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ПУЛСОВ ОКСИМЕТЪР 
 

Beurer PO 40 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА 
 

Пулсовият оксиметър е уред, предназначен за измерване на артериалното 
кислородно насищане (SpO2) на хемоглобина, сърдечната честота (PRbpm) 
и индекса на перфузия (PI) при хора. Подходящ е за употреба в домашна 
обстановка, както и в медицински учреждения. За измерване то й използва 
два светлинни лъча с различна дължина на вълната, които пробождат 
поставения в уреда пръст. Ниското кислородно насищане обикновено 
подсказва заболяване (респираторно, астма, сърдечна недостатъчност…). 
 
2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 Не използвайте оксиметъра: 
- Ако имате алергия към гумени продукти; 
- Ако уреда или пръста ви са влажни; 
- Върху бебета и малки деца; 
- По време на ЯМР или КТ; 
- По време на измерване на кръвното налягане върху същата 

ръка с маншет; 
- Върху пръсти с лак за нокти, изкуствени нокти, мръсни пръсти 

или такива с лейкопласт или друг материал върху тях; 
- Върху големи пръсти, които не влизат лесно в уреда (>20 мм 

ширина и >15 мм дебелина); 
- Върху пръсти с анатомични промени, отоци, белези или 

изгаряния; 
- Върху прекалено малки пръсти, напр. на малки деца (<10 мм 

ширина и <5 мм дебелина); 
- При пациенти с тремори; 
- В близост до запалими газове. 

 Продължителното използване на уреда може да предизвика болка 
при хора с нарушено кръвообращение. Не го използвайте повече от 
30 минути върху пръст. Това е важно за правилната ориентация на 
сензора и за предпазване на целостта на кожата. 

 Оксиметърът показва моментно измерване, но не може да се 
използва за непрекъснато наблюдение. 

 Уредът няма алармена функция и не е подходящ за оценка на 
медицински резултати. 

 Не си правете самодиагностика и самолечение въз основа на измер-
ванията, без да се консултирате с лекар.  

 Не гледайте директно в корпуса по време на измерването. 
Червената светлина и невидимата инфрачервена светлина в 
пулсовия оксиметър са вредни за очите ви. 

 Уредът не е предназначено за използване от хора (включително 
деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности 
и/или липса на опит и/или знания без наблюдение. 

 Дисплеите за пулсовата вълна и лента позволяват да се видят 
силата на пулса или циркулацията на мястото на измерване. Но те 
по-скоро се използват за показване на текущото изменение на 
визуалния сигнал на мястото на измерване и не са надеждна 
диагностика на пулса. 

 Уверете се, че нокътят на пръста, който трябва да се измери, е 
достатъчно къс, за да може върхът на пръста да покрие сензорния 
елемент в корпуса. 

 Дръжте ръката, пръста и тялото си неподвижни при измерването. 
 При хора със сърдечна аритмия показанията на нивото на насищане 

с кислород (SpO₂) и сърдечната честота (PRbpm) може да са 
неправилни или измерването изобщо да не е възможно. 

 Ако се използва електронно хирургично устройство или дефибрила-
тор, функционирането на оксиметъра може да бъде нарушено. 

 В случаи на отравяне с въглероден моноксид, пулсовият оксиметър 
показва прекалено висока стойност на измерване. 

 За да се избегне грешен резултат от измерването, в непосредствена 
близост до пулсовия оксиметър не трябва да има никакви силни 
източници на светлина (например флуоресцентни лампи или 
директна слънчева светлина). 

 При хора с ниско кръвно налягане, страдащи от жълтеница или 
приемащи съдосвиващи медикаменти, може да се получи неверен 
резултат от измерването. 

 Неправилни измервания са вероятни при пациенти, на които е било 
прилагано медицинско оцветяване в миналото, или за такива с 
ниски нива на хемоглобина. Приложимо е при случаи на отравяне с 
въглероден моноксид и отравяне с метхемоглобин, които могат да 
възникнат например от прилагането на локални анестетици или от 

 съществуващ дефицит на метхемоглобин редуктаза. 
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 Измерването може да е неточно при пациенти с артериален катетър, 
хипотония, тежка съдова констрикция, анемия или хипотермия. 

 Пазете уреда от прах, удар, влага, екстремни температури и 
експлозивни материали. 
 

Относно батериите: 
 Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, 

измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
 Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане. 
 Съблюдавайте + и – поляритета на батериите. 
 Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете 

отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви 
влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и 
потърсете лекар. 

 Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете 
батериите. 

 Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. 
 Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип. 
 Не използвайте зарядни батерии.  

 
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 

Дисплей 

 

1. Кислородно насищане (%) 
2. Неточно измерване 
3. Пулс (удара в минута) 
4. Пулсова лента 
5. Идекс на перфузия (%) 
6. Пулсова вълна (плетисмографична вълна)  
 

Формат на дисплея (7 различни формата) 

 

 
 
4. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
 

Поставяне на батерии 
 Отворете отделението за батерии с плъзгане на капака. 
 Поставете двете батерии от комплектацията в отделението като 

спазите посочената полярност.  
 Затворете отделението за батерии. 

     
Поставяне на ремък 
Можете да прикачите ремък по-удобно пренасяне на оксиметъра. 

 Промушете тесния край на ремъка през държача и направете 
примка с другия край. 
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5. РАБОТА С УРЕДА 
 Поставете един пръст в отвора на пулсовия оксиметър и го дръжте 

неподвижно. 
 Натиснете функционалния бутон. Уредът започва измерване. 

