Användarmanual
Pulsoximeter

Tack för att du
valt att köpa din
pulsoximeter hos oss

Kära kund
Innehåll

Extra info
aktuell

Läs genom användarmanualen noga innan du använder ut-

medicinsk utrustningsstandarder. Manualen beskriver pul-

rustningen. Instruktionerna innan användningen ska följas

soximeterns byggnad, funktioner, specifikationer, installa-

noga, eftersom felaktig användning kan resultera i felaktiga

tion, användning, drift, reparation, underhål, förvaring m.m.

mätresultat, material eller personskada. Tillverkarna är INTE

samt säkerhetsprocedurer som ska skydda både användar-

ansvariga för säkerheten, pålitlighet, driftsproblem, felmät-

na och utrustning. Hitta ytterligare detaljer i förpackningens

ningar, personskada eller materiell skada om det är till följd

manual.

av att användarmanualens instruktioner inte följs.

Användarmanualen

är

framtagen

baserat

på

Produktet är medicinsk utrustning och kan användas upprepade gånger. Livstiden beräknas från 2 – 5 år, beroende på vilken modell du köper..
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Innehåll
En Pulsoximeter är en liten, trådlös produkt som används för att snabbt
och enkelt mäta syremättnaden (SpO2) i ditt blod. Det sker med infrarött
ljus som genomlyser ditt finger, vilket ger snabba och exakta mätningar.
Vår pulsoximeter är mycket användarvänlig och kräver ingen manual till
användning. Den lilla syremätaren ska bara sättas på ditt pekfinger, och
därefter startar mätningen genast.
Vår pulsoximeter är mycket användarvänlig och kräver ingen manual till
användning. Den lilla syremätaren ska bara sättas på ditt pekfinger, och
därefter startar mätningen genast.

Normalt värde för spO2 – blodets syranivå ligger
på 95 – 99 procent.

1 Säkerhet – 1.1 Instruktioner i korrekt användning
•

Undersök regelbundet oximetern och allt tillbehör för att säkerställa att det inte finns några synbara skador, som kan
skada patientens säkerhet och produktens avmätningsförmåga. Det rekommenderas att kontrollera utrustningen minst
en gång i veckan. Om det finns synbara skador ska all användning av utrustningen stoppas.

•

Nödvändig underhåll SKA utföras av kvalificerade servicetekniker. Det är inte tillåtet för användare själva att utföra service
och underhåll på utrustningen.

•

Oximetern kan inte användas tillsammans med andra enheter, om det inte är beskrivet i användarmanualen. Uteslutande
tillbehör som produkten själv hänvisar till eller rekommenderar kan användas tillsammans med oximetern.

•

Produkten har kalibrerats innan den lämnar fabriken.

Varning – Explosionsrisk!
•

Oximetern får INTE användas i närheten av brandfarliga gaser, som lättantändliga bedövningsmedel

•

Använd INTE oximetern när patienten genomgår CT och MR scanning.

•

Personer som är överkänsliga mot gummi bör inte använda den här utrustningen.

•

Kassering av instrument, tillbehör och förpackning (inkl. batterier, plastpåsar, skumgummi och papp) ska utföras i enlighet
med gällande lagar och bestämmelser.

•

Kontrollera alltid förpackningen innan användningen för att säkerställa att oximetern och tillbehören överensstämmer
med packlistan. Stämmer det inte, finns det risk för att oximetern inte kommer att fungera korrekt.
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Var uppmärksam på:
•

Förvara oximetern på en plats där den inte utsätts för damm, vibrationer, frätande och explosiva ämnen, höga temperaturer och fukt.

•

Sluta använda oximetern om det blir blött.

•

Oximetern bör inte användas direkt efter att den flyttats från kalla miljöer över till varma eller fuktiga miljöer.

•

Använd INTE vassa föremål för att använda knapparna på instrumentpanelen.

•

Använd inte hög temperatur eller högtrycksånga för att desinficera oximetern. Läs istället avsnittet i användarmanualen
med instruktioner i rengöring och desinficering.

•

Dränk aldrig oximetern i vätskor. Torka istället av ytan med en mjuk duk doppad i medicinsk alkohol när utrustningen ska
rengöras. Undvik att spruta vätskor direkt på oximetern.

•

Om oximetern rengörs med vatten ska vattentemperaturen vara under 60 grader.

•

Mätning av patientens SpO2 och puls kommer troligtvis att påverkas om fingrarna är kalla eller tunna. Använd i de tillfällen
det tjockaste fingret, t.ex. tummen eller långfingret, och se till att fingret är fört tillräckligt långt ner i mätningsutrustningen.

•

Använd inte oximetern på nyfödda eller för tidigt födda barn.

•

Oximetern kan användas på barn över fyra år samt på vuxna.

•

Det kan finnas patienter där oximetern inte ger något resultat. Sluta använda oximetern om det inte visar sig vara möjligt
att få stabila mätningar.

•

Datauppdateringstiden kan variera beroende på patientens puls, men den är under 5 sekunder.

•

Avläs värdet när skärmens vågform är jämn och regelbunden eftersom det visar det optimala värdet. Vågformen där är
normalvärdet.

•

Drag fingret ut och börja om, om skärmen visar onormala svängningar under testprocessen.

•

Oximetern livstid är beroende på vilken modell du köper.

•

Bandet som är fäst till oximetern är tillverkad av icke-allergiframkallande material. Sluta använda bandet om det visar sig
att någon är överkänslig mot det. Var också uppmärksam när bandet används – undvik att bära det runt halsen eftersom
det kan skada patienten.

•

Oximetern har inget lågspänningslarm. Den visar endast en symbol för låg spänning. Byt batteriet när det är tomt.

•

Oximetern finns både med och utan larmfunktion, beroende på vad den ska användas till.

•

Om oximetern inte ska användas i en månad eller mera, ska batterierna tas ur för att undvika risken att de börjar läcka
batterisyra.

VARNING
•

Det kan uppstå en obehaglig eller smärtsam känsla om utrustningen konstant används, speciellt för mikrocirkulationsbarriärs patienter.

•

Det rekommenderas att sensoren inte används på samma finger i mera än 2 timmar.

•

Placeringen av utrustningen bör tänkas över vid varje patient. Utrustningen får inte sättas på ödem eller öm vävnad.

•

Ljuset (osynligt infrarött) som skickas från utrustningen kan vara skadligt för ögonen. Se till att patienten samt personen
som sätter på utrustningen aldrig stirrar in i ljuset.

•

Patienten får inte ha nagellack eller annan make-up där mätningen ska utföras.

•

Patientens fingernagel får inte vara för lång.

•

Patientens finger får inte innehålla blod eller smuts / sekret.
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Har du frågor?
Kontakta oss

Kundtjänst på flera sätt
Telefon +45 50 72 99 77
E-mail info@savinglives.se
Alla dagar.... kl. 09.00 - 16.00

Savinglives
Amiralsgatan 47, Postia 2500
SV-214 13 Malmö
Sverige
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