
คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว 
รุ่น B-PO091



    คำแนะนำสำหรับผูใช

เรียนลูกคา

ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑของเรา

คูมือนี้เขียนขึ้นสำหรับ Pulse Oximeter ปจจุบัน ในกรณีของการปรับเปลี่ยนและการ

อัพเกรดซอฟตแวรขอมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง

หนา

คูมืออธิบาย ตามคุณสมบัติและขอกำหนดของอุปกรณ โครงสรางหลัก, หนาที่, ขอ

กำหนด, วิธีการที่ถูกตองสำหรับการขนสง, การติดตั้ง, การใชงาน, การซอมแซม, การ

บำรุงรักษา และการจัดเก็บ ฯลฯ ตลอดจนขั้นตอนดานความปลอดภัยเพื่อปกปองทั้งผู

ใชและอุปกรณ อางอิงถึงบทตางๆสำหรับรายละเอียด โปรดอานคูมืออยางละเอียดกอน

ใชงานอุปกรณ.

คำแนะนำเหลานี้อธิบายขั้นตอนการใชงานเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้

อาจทำใหเกิดความผิดปกติในการวัดความเสียหายของอุปกรณและการบาด

เจ็บสวนบุคคล ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอปญหาดานความปลอดภัย ความนาเชื่อถือและ

ประสิทธิภาพและความผิดปกติในการตรวจสอบการบาดเจ็บ

สวนบุคคลและความเสียหายของอุปกรณเนื่องจากผูใชละเลยคำแนะนำการใชงาน

การรับประกันไมครอบคลุมเชน ความผิดพลาดเนื่องจากการปรับปรุงใหมที่กำลังจะมา

ถึงผลิตภัณฑเฉพาะที่คุณไดรับ อาจไมตรงตามคำอธิบายของคูมือผูใชนี้ทั้งหมด เราขอ

แสดงความเสียใจเปนอยางยิ่งสำหรับสิ่งนั้น
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   1. ขอมูลความปลอดภัย

1.1 คำเตือน

(1) เฉพาะบุคลากรที่ผานการรับรองที่กำหนดโดยผูผลิตเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหดูแล

รักษาอุปกรณ ผูใชเองไมไดรับอนุญาตใหซอมแซมอุปกรณ

(2) อันตรายจากการระเบิด: หามใชอุปกรณในสิ่งแวดลอมท่ีมีสารไวไฟเชนยาชา

(3) ไมใชอุปกรณในการตรวจ MRI และ CT

(4) เมื่อใชรวมกับอุปกรณผาตัดไฟฟารวมกันผูใชจะตองมั่นใจในความปลอดภัยของผู

ปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม

(5) หามมิใหผูใชที่แพยางซิลิโคนใชอุปกรณนี้

(6) ตองท้ิงอุปกรณอุปกรณเสริมและบรรจุภัณฑ (แบตเตอรี่ถุงพลาสติกโฟมและกลอง 

ฯลฯ ) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในทองถิ่น

(7) หามใชอุปกรณเมื่อพบวาอุปกรณเสียหายหรือมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ

(8) อยาใชอุปกรณภายใตเงื่อนไขการใชงานเกินขอบเขตขอกำหนดที่ประกาศไว

(9) เมื่อใชอุปกรณสำหรับการตรวจสอบอยางตอเนื่องในระยะยาวใหตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นสวนที่วัดไดอยางนอยทุกๆ 2 ชั่วโมง จำเปนสำหรับการตรวจสอบบอยขึ้นใน

บางสถานการณเชน ความผิดปกติของการเจาะเลือดและความไวของผิวหนัง การเฝา

ติดตามเปนเวลานานอาจเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่คาดเดาไมไดเชนอาการแพ 

การทำใหเปนสีแดงพุพองหรือเนื้อรายที่บีบอัด

(10) สำหรับผูปวยพิเศษควรมีการตรวจสอบอยางรอบคอบมากขึ้นในขั้นตอน

การวางไมสามารถตัดอุปกรณที่บวมน้ำและเนื้อเยื่อออนได

(11) แสง (อินฟราเรดมองไมเห็น) ที่ปลอยออกมาจากอุปกรณเปนอันตรายตอ

ดวงตาดังนั้นผูใชและผูดูแลรักษาไมควรจองไปที่แสง

(12) ผูทดสอบไมสามารถใชเคลือบฟนหรือเครื่องสำอางอื่น ๆ ได

(13) เล็บมือของผูรับการทดสอบตองไมยาวเกินไป

(14) ตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมที่ใชงานอุปกรณไมอยูภายใตแหลงที่มา
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(14) ตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมที่ใชงานอุปกรณไมอยูภายใตแหลงที่มา

ที่มาของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รุนแรงเชนเครื่องสงวิทยุโทรศัพทมือถือ ฯลฯ ใหอยูหาง

ไกลจากระดับสูงรังสีแมเหล็กไฟฟาที่ปลอยออกมาจากอุปกรณดังกลาวอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพของจอภาพอยางมาก

(15) ระมัดระวังการใชเชือกเสนเล็ก การใชสายคลองอยางไมเหมาะสมจะทำให

อุปกรณเสียหาย ซึ่งไมอยูภายใตการรับประกันของผูผลิต การแกวงอุปกรณดวยสาย

คลองจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะกรุณาอยาใชเชือกเสนเล็กหากแพสายเชือกเสน

เล็ก

(16) โปรดเลือกอุปกรณเสริมและหัววัดที่ไดรับการรับรองหรือผลิตโดยผูผลิตมิฉะนั้น

อาจทำใหอุปกรณเสียหายได

(17) โปรดอยาวัดอุปกรณนี้ดวยเครื่องทดสอบการทำงานสำหรับขอมูลที่เกี่ยวของของ

อุปกรณ

(18) เมื่ออัปโหลดใหแตะแบบฟอรมของผูปวยพอรต USB คอมพิวเตอรที่ใชในการ

อัพโหลดตองเปนไปตาม EN60950 เราแนะนำใหใช Lenovo Qitian M320 เปนตน

นอกจากนี้เมื่อสายขอมูลเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรระบบไฟฟาทางการแพทยควรเปนไป