Стойте неподвижно… 
 След няколко секунди на дисплея се показват измерените 

стойности. 

 
 Когато извадите пръста си, уредът ще се изключи автоматично след 

8 секунди. 
 За да изберете желан формат на дисплея, натиснете функционалния 

бутон по време на работа на уреда. 
 За да изберете желаната от вас яркост на дисплея, задръжте малко 

функционалния бутон по време на работа на уреда. 
 

6. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
Долната таблица НЕ е показателна за хора, страдащи от астма, сърдечна 
недостатъчност, респираторни заболявания, както и при надморска 
височина над 1 500 метра.  
 

SpO2 (кислородно насищане) в % Класификация/мерки 
99-94 Нормално  
93-90 Намалено: посетете лекар 
<90 Критична: спешно посетете лекар 

  

Индекс на перфузия 
Индексът на перфузия (PI) е между 0,3% и 20% и варира според пациента, 
мястото на измерване и здравословното състояние. Много нисък PI може да 
окаже влияние върху измерването.  
 

Намаляване в кислородното насищане в зависимост от надморската 
височина 
Долната таблица показва ефектите на надморската височина върху 
кислородното насищане и човешкото тяло. Тя НЕ е показателна за хора, 
страдащи от астма, сърдечна недостатъчност, респираторни заболявания. 
Хора с подобни състояния могат да покажат признаци на заболяване (напр. 
хипоксия) при ниска надморска височина.  

Надм. височина Очаквано 
кислородно 
насищане 

Влияние върху човешкото тяло 

1 500 – 2 500 м >90 Няма височинна болест 
2 500 – 3 500 м ~90 Височинна болест, препоръчва се аклимати-

зиране 
3 500 – 5 800 м <90 Височинна болест, задължително аклимати-

зиране 
5 800 – 7 500 м <80 Тежка хипоксия, възможен е само кратък 

престой 
7 500 – 8 850 м <70 Висока опасност за живота 

  
7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 Не използвайте стерилизация чрез високо налягане или етиленов 
оксид за оксиметъра. Уредът не е подходящ за стерилизиране.  

 В никакъв случай не го поставяйте под вода. 
 Почиствайте корпуса и вътрешната гумена повърхност с мека 

кърпа, навлажнена с медицински алкохол, след всяка употреба. 
 Ако на дисплея се покаже съобщение за слаби батерии, сменете ги. 
 Ако няма да използвате уреда над месец, извадете батериите.  
 Съхранявайте уреда при температура между -25℃ и 70℃. 

 
8. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ 
 

Проблем Възможна причина Решение  
Finger out  
на дисплея 

Пръстът не е поставен в 
уреда правилно 

Поставете пръста отново 

Не се показват 
правилни 
стойности 

Измереното SpO2 е 
прекалено ниско 

Повторете измерването. 
Ако уредът функционира 
правилно, а стойността е 
същата, спешно потърсете 
лекар 

Има силен светлинен 
източник в близост до 
уреда 

Отдалечете се от източника 

Уредът показва 
прекъсвания в 
измерванията или 
високи скокове в 
измерените 
стойности 

Недостатъчна циркулация 
в пръста 

Вижте инструкциите за 
безопасност. 

Пръстът е прекалено малък 
или голям 

Пръстът трябва да има 
следните размери: 
Ширина 10-20 мм 
Дебелина 5-15 см 

Пръстът, ръката или 
тялото не са неподвижни 

Не мърдайте по време на 
измерването 

Сърдечна аритмия Потърсете лекар 
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Уредът не се 
включва 

Батериите са слаби или не 
са поставени правилно 

Проверете батериите и ги 
сменете при нужда 

Уредът е развален Свържете се със сервиз 
Индикаторът 
изгасва внезапно 

Уредът се изключва 
автоматично след 8 
секунди неупотреба 

Включете уреда от бутона 

Батериите са слаби Сменете батериите 
Error 3 на дисплея Приемникът за червена 

светлина е развален 
Свържете се със сервиз 

Error 4 на дисплея Приемникът за инфра-
червена светлина е 
развален 

Свържете се със сервиз 

Error 6 на дисплея Дисплеят е развален Свържете се със сервиз 
Error 7 на дисплея Приемниците са развалени Свържете се със сервиз 

 
9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 
на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово 
Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак  
 

Поради екологични съображения не изхвърляйте 
устройството в битовите отпадъци след края на 
експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в 
пункт за събиране или рециклиране. 

 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 

Уредът отговаря на Европейски стандарт EN 60601-1 и EN 60601-1-2 (в 
съответствие с CISPR, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3 и IEC61000-4-8)  и с  него 
трябва да се работи внимателно относно електромагнитната съвместимост. 
Преносими и мобилни високочестотни системи за комуникация могат да 
окажат влияние върху работата на уреда. 
 

Уредът отговаря на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия, 
Немския закон за медицински устройства и стандарт DIN EN ISO 80601-2-61 

(Медицинско електрическо оборудване – Специфични изисквания за 
основна безопасност и съществени характеристики на пулсови оксиметри 
за медицинска употреба).  
 
10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта.  
 

Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е или 5 години, или – ако е повече – 

специфичния гаранционен период в страната, считано от датата на 
покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка 
трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.  

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
 Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за 

употреба). 
 Опити за поправка от страна на потребителя или 

неоторизирани трети лица. 
 Транспортни повреди от производителя към клиента или 

по време на транспорт до сервизния център.    
 Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално 

износване (маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, 

предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната 
гаранционно.  

 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

http://www.polycomp.bg/
http://www.polycomp.bg/

