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Sõrmeotsa pulssoksümeeter YONKER YK-80A. Kasutusjuhend 
 

See sõrmeotsa pulssoksümeeter on uuenduslik meditsiiniseade arteriaalse SpO2 ja pulsisageduse mitteinvasiivseks pidevaks mõõtmiseks. Selle kaasaskantava 
seadmega saab SpO2 ja pulsisagedust mõõta kiiresti ja täpselt. 
 
Üldine kirjeldus. Hemoglobiini küllastus on hapnikuga seotud oksühemoglobiini (HbO2) protsent kogu hemoglobiinist (Hb) veres. Teiste sõnadega, see on 
oksühemoglobiini sisalduse määr veres. See on hingamis- ja vereringeelundkonna tähtis füsioloogiline parameeter. Paljud hingamisteede haigused võivad 
vähendada hemoglobiini küllastust inimese veres. Lisaks võivad sellised tegurid nagu automaatne elundite regulatsiooni puudulikkus, mis on põhjustatud 
anesteesiast, suure operatsiooni traumast ja mõnedest meditsiinilistest uuringutest, põhjustada samuti probleeme hapnikuga varustatuses, mis võib vähendada 
inimese hemoglobiini küllastust. Selle tulemusena võivad patsientidel tekkida sellised sümptomid nagu peapööritus, oksendamine ja asteenia. Seetõttu on kliinilises 
meditsiinilises olukorras väga tähtis teada õigel ajal patsiendi hemoglobiini küllastust. 
Sõrmeotsa pulssoksümeeter on väike, väikese energiatarbega ja käepärane kaasaskantav seade. Mõõtmiseks peab patsient panema lihtsalt ühe sõrme sõrmeotsa 
fotoelektrilisele andurile ja ekraanil kuvatakse otse hemoglobiini küllastuse mõõteväärtus. Kliiniliste uuringutega on tõestatud, et mõõteväärtused on suure täpsusega 
ja korratavad.  
 
Mõõtmise põhimõte. Andmetöötluse valem põhineb Beeri-Lamberti seaduse rakendamisel valguse neeldumise parameetritele redutseeritud hemoglobiinis (RHb) ja 
oksühemoglobiinis (HbO2) spektri nähtava valguse ning lähiinfrapunakiirguse piirkonnas. Seadme tööpõhimõte on kombineerida oksühemoglobiini fotoelektrilise 
mõõtmise tehnoloogia pulsi mõõtmise ja salvestamise tehnoloogiaga, nii et kaks erineva lainepikkusega (660 nm nähtav valgus ja 940 nm lähiinfrapunakiirgus) 
kiirtekimpu fokuseeritakse inimese küünele klambri tüüpi sõrmeanduri kaudu. Seejärel saadakse valgustundlikust elemendist mõõtesignaal ja kogutud teave 
esitatakse kahe valgusdioodide rühma abil pärast töötlemist elektroonikaahelates ja mikroprotsessoris. 
 
Tööpõhimõtte skeem 

1. Infrapunakiirgust vastuvõttev toru 
2. Infrapunakiirgust kiirgav toru 

 
Ettevaatusabinõud kasutamisel 

1. Ärge kasutage pulssoksümeetrit koos MRT ega KT seadmetega. 
2. Plahvatusoht. Ärge kasutage pulssoksümeetrit plahvatusohtlikus atmosfääris. 
3. Pulssoksümeeter on mõeldud kasutamiseks ainult patsiendi uurimise abivahendina. Diagnoosi panemisel peab arst lähtuma kliinilistest nähtudest ja 

sümptomitest. 
4. Kontrollige pulssoksümeetri paigalduskohta sageli veendumaks, et patsiendi vereringe ja nahk oleksid heas seisundis. 
5. Pulssoksümeetri anduri paigaldamisel ärge venitage kleepriba. See võib põhjustada ebatäpseid näite või nahaville. 
6. Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
7. Pulssoksümeetril ei ole SpO2 teavituse funktsiooni ja see ei ole ette nähtud pidevaks jälgimiseks. 
8. Pikaajalisel kasutamisel või patsiendi teatud seisundite korral võib olla vaja anduri paigalduskohta perioodiliselt vahetada. Vahetage anduri paigalduskohta 

ja kontrollige naha terviklikkust, vereringe seisundit ja õiget paigaldust vähemalt iga 2 tunni järel. 
9. Andurite autoklaavimine, etüleenoksiidiga steriliseerimine või vedelikesse kastmine võib põhjustada ebatäpseid mõõtmistulemusi. 

 
10. Düsfunktsionaalse hemoglobiini (nagu karboksühemoglobiin või methemoglobiin) märkimisväärne sisaldus võib põhjustada ebatäpseid näite. 
11. Intravaskulaarsed värvained, nagu indotsüaniinroheline või metüleensinine, võivad põhjustada ebatäpseid näite. 
12. SpO2 mõõtmist võib ebasoodsalt mõjutada tugev ümbritsev valgus. Vajaduse korral pange anduri piirkonda varje (nt kirurgiline rätik otsese päikesevalguse 

eest kaitsmiseks). 
13. Ootamatud liigutused võivad põhjustada ebatäpseid näite. 
14. Suure sagedusega meditsiinilised signaalid või defibrillaatori põhjustatud häiringud võivad põhjustada ebatäpseid näite. 
15. Veenipulss võib põhjustada ebatäpseid näite. 
16. Kui andur ja vererõhumansett on samal arteriaalsel kateetril või intravaskulaarsel liinil, võib see põhjustada ebatäpseid näite. 
17. Hüpotensioon, tõsine vasokonstriktsioon, tõsine aneemia või hüpotermia võivad põhjustada ebatäpseid näite. 
18. Kardiotooniliste ainete manustamine patsiendile pärast südameseiskust või värinad võivad põhjustada ebatäpseid näite. 
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19. Heledad või värvitud küüned võivad põhjustada ebatäpseid SpO2 näite. 
Seadme ja selle komponentide, sh patareide kõrvaldamisel või ringlussevõtul järgige kohalikke seadusi ja eeskirju. 
 
Omadused: OLED-ekraan 

➢ Tootel on kahevärviline OLED-ekraan, millel on kuus erinevat kuvarežiimi 
➢ Väike energiatarve, pidev töö 40 tundi 
➢ Madala pinge indikaator 
➢ Signaalide puudumisel läheb toode 8 sekundi pärast ooterežiimi 
➢ Väike, kerge ja mugav kanda 

 
Toote kasutusala 
Sõrmeotsa oksümeetrit kasutatakse inimese hemoglobiini küllastuse ja südamelöögisageduse mõõtmiseks sõrme kaudu. Toodet võib kasutada kodus, haiglas (sh 
kliiniliselt sisearsti/kirurgi poolt, anesteesias, pediaatrias, intensiivravis jne), hapnikuklubides, sotsiaalmeditsiinilistes asutustes, füüsilisel hooldusel spordis (enne või 
pärast spordi tegemist; kasutamine sportimise ajal ei ole soovitatav). Seda võivad kasutada ka harrastajatest mägironijad, patsiendid (kodus paranevad või esmaabi 
vajavad), üle 60-aastased eakad, rohkem kui 12 tundi töötavad isikud, sportlased ja kinnistes ruumides töötajad jne. Toode ei sobi patsiendi pidevaks jälgimiseks.  
 
 
 
 
 
Kasutusjuhised 

1. Paigaldage patareisektsiooni kaks AAA-patareid ja sulgege selle kaas. 
2. Pange üks sõrm, küüs ülespoole, oksümeetri kummiavasse (kõige parem on sisestada sõrm maksimaalses 

ulatuses) ja vabastage klamber. 
3. Vajutage esipaneeli nuppu. 
4. Ärge liigutage sõrme oksümeetri töötamise ajal. Keha liigutamine ei ole soovitatav. 
5. Kuvarežiimi muutmiseks vajutage esipaneeli nuppu. 
6. Lugege ekraanilt soovitud teavet. 
7. Seadmel on unefunktsioon: signaalide puudumisel läheb see ooterežiimi. 
8. Kui OLED-ekraanil näidatakse, et patareid on tühjenemas, asendage need uutega. 

Sõrme oksümeetrisse sisestamisel peab küüs olema ülespoole. 
Tähelepanu! Enne iga mõõtmist puhastage kummi meditsiinilise alkoholiga ja puhastage mõõdetavat 
sõrme alkoholiga enne ning pärast mõõtmist. (Oksümeetris olev kummi on meditsiiniline, ei sisalda 
toksiine, ei ole kahjulik ega tekita kõrvaltoimeid, nagu nahaallergia). 
Esipaneeli lühikirjeldus  
 
- OLED-ekraan 
- OLED-ekraani kuvarežiimid 
- käivitamise/režiimi nupp. Nupu funktsioonide kirjeldus: ooterežiimis lülitab see seadme tööolekusse, nupu tööolekus vajutamisel muudab see kuvarežiimi. 
Toote funktsioonide üksikasjalik kirjeldus 

1. Ekraani tüüp: OLED-ekraan 
2. SpO2: mõõtmisvahemik: 70–100% 

mõõtetäpsus: ±3% vahemikus 70–100% 
lahutusvõime: ±1% 

3. Pulsisagedus: mõõtmisvahemik: 30–254 lööki minutis 
mõõtetäpsus: ±2 lööki minutis 

4. Toide: kaks 1,5 V AAA-leelispatareid 
5. Voolutarve: alla 30 mA 
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6. Automaatne väljalülitumine: toode lülitub automaatselt välja, kui sõrm ei ole tootes 8 sekundit 
7. Mõõtmed: 58 mm x 36 mm x 33 mm 
8. Kasutuskeskkond: töötemperatuur: 5–40 °C 

hoiustamistemperatuur: –10 °C kuni 40 °C 
õhuniiskus: töötamisel 15–80% 

hoiustamisel 10–80% 
õhurõhk: 70–106 kPa 

9. Tähelepanu! Selle toote EMÜ vastab standardi IEC 60601-1-2 nõuetele. 
10. Mõõtmise toimivus väikese perfusiooni tingimustes: vajalik katseseade (pulssoksümeetri tester BIO-TEK INDEX) suutis mõõta olemasolevat pulsilainet 

amplituudiga 5% simulatsiooni pulsilaine amplituudist. 
11. Häirekindlus ümbritseva valguse suhtes: seade toimib normaalselt, kui oksümeetri tester BIO-TEK INDEX väljastab segava katsesignaali. 

 
Klassifikatsioon: Meditsiiniseadmete tooteklass: II klassi seade. Elektrilöögivastase kaitse tüüp: sisemise toitega seade. Elektrilöögivastase kaitse aste: BF-tüüpi 
seade 
Hooldamine ja hoiustamine 

1. Madala pinge indikaatori süttimisel vahetage patareid õigel ajal välja. 
2. Enne patsientide mõõtmist puhastage sõrmeotsa oksümeetri pinda. 
3. Kui oksümeetrit pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage sellest patareid. 
4. Kõige parem on hoiustada toodet temperatuuril –10 °C kuni 40 °C (14–104 °F) ja õhuniiskusel 10–80%. 
5. Soovitatav on hoida toodet alati kuivana. Märg keskkond võib mõjutada tööiga ja isegi toodet kahjustada. 
6. Kasutatud patareide käitlemisel järgige kohalikke seadusi. 

 
Toote tarvikud:riputuspael, 2x patareid, kasutusjuhend 
Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus – teiste SEADMETE ja SÜSTEEMIDE puhul 
 

Pulssoksümeeter on mõeldud kasutamiseks määratud elektromagnetilises 
keskkonnas. Pulssoksümeetri kasutajad peavad tagama selle kasutamise 
järgmises keskkonnas. 

Kiirguskatse Vastavus Elektromagnetiline keskkond – suunised 

Raadiosageduslik 
häiring 
CISPR 11 

Rühm 1 Pulssoksümeetri raadiosagedussignaali 
tekitavad vaid selle sisefunktsioonid. Seetõttu 
on selle tekitatavad raadiosageduslikud 
häiringud väga väikesed ega põhjusta 
tõenäoliselt häireid lähedal asuvates 
elektroonikaseadmetes. 

