ve  kapitoly 5. 

velkých skocích. 
  

Prst určený k měření je příliš Špička prstu musí mít tyto roz-  

 velký nebo příliš malý. měry: šířka mezi 10–20 mm 

  tloušťka mezi 5-15 mm 
   

 Prst, ruka nebo tělo se Během měření mějte prst, ruku 

 pohybují. a tělo v klidu. 
   

 Poruchy srdečního rytmu. Vyhledejte lékaře. 
   

Monitor nelze Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie. 

zapnout. 
  

Baterie nejsou správně Vložte baterie znovu do  

 vloženy. přístroje. 
   

 Pulzní oxymetr je vadný. Kontaktujte prodejce nebo 

  zákaznický servis. 
   



 
Kontrolky náhle Pulzní oxymetr se automa- Zapněte pulzní oxymetr stisk- 
zhasínají. ticky vypne po 8 sekundách, nutím vypínače. 

 jestliže nepřijme žádný  

 signál.  
   

 Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie. 
   

 