ตาม IEC60601-1-1

(19) ไมแนะนำใหใชอุปกรณนี้ในมีดไฟฟาและสภาพแวดลอมที่มีสัญญาณรบกวน

ความถี่สูงอื่น ๆ

(20) ไมแนะนำใหเด็กใชงานอุปกรณโดยตรงและตองใชงานอุปกรณภายใตการดูแลของ

ผูใหญ

(21) รักษาสภาพแวดลอมการใชงานใหปราศจากฝุนการสั่นสะเทือนการกัดกรอนหรือ

สารที่ติดไฟไดและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป

(22) ปดอุปกรณทันทีหากน้ำกระเซ็นอุปกรณหรือมีคอนเดนเสทอยูในอุปกรณ

(23) อยาใชอุปกรณทันทีที่ใชงานโอนมาจากสภาพแวดลอมที่เย็นจะอบอุนและชื้น

สถานที่

(24) มีไฟแสดงสถานะความจุแบตเตอรี่ต่ำในอุปกรณ เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่ไฟ
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ความถี่สูงอื่น ๆ

(20) ไมแนะนำใหเด็กใชงานอุปกรณโดยตรงและตองใชงานอุปกรณภายใตการดูแลของ

ผูใหญ

(21) รักษาสภาพแวดลอมการใชงานใหปราศจากฝุนการสั่นสะเทือนการกัดกรอนหรือ

สารที่ติดไฟไดและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป

(22) ปดอุปกรณทันทีหากน้ำกระเซ็นอุปกรณหรือมีคอนเดนเสทอยูในอุปกรณ

(23) อยาใชอุปกรณทันทีที่ใชงานโอนมาจากสภาพแวดลอมที่เย็นจะอบอุนและชื้น

สถานที่

(24) มีไฟแสดงสถานะความจุแบตเตอรี่ต่ำในอุปกรณ เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่ไฟ

แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้น

(25) ไมอนุญาตใหมีการฆาเชื้อดวยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูงของ 

Pulse Oximeter

(26) หามให Pulse Oximeter จมอยูในของเหลวเมื่อตองการทำความสะอาด โปรดเช็ด

พื้นผิวดวยแอลกอฮอลทางการแพทยดวยวัสดุที่ออนนุม อยาฉีดของเหลวใด ๆ ลงบน

อุปกรณโดยตรง

(27) เมื่อทำความสะอาดอุปกรณดวยน้ำอุณหภูมิควรต่ำกวา 60 * C

(28) สำหรับนิ้วที่บางเกินไปหรือเย็นเกินไปอาจสงผลตอการวัดปกติของ SpO2 และ

อัตราชีพจรของผูปวยโปรดหนีบนิ้วหนาเชนนิ้วโปงและนิ้วกลางใหลึกพอ

(29) ระยะเวลาการอัปเดตขอมูลนอยกวา 5 วินาทีซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอัตรา

ชีพจรที่แตกตางกัน

(30) โปรดอานคาที่วัดไดเมื่อรูปคลื่นบนหนาจอมีความเทากันและคงที่ คาที่วัดไดนี้เปน

คาที่เหมาะสมที่สุด

(31) หากมีเงื่อนไขผิดปกติบางอยางปรากฏขึ้นบนหนาจอ ระหวางกระบวนการ

ทดสอบใหดึงนิ้วออกและใสเขาไปใหมเพื่อคืนคาปกติ ใช.

(32) อุปกรณมีอายุการใชงานปกติเปนเวลาสามปนับตั้งแตการใชไฟฟาครั้งแรก

(33) อุปกรณมีฟงกชั่น จำกัด การเตือนเมื่อขอมูลที่วัดไดเกินขีด จำกัด สูงสุด

หรือต่ำสุดอุปกรณจะเริ่มสงเสียงเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปดฟงกชันการแจงเตือน

(34) อุปกรณอาจใชไมไดกับผูปวยทุกราย หากคุณไมสามารถอานคาไดอยางเสถียรให

หยุดใช

(35) วงจรยืดหยุนเชื่อมตอทั้งสองสวนของอุปกรณอยาบิดหรือดึงขอตอ

(36) ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน

(37) พกพาอุปกรณอยางเหมาะสมและปองกันไมใหตกกระแทกแรงสั่นสะเทือนอยาง

แรงหรือความเสียหายจากแรงภายนอกอื่น ๆ



     2. ภาพรวม

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในชีพจรคือเปอรเซ็นตของ Hb02 ใน Hb ท้ังหมด

ในเลือดเรียกวาความเขมขนของ O2 ในเลือด เปนพารามิเตอรทางชีวภาพที่

สำคัญสำหรับการหายใจ เพื่อจุดประสงคในการวัด SpO2 ในขณะเดียวกัน

อุปกรณสามารถวัดอัตราการเตนของชีพจรไดพรอมกัน Pulse Oximeter มีขนาด

เล็กใชพลังงานต่ำใชงานสะดวกและพกพาได มันเปนสิ่งที่จำเปนเทานั้นสำหรับ 

testee การวางหนึ่งของนิ้วมือของเขาเขาไปในเซ็นเซอรตาแมวปลายนิ้วสำหรับ

การวินิจฉัยและการแสดงผลหนาจอโดยตรงจะแสดงคาที่วัดไดของเฮโมโกลบิน

อิ่มตัว

2.1 คุณสมบัติ

การทำงานของผลิตภัณฑนั้นงายและสะดวกผลิตภัณฑมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาน้ำหนัก