Raadiosageduslik 
häiring 
CISPR 11 

Klass B Pulssoksümeeter sobib kasutamiseks kõikides 
hoonetes, sealhulgas eluhoonetes ja sellistes 
hoonetes, mis on ühendatud otse 
üldkasutatava madalpingevõrguga, mis 
varustab olme-eesmärkidel kasutatavaid 
hooneid. 

 
Võimalikud probleemid ja lahendused 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

SpO2 või 
pulsisagedust 
ei kuvata 

1. Sõrm ei ole õigesti 
sisestatud 

2. Patsiendi 

1. Proovige sõrm uuesti 
sisestada 

2. Proovige mitu korda. 



4 
 

korralikult oksühemoglobiini väärtus 
on mõõtmiseks liiga 
väike 

Kui olete kindel, et 
tootega pole 
probleeme, minge 
täpseks 
diagnoosimiseks 
esimesel võimalusel 
haiglasse 

SpO2 või 
pulsisagedus
e näit on 
ebastabiilne 

1. Sõrm ei pruugi olla 
piisavalt sügaval 

2. Sõrm väriseb või patsient 
liigutab 

1. Proovige sõrm uuesti 
sisestada 

2. Püsige liikumatuna 

Oksümeetrit 
ei saa sisse 
lülitada 

1. Ebapiisav toide või toite 
puudumine 

2. Patareid võivad olla 
valesti paigaldatud 

3. Oksümeeter võib olla 
kahjustatud 

1. Vahetage patareid 
välja 

2. Paigaldage patareid 
uuesti 

3. Võtke ühendust 
kohaliku 
klienditeenindusega 

Indikaatortule
d lülituvad 
äkki välja 

1. Toode lülitub automaatselt 
välja, kui 8 sekundi jooksul 
ei tuvastata signaali 

2. Ebapiisav toide 

1. Normaalne 
1. Vahetage patareid välja 

 
Sümbolid ja määratlused 
 
 

Sümbol Määratlus 
 BF-tüüpi seade 
    Enne kasutamist 

lugege 
kasutusjuhendit 

 Hemoglobiini 
küllastus 

 Südamelöögisag
edus (lööki 
minutis) 

 Madala pinge 
indikaator 

   Seerianumber 
 

Jätame endale õiguse muuta oma tooteid ja tehnilisi andmeid ette teatamata.  
 
Põhiseadme ja tarvikute kõrvaldamisel järgige kohalikke seadusi või haigla eeskirju selliste seadmete kõrvaldamise kohta. Ärge kõrvaldage koos olmejäätmetega. 
Ärge võtke seadet koost lahti ega asendage akut ilma volituseta. Kui aku on tühjenemas või seda ei ole pikka aega kasutatud, laadige akut õigeaegselt, kuid vältige 
liiglaadimist. 
 
Hoiatus! 
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Seade ei ole ette nähtud patsientide pidevaks jälgimiseks. Pikaajaline ja pidev jälgimine võib suurendada nahaseisundi ootamatute muutuste riski, nagu 
ebanormaalne tundlikkus, punetus, villid, survehaavandid jne. Seadme pideval kasutamisel võib tekkida ebamugavustunne või valulikkus, eriti kui patsiendi 
verevarustus on halb või esineb immatuurne dermograafia valguse kollimatsiooni põhjal. Soovitatav on mitte paigaldada seadet samale sõrmele kauemaks kui 
2 tunniks.  
 
Garantii – 2 aastat. Tootja: Xuzhou Yongakang Electronic Science Technology Co., Ltd, Hiina.  
Esindus Euroopas: Proliax GmbH, Saksamaa.  CE 0123.  
Maaletooja: Selfdiagnostics OÜ, tel. 6 604742, info@selfdiagnostics.com. Meditsiiniseadmete suurim e-pood: www.Tervisetestid.ee  

mailto:info@selfdiagnostics.com
http://www.tervisetestid.ee/