รวมประมาณ 52 กรัม รวมแบตเตอรี่ดวยสะดวกในการพกพาการใชพลังงานของ

ผลิตภัณฑอยูในระดับต่ำและแบตเตอรี่ AAA สองกอนท่ีติดตั้งมา แตเดิมสามารถใชงาน

ไดตอเนื่องเปนเวลา 20 ชั่วโมง ผลิตภัณฑจะเขาสูโหมดสแตนดบาย โหมดเมื่อไมมี

สัญญาณอยูในผลิตภัณฑภายใน 5 วินาทีสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลไดงายตอ

การดู

2.2 การใชงานหลักและขอบเขตการใชงาน

Pulse Oximeter สามารถใชในการวัดความอิ่มตัวของฮีโมโกลบินของมนุษยและอัตรา

การเตนของชีพจรผานนิ้วและระบุความเขมของพัลสโดยการแสดงแถบ 

ผลิตภัณฑนี้เหมาะสำหรับใชในครอบครัว หนวยงานทางการแพทยเพื่อสังคมและการ

วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนและอัตราการเตนของชีพจร

2.3 ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม

สภาพแวดลอมการจัดเก็บ

a) อุณหภูมิ: -40 ํC-+60 ํC



รูป 1 หลักการทำงาน
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a) อุณหภูมิ: -40 ํC-+60 ํC

b) ความชื้นสัมพัทธ: <95%
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สภาพแวดลอมการทำงาน

a) อุณหภูมิ: 10 ํC ~ 40 ํC

b) ความชื้นสัมพัทธ: 75%

c) ความดันบรรยากาศ: 700 hPa ~ 1060 hPa

    3. หลักการและขอควรระวัง

3.1 หลักการวัด

หลักการของการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว มีดังตอไปนี้:

สูตรประสบการณของกระบวนการขอมูลถูกกำหนดขึ้นโดยใชกฎหมายของ

แลมเบิรตเบียรตามลักษณะการดูดกลืนสเปกตรัมของฮีโมโกลบินที่ลดลง 

(Hb) และออกซีฮีโมโกลบิน(HbO2) ในการเรืองแสง & โซนอินฟราเรดใกล

หลักการทำงานของเครื่องมือคือ: โฟโตอิเล็กทริค 

เทคโนโลยีการตรวจสอบ Oxyhemoglobin ถูกนำมาใชตามเทคโนโลยีการ

บันทึกการสแกนความจุพัลสเพื่อใหลำแสงสองลำแสงที่มีความยาวคลื่นแตก

ตางกันสามารถโฟกัสไปที่ปลายเล็บของมนุษยผานเซ็นเซอรชนิดนิ้วหนีบ

จากนั้นสัญญาณที่วัดไดจะไดมาจากองคประกอบแสงขอมูลที่ไดมาซึ่งจะแสดง

บนหนาจอผานการบำบัดในวงจรอิเล็กทรอนิกสและไมโครโปรเซสเซอร



3.2 ขอควรระวังในการวัด

(1) โปรดตรวจสอบอุปกรณกอนใชงานและยืนยันวาสามารถทํางานไดตามปกติ

(2) เซ็นเซอร SpO2 และหลอดรับตาแมวควรจัดเรียงในลักษณะที่มี sarteriole ของวัตถุ

ในตําแหนงที่มีระหวาง

(3) ไมควรใชเซ็นเซอร SpO2 ในสถานที่หรือแขนขาที่ผูกกับเสนเลือดแดงหรือสายรัด

ความดันโลหิตหรือไดรับการฉีดเขาเสนเลือด

(4) อยายึดเซ็นเซอร SpO2 ดวยกาวมิฉะนั้นอาจสงผลใหหลอดเลือดดำเตนเปนจังหวะ

และไมแมนยำ

(5) ใสนิ้วท่ีเหมาะสมลงใน Pulse Oximeter คาที่วัดไดอาจจะไดรับผลกระทบถานิ้วเย็น

เกินไปหรือผอม

(6) ตองสอดนิ้วเขาไปในชองคลิปนิ้วใหลึกพอมิฉะนั้นคาที่วัดไดอาจไมถูกตองตรวจ

สอบใหแนใจวาแสงระหวางทอรับโฟโตอิเล็กทริกและเซ็นเซอรของ Pulse Oximeter จะ

ตองผานหลอดเลือดแดงเล็ก ๆ ของนิ้วของวัตถุ

(7) เก็บสถานที่ที่เสนทางแสงผานโดยปราศจากสิ่งกีดขวางแสงเชน เทปกาวเพื่อให

แนใจวาการวัดพารามิเตอรถูกตอง

(8) ผลิตภัณฑนี้เหมาะสำหรับเด็กและผูใหญที่มีความหนาของนิ้ว 7 มม. ~ 25.4 มม.

(9) การวัดจะไดรับผลกระทบจากแสงโดยรอบที่แรงเกินไปซึ่งรวมถึง แตไมจำกัด

เพียงหลอดฟลูออเรสเซนตหลอดทับทิมคูฮีตเตอรอินฟราเรดแสงแดดสองโดยตรง 

ฯลฯ

(10) ความแมนยำในการวัดจะไดรับผลกระทบหากผูทดลองทำกิจกรรมที่ตองใชกำลัง

มาก

(11) การรบกวนของอุปกรณผาตัดไฟฟาอาจสงผลตอความแมนยำในการวัด

(12) เล็บในบริเวณที่ทำการทดสอบจะตองปราศจากยาทาเล็บและเครื่องสำอางอื่น ๆ 

เพื่อความแมนยำในการวัดใหถอดยาทาเล็บหรือเครื่องสำอางอื่น ๆ ถามี

   1. ขอมูลความปลอดภัย

1.1 คำเตือน

(1) เฉพาะบุคลากรที่ผานการรับรองที่กำหนดโดยผูผลิตเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหดูแล

รักษาอุปกรณ ผูใชเองไมไดรับอนุญาตใหซอมแซมอุปกรณ

(2) อันตรายจากการระเบิด: หามใชอุปกรณในสิ่งแวดลอมท่ีมีสารไวไฟเชนยาชา

(3) ไมใชอุปกรณในการตรวจ MRI และ CT

(4) เมื่อใชรวมกับอุปกรณผาตัดไฟฟารวมกันผูใชจะตองมั่นใจในความปลอดภัยของผู

ปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม

(5) หามมิใหผูใชที่แพยางซิลิโคนใชอุปกรณนี้

(6) ตองท้ิงอุปกรณอุปกรณเสริมและบรรจุภัณฑ (แบตเตอรี่ถุงพลาสติกโฟมและกลอง 

ฯลฯ ) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในทองถิ่น

(7) หามใชอุปกรณเมื่อพบวาอุปกรณเสียหายหรือมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ

(8) อยาใชอุปกรณภายใตเงื่อนไขการใชงานเกินขอบเขตขอกำหนดที่ประกาศไว

(9) เมื่อใชอุปกรณสำหรับการตรวจสอบอยางตอเนื่องในระยะยาวใหตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นสวนที่วัดไดอยางนอยทุกๆ 2 ชั่วโมง จำเปนสำหรับการตรวจสอบบอยขึ้นใน

บางสถานการณเชน ความผิดปกติของการเจาะเลือดและความไวของผิวหนัง การเฝา

ติดตามเปนเวลานานอาจเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่คาดเดาไมไดเชนอาการแพ 

การทำใหเปนสีแดงพุพองหรือเนื้อรายที่บีบอัด

(10) สำหรับผูปวยพิเศษควรมีการตรวจสอบอยางรอบคอบมากขึ้นในขั้นตอน

การวางไมสามารถตัดอุปกรณที่บวมน้ำและเนื้อเยื่อออนได

(11) แสง (อินฟราเรดมองไมเห็น) ที่ปลอยออกมาจากอุปกรณเปนอันตรายตอ

ดวงตาดังนั้นผูใชและผูดูแลรักษาไมควรจองไปที่แสง

(12) ผูทดสอบไมสามารถใชเคลือบฟนหรือเครื่องสำอางอื่น ๆ ได

(13) เล็บมือของผูรับการทดสอบตองไมยาวเกินไป

(14) ตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมที่ใชงานอุปกรณไมอยูภายใตแหลงที่มา



(13) คาที่วัดไดของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดใชสำหรับอางอิงเฉพาะภาวะขาด

ออกซิเจนในเลือดและภาวะขาดออกซิเจนที่เปนพิษผูปวยบางรายที่มีภาวะโลหิตจาง

รุนแรงอาจยังคงมีคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสูงกวาเนื่องจากเหตุผลทาง

สรีรวิทยา

(14) เนื่องจากการวัดเปนไปตามชีพจรของหลอดเลือดแดงจึงจำเปนตองมีการไหลเวียน

ของเลือดที่กระเพื่อมอยางมากของผูเขารับการทดลอง สำหรับผูที่มีชีพจรออนเนื่องจาก

การช็อกอุณหภูมิโดยรอบ / รางกายต่ำเลือดออกมากหรือการใชยาหดหลอดเลือดรูป

คลื่น SpO2 (PLETH) จะลดลง ในกรณีนี้การวัดจะไวตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น

     4. BLUETOOTH AND APP

4.1 คำแนะนำในการดาวนโหลด

1. สแกนโคดและติดตั้งแอพดังแสดงในรูปดานลาง

(หากคุณสแกนคิวอารโคดแลวคลิกติดตั้ง คุณไมสามารถดาวนโหลดได คุณสามารถ

เลือกเปดในเบราวเซอรได และดาวนโหลด)

4.2 คำอธิบายอินเทอรเฟซการทำงาน

1. คลิกปุม "เช่ือมตอกับอุปกรณ" จากนั้นเปลี่ยนเปนอินเทอรเฟซการวัด

Android ios

3.2 ขอควรระวังในการวัด

(1) โปรดตรวจสอบอุปกรณกอนใชงานและยืนยันวาสามารถทํางานไดตามปกติ

(2) เซ็นเซอร SpO2 และหลอดรับตาแมวควรจัดเรียงในลักษณะที่มี sarteriole ของวัตถุ

ในตําแหนงที่มีระหวาง

(3) ไมควรใชเซ็นเซอร SpO2 ในสถานที่หรือแขนขาที่ผูกกับเสนเลือดแดงหรือสายรัด

ความดันโลหิตหรือไดรับการฉีดเขาเสนเลือด

(4) อยายึดเซ็นเซอร SpO2 ดวยกาวมิฉะนั้นอาจสงผลใหหลอดเลือดดำเตนเปนจังหวะ

และไมแมนยำ

(5) ใสนิ้วท่ีเหมาะสมลงใน Pulse Oximeter คาที่วัดไดอาจจะไดรับผลกระทบถานิ้วเย็น

เกินไปหรือผอม

(6) ตองสอดนิ้วเขาไปในชองคลิปนิ้วใหลึกพอมิฉะนั้นคาที่วัดไดอาจไมถูกตองตรวจ

สอบใหแนใจวาแสงระหวางทอรับโฟโตอิเล็กทริกและเซ็นเซอรของ Pulse Oximeter จะ

ตองผานหลอดเลือดแดงเล็ก ๆ ของนิ้วของวัตถุ

(7) เก็บสถานที่ที่เสนทางแสงผานโดยปราศจากสิ่งกีดขวางแสงเชน เทปกาวเพื่อให

แนใจวาการวัดพารามิเตอรถูกตอง

(8) ผลิตภัณฑนี้เหมาะสำหรับเด็กและผูใหญที่มีความหนาของนิ้ว 7 มม. ~ 25.4 มม.

(9) การวัดจะไดรับผลกระทบจากแสงโดยรอบที่แรงเกินไปซึ่งรวมถึง แตไมจำกัด

เพียงหลอดฟลูออเรสเซนตหลอดทับทิมคูฮีตเตอรอินฟราเรดแสงแดดสองโดยตรง 

ฯลฯ

(10) ความแมนยำในการวัดจะไดรับผลกระทบหากผูทดลองทำกิจกรรมที่ตองใชกำลัง

มาก

(11) การรบกวนของอุปกรณผาตัดไฟฟาอาจสงผลตอความแมนยำในการวัด

(12) เล็บในบริเวณที่ทำการทดสอบจะตองปราศจากยาทาเล็บและเครื่องสำอางอื่น ๆ 

เพื่อความแมนยำในการวัดใหถอดยาทาเล็บหรือเครื่องสำอางอื่น ๆ ถามี

   1. ขอมูลความปลอดภัย

1.1 คำเตือน

(1) เฉพาะบุคลากรที่ผานการรับรองที่กำหนดโดยผูผลิตเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหดูแล

รักษาอุปกรณ ผูใชเองไมไดรับอนุญาตใหซอมแซมอุปกรณ

(2) อันตรายจากการระเบิด: หามใชอุปกรณในสิ่งแวดลอมท่ีมีสารไวไฟเชนยาชา

(3) ไมใชอุปกรณในการตรวจ MRI และ CT

(4) เมื่อใชรวมกับอุปกรณผาตัดไฟฟารวมกันผูใชจะตองมั่นใจในความปลอดภัยของผู

ปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม

(5) หามมิใหผูใชที่แพยางซิลิโคนใชอุปกรณนี้

(6) ตองท้ิงอุปกรณอุปกรณเสริมและบรรจุภัณฑ (แบตเตอรี่ถุงพลาสติกโฟมและกลอง 

ฯลฯ ) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในทองถิ่น

(7) หามใชอุปกรณเมื่อพบวาอุปกรณเสียหายหรือมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ

(8) อยาใชอุปกรณภายใตเงื่อนไขการใชงานเกินขอบเขตขอกำหนดที่ประกาศไว

(9) เมื่อใชอุปกรณสำหรับการตรวจสอบอยางตอเนื่องในระยะยาวใหตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นสวนที่วัดไดอยางนอยทุกๆ 2 ชั่วโมง จำเปนสำหรับการตรวจสอบบอยขึ้นใน

บางสถานการณเชน ความผิดปกติของการเจาะเลือดและความไวของผิวหนัง การเฝา

ติดตามเปนเวลานานอาจเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่คาดเดาไมไดเชนอาการแพ 

การทำใหเปนสีแดงพุพองหรือเนื้อรายที่บีบอัด

(10) สำหรับผูปวยพิเศษควรมีการตรวจสอบอยางรอบคอบมากขึ้นในขั้นตอน

การวางไมสามารถตัดอุปกรณที่บวมน้ำและเนื้อเยื่อออนได

(11) แสง (อินฟราเรดมองไมเห็น) ที่ปลอยออกมาจากอุปกรณเปนอันตรายตอ

ดวงตาดังนั้นผูใชและผูดูแลรักษาไมควรจองไปที่แสง

(12) ผูทดสอบไมสามารถใชเคลือบฟนหรือเครื่องสำอางอื่น ๆ ได

(13) เล็บมือของผูรับการทดสอบตองไมยาวเกินไป

(14) ตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมที่ใชงานอุปกรณไมอยูภายใตแหลงที่มา

ที่มาของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รุนแรงเชนเครื่องสงวิทยุโทรศัพทมือถือ ฯลฯ ใหอยูหาง

ไกลจากระดับสูงรังสีแมเหล็กไฟฟาที่ปลอยออกมาจากอุปกรณดังกลาวอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพของจอภาพอยางมาก

(15) ระมัดระวังการใชเชือกเสนเล็ก การใชสายคลองอยางไมเหมาะสมจะทำให

อุปกรณเสียหาย ซึ่งไมอยูภายใตการรับประกันของผูผลิต การแกวงอุปกรณดวยสาย

คลองจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะกรุณาอยาใชเชือกเสนเล็กหากแพสายเชือกเสน

เล็ก

(16) โปรดเลือกอุปกรณเสริมและหัววัดที่ไดรับการรับรองหรือผลิตโดยผูผลิตมิฉะนั้น

อาจทำใหอุปกรณเสียหายได

(17) โปรดอยาวัดอุปกรณนี้ดวยเครื่องทดสอบการทำงานสำหรับขอมูลที่เกี่ยวของของ

อุปกรณ

(18) เมื่ออัปโหลดใหแตะแบบฟอรมของผูปวยพอรต USB คอมพิวเตอรที่ใชในการ

อัพโหลดตองเปนไปตาม EN60950 เราแนะนำใหใช Lenovo Qitian M320 เปนตน

นอกจากนี้เมื่อสายขอมูลเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรระบบไฟฟาทางการแพทยควรเปนไป

ตาม IEC60601-1-1

(19) ไมแนะนำใหใชอุปกรณนี้ในมีดไฟฟาและสภาพแวดลอมที่มีสัญญาณรบกวน

ความถี่สูงอื่น ๆ

(20) ไมแนะนำใหเด็กใชงานอุปกรณโดยตรงและตองใชงานอุปกรณภายใตการดูแลของ

ผูใหญ

(21) รักษาสภาพแวดลอมการใชงานใหปราศจากฝุนการสั่นสะเทือนการกัดกรอนหรือ

สารที่ติดไฟไดและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป

(22) ปดอุปกรณทันทีหากน้ำกระเซ็นอุปกรณหรือมีคอนเดนเสทอยูในอุปกรณ

(23) อยาใชอุปกรณทันทีที่ใชงานโอนมาจากสภาพแวดลอมที่เย็นจะอบอุนและชื้น

สถานที่

(24) มีไฟแสดงสถานะความจุแบตเตอรี่ต่ำในอุปกรณ เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่ไฟ



(13) คาที่วัดไดของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดใชสำหรับอางอิงเฉพาะภาวะขาด

ออกซิเจนในเลือดและภาวะขาดออกซิเจนที่เปนพิษผูปวยบางรายที่มีภาวะโลหิตจาง

รุนแรงอาจยังคงมีคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสูงกวาเนื่องจากเหตุผลทาง

สรีรวิทยา

(14) เนื่องจากการวัดเปนไปตามชีพจรของหลอดเลือดแดงจึงจำเปนตองมีการไหลเวียน

ของเลือดที่กระเพื่อมอยางมากของผูเขารับการทดลอง สำหรับผูที่มีชีพจรออนเนื่องจาก

การช็อกอุณหภูมิโดยรอบ / รางกายต่ำเลือดออกมากหรือการใชยาหดหลอดเลือดรูป

คลื่น SpO2 (PLETH) จะลดลง ในกรณีนี้การวัดจะไวตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น

     4. BLUETOOTH AND APP

4.1 คำแนะนำในการดาวนโหลด

1. สแกนโคดและติดตั้งแอพดังแสดงในรูปดานลาง

(หากคุณสแกนคิวอารโคดแลวคลิกติดตั้ง คุณไมสามารถดาวนโหลดได คุณสามารถ

เลือกเปดในเบราวเซอรได และดาวนโหลด)

4.2 คำอธิบายอินเทอรเฟซการทำงาน

1. คลิกปุม "เช่ือมตอกับอุปกรณ" จากนั้นเปลี่ยนเปนอินเทอรเฟซการวัด

ที่มาของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รุนแรงเชนเครื่องสงวิทยุโทรศัพทมือถือ ฯลฯ ใหอยูหาง

ไกลจากระดับสูงรังสีแมเหล็กไฟฟาที่ปลอยออกมาจากอุปกรณดังกลาวอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพของจอภาพอยางมาก

(15) ระมัดระวังการใชเชือกเสนเล็ก การใชสายคลองอยางไมเหมาะสมจะทำให

อุปกรณเสียหาย ซึ่งไมอยูภายใตการรับประกันของผูผลิต การแกวงอุปกรณดวยสาย

คลองจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะกรุณาอยาใชเชือกเสนเล็กหากแพสายเชือกเสน

เล็ก

(16) โปรดเลือกอุปกรณเสริมและหัววัดที่ไดรับการรับรองหรือผลิตโดยผูผลิตมิฉะนั้น

อาจทำใหอุปกรณเสียหายได

(17) โปรดอยาวัดอุปกรณนี้ดวยเครื่องทดสอบการทำงานสำหรับขอมูลที่เกี่ยวของของ

อุปกรณ

(18) เมื่ออัปโหลดใหแตะแบบฟอรมของผูปวยพอรต USB คอมพิวเตอรที่ใชในการ

อัพโหลดตองเปนไปตาม EN60950 เราแนะนำใหใช Lenovo Qitian M320 เปนตน

นอกจากนี้เมื่อสายขอมูลเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรระบบไฟฟาทางการแพทยควรเปนไป

ตาม IEC60601-1-1

(19) ไมแนะนำใหใชอุปกรณนี้ในมีดไฟฟาและสภาพแวดลอมที่มีสัญญาณรบกวน

ความถี่สูงอื่น ๆ

(20) ไมแนะนำใหเด็กใชงานอุปกรณโดยตรงและตองใชงานอุปกรณภายใตการดูแลของ

ผูใหญ

(21) รักษาสภาพแวดลอมการใชงานใหปราศจากฝุนการสั่นสะเทือนการกัดกรอนหรือ

สารที่ติดไฟไดและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิและความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป

(22) ปดอุปกรณทันทีหากน้ำกระเซ็นอุปกรณหรือมีคอนเดนเสทอยูในอุปกรณ

(23) อยาใชอุปกรณทันทีที่ใชงานโอนมาจากสภาพแวดลอมที่เย็นจะอบอุนและชื้น

สถานที่

(24) มีไฟแสดงสถานะความจุแบตเตอรี่ต่ำในอุปกรณ เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่ไฟ

แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้น

(25) ไมอนุญาตใหมีการฆาเชื้อดวยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูงของ 

Pulse Oximeter

(26) หามให Pulse Oximeter จมอยูในของเหลวเมื่อตองการทำความสะอาด โปรดเช็ด

พื้นผิวดวยแอลกอฮอลทางการแพทยดวยวัสดุที่ออนนุม อยาฉีดของเหลวใด ๆ ลงบน

อุปกรณโดยตรง

(27) เมื่อทำความสะอาดอุปกรณดวยน้ำอุณหภูมิควรต่ำกวา 60 * C

(28) สำหรับนิ้วที่บางเกินไปหรือเย็นเกินไปอาจสงผลตอการวัดปกติของ SpO2 และ

อัตราชีพจรของผูปวยโปรดหนีบนิ้วหนาเชนนิ้วโปงและนิ้วกลางใหลึกพอ

(29) ระยะเวลาการอัปเดตขอมูลนอยกวา 5 วินาทีซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอัตรา

ชีพจรที่แตกตางกัน

(30) โปรดอานคาที่วัดไดเมื่อรูปคลื่นบนหนาจอมีความเทากันและคงที่ คาที่วัดไดนี้เปน

คาที่เหมาะสมที่สุด

(31) หากมีเงื่อนไขผิดปกติบางอยางปรากฏขึ้นบนหนาจอ ระหวางกระบวนการ

ทดสอบใหดึงนิ้วออกและใสเขาไปใหมเพื่อคืนคาปกติ ใช.

(32) อุปกรณมีอายุการใชงานปกติเปนเวลาสามปนับตั้งแตการใชไฟฟาครั้งแรก

(33) อุปกรณมีฟงกชั่น จำกัด การเตือนเมื่อขอมูลที่วัดไดเกินขีด จำกัด สูงสุด

หรือต่ำสุดอุปกรณจะเริ่มสงเสียงเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปดฟงกชันการแจงเตือน

(34) อุปกรณอาจใชไมไดกับผูปวยทุกราย หากคุณไมสามารถอานคาไดอยางเสถียรให

หยุดใช

(35) วงจรยืดหยุนเชื่อมตอทั้งสองสวนของอุปกรณอยาบิดหรือดึงขอตอ

(36) ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน

(37) พกพาอุปกรณอยางเหมาะสมและปองกันไมใหตกกระแทกแรงสั่นสะเทือนอยาง

แรงหรือความเสียหายจากแรงภายนอกอื่น ๆ

1. หนวยความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด: SpO2%

2. คาที่วัดไดของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด: ชวงการแสดงผลคือ 

    (1 ~ 100] และเครื่องหมาย * - - * หมายถึงคาที่ไมถูกตอง

3. หนวยของอัตราชีพจร PR / นาที

4. เมื่อหนวยของอัตราชีพจร (3 ) สวางขึ้น แสดงคาที่วัดไดของอัตราชีพจร

    ชวง dlieplay ของอัตราการเตนของชีพจรคือ [25 ~ 300] 

    และเครื่องหมาย * - - * หมายถึงคาเฉลี่ยไมถูกตอง

5. Unit of perfusion index: PI%

6. คาที่วัดไดของ ดัชนีการแพรกระจาย: ชวงการแสดงผลคือ [0.02 ~ 20.0] 

    และเครื่องหมาย * - - * หมายถึงคาเฉลี่ยไมถูกตอง

7. หนาแรก

1 หนวยความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด: Sp02%

2. SpO2 ขอมูลยอนหลังปดไปทางซายและขวาเพื่อดูขอมูลประวัติ

3. หนวยของอัตราชีพจร: PR / นาที

4. PR ขอมูลยอนหลัง ปดไปทางซายและขวาเพื่อดูขอมูลยอนหลัง

5. หนวยอัตราการหายใจ: RR / นาที

6. RR ขอมูลยอนหลัง ปดไปทางซายและขวาเพื่อดูขอมูลยอนหลัง

7. หนวยของดัชนีการแพรกระจาย: PI%

8. ขอมูลในอดีตของ PI ปดไปทางซายและขวาเพื่อดูขอมูลยอนหลัง

9. ไทมไลนขอมูลยอนหลัง

10. เมนูดูหนาหลัก

11. เมนูดูขอมูลยอนหลัง

12. เมนูตั้งคา

13. คลิกปุม "         " เพ่ือดูเวลาที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในอดีต

1. เหตุการณออกซิเจนลดลงในอดีต: ภาวะขาดออกซิเจนและการ

    อิ่มตัวของเลือดไมเพียงพอ

2. เวลาที่ทำการวัด

3. ระยะเวลา

1

1
2

3

1 2 3

4

5
6

7

8

9

11

13

2

3

4

5
6

7

2. คลิกปุม "ประวัติ" จากนั้นเปลี่ยนไปใชอินเทอรเฟซมุมมองขอมูลประวัติ
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1. การตั้งคาประเภทผูใชงาน: เด็ก, ผูใหญ

2. การตั้งคาความเร็วในการตอบสนอง: เร็ว / ปกติ / ชา

3. การตั้งคาความไว ไดแก: ต่ำ / กลาง / สูง

4. ลบขอมูลประวัติทั้งหมด

5. รายการคนหาอุปกรณ

1

2

4

3

5

หนวยออกซิเจนในเลือด

หนวยออกซิเจนในเลือด
อัตราชีพจร

กราฟแทงชีพจร กราฟแทงชีพจร

คลื่นชีพจร

แจงเตือนแบตเตอรี่

แจงเตือนแบตเตอรี่ออน

อัตราชีพจร

รูปที่ 2 หนาจอ รูปที่ 3 หนาจอ

    5. อุปกรณภายในกลอง

ㆍเครื่องวัดออกซฺเจนที่ปลายนิ้ว x1

ㆍสายคลอง   x1

ㆍแบตเตอรี่ AAA   x2

ㆍคูมือการใชงาน   x1

    6. การติดตั้ง

6.1 การติดตั้งหนาจอและผลิตภัณฑ



6.2 แบตเตอรี่

ขั้นตอน 1. เปดฝาครอบ โดยการนำนิ้วงัดบริเวณรองดานบน (ดังรูปที่ 4)

ขั้นตอน 2. ใสแบตเตอรี่ขนาด AAA สองกอนใหถูกทิศทาง (ดังรูปที่ 5)

ขั้นตอน 3. ปดฝาครอบ โดยใหดานที่มี ตัวลอค 2 อันอยูดานบน (ดังรูปที่ 6)

รูปที่ 4  เปดฝาครอบ

รูปที่ 7 การใสสายคลองขอมือ

รูปที่ 5 การใสแบตเตอรี่ รูปที่ 6  ปดฝาครอบ

เปด

ปด



          โปรดใชความระมัดระวังเมื่อคุณใสแบตเตอรี่ เนื่องจากการใสที่ไมเหมาะ

          สมอาจทำใหอุปกรณเสียหายได

6.3 การใสสายคลองขอมือ

ขั้นตอน 1. สอดปลายเชือกผานรู (รูปที่ 6)

ขั้นตอน 2. สอดปลายเชือกอีกดานผานอันแรกแลวดึงใหแนน

    7. การใชงาน

1. ใสแบตเตอรี่สองกอนใหถูกทิศทางจากนั้นปดฝาครอบ

2. เปดเครื่อง และนำนิ้ววางดังแสดงในรูปที่ 7

3. ใหนิ้วของผูใชสอดเขาไปในเบาะยางของคลิป 

(ตรวจสอบใหแนใจวานิ้วอยูในตำแหนงที่ถูกตอง) แลวจึงหนีบนิ้ว

4. กดปุมหนึ่งครั้งที่แผงดานหนา

5. อยาเขยานิ้วและใหผใชรูสึกสบายตัวในระหวางกระบวนการ ในขณะเดียวกันรางกาย

มนุษยไมแนะนำใหอยูในสถานะการเคลื่อนไหว

6. รับขอมูลโดยตรงจากการแสดงผลบนหนาจอ

7. ปุมมีสองฟงกชั่น เมื่ออุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย การกดปุมจะ

รูปที่ 7 วางนิ้วในตำแหนง



สามารถออกจากอุปกรณได เมื่ออุปกรณอยูในสถานะการทำงาน การกดปุม

นาน ๆ สามารถเปลี่ยนความสวางของหนาจอได

8. อุปกรณสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลตามทิศทางตามตองการ

    8. การวิเคราะหขอมูล

    9. การซอมและการบำรุงรักษา

- โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสัญลักษณแรงดันไฟฟาต่ำแสดงบนหนาจอ

- โปรดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณกอนใช เช็ดอุปกรณดวยแอลกอฮอล

ทางการแพทยกอน จากนั้นปลอยใหแหงในอากาศหรือทำความสะอาดดวยผาแหง

- ใชแอลกอฮอลเพื่อฆาเชื้อผลิตภัณฑหลังการใชงาน เพื่อปองกันการติดเชื้อ

สำหรับการใชครั้งตอไป

- โปรดนำแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชงานอุปกรณเปนเวลานาน

- อุณหภูมิสภาพแวดลอมการจัดเก็บที่ดีที่สุดของอุปกรณคือ -40 ํC ถึง 60 ํC และ

ความชื้นสัมพัทธไมสูงกวา 95%

- ขอแนะนำใหผูใชงานทำการสอบเทียบอุปกรณตามระยะเวลา (หรือตามโปรแกรม 

สอบเทียบของโรงพยาบาล). นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการไดที่ตัวแทนที่ไดรับการ

แตงตั้งจากรัฐหรือเพียงแคติดตอเราเพื่อสอบเทียบ

          โปรดใชความระมัดระวังเมื่อคุณใสแบตเตอรี่ เนื่องจากการใสที่ไมเหมาะ

          สมอาจทำใหอุปกรณเสียหายได

6.3 การใสสายคลองขอมือ

ขั้นตอน 1. สอดปลายเชือกผานรู (รูปที่ 6)

ขั้นตอน 2. สอดปลายเชือกอีกดานผานอันแรกแลวดึงใหแนน

    7. การใชงาน

1. ใสแบตเตอรี่สองกอนใหถูกทิศทางจากนั้นปดฝาครอบ

2. เปดเครื่อง และนำนิ้ววางดังแสดงในรูปที่ 7

3. ใหนิ้วของผูใชสอดเขาไปในเบาะยางของคลิป 

(ตรวจสอบใหแนใจวานิ้วอยูในตำแหนงที่ถูกตอง) แลวจึงหนีบนิ้ว

4. กดปุมหนึ่งครั้งที่แผงดานหนา

5. อยาเขยานิ้วและใหผใชรูสึกสบายตัวในระหวางกระบวนการ ในขณะเดียวกันรางกาย

มนุษยไมแนะนำใหอยูในสถานะการเคลื่อนไหว

6. รับขอมูลโดยตรงจากการแสดงผลบนหนาจอ

7. ปุมมีสองฟงกชั่น เมื่ออุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย การกดปุมจะ

SpO2 (ความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน) เปน%

การจำแนกประเภท / 
มาตรการที่ตองดำเนินการ

99% - 94%

93% - 90%

< 90%

ปกติ

ระดับลดลง: ควรปรึกษาแพทย

ระดับวิกฤต: ตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน



    10. การแกปญหา

ปญหา

SpO2 และ Pulse

Rate ไมสามารถ

แสดงไดตามปกติ

SpO2 และ Pulse

Rate ไม

แสดงอยางเสถียร

ไมสามารถ

เปดเครื่องได

จอแสดงผล

ดับกะทันหัน

1. วางนิ้วไมถูกตอง

2. SpO2 ของผูทดสอบ

ต่ำเกินไป

1. วางนิ้วไมลึกพอ

2. นิ้วสั่นหรือผูใช

เคลื่อนไหว

1. แบตเตอรี่หมดหรือ

เกือบหมด

2.ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง

3. ความผิดปกติของ

อุปกรณ

1. ผลิตภัณฑจะเขาสู

โหมดสแตนดบาย

เมื่อไมมีสัญญาณอยูใน

ผลิตภัณฑภายใน 5 วินาที

2. แบตเตอรี่ใกลจะหมด

วางนิ้วใหถูกตอง

แลวลองอีกครั้ง

1. วางนิ้วใหถูกตอง

แลวลองอีกครั้ง

2. ใหผูรับการตรวจ

สงบสติอารมณ

1. เปลี่ยนแบตเตอรี่

2. ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม

3. กรุณาติดตอศูนย

บริการในพื้นที่

1. ปกติ

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่

สาเหตุ วิธีแกไข



11. ความหมายของสัญลักษณ

สัญลักษณ รายละเอียด

Type BF

คูมือการใชงาน

ความอิ่มตัวของออกซิเจน (%) 

อัตราชีพจร (bpm)

ตัวบงชี้แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ขาด
(เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่หลีกเลี่ยงการวัดที่ไมแนนอน)

1. ไมไดใสนิ้ว
2. ตัวบงชี้ความไมเพียงพอของแบตเตอรี่

ขั้วบวก

ขั้วลบ

1. เปลี่ยนความสวางของ
2. ออกจากโหมดสแตนดบาย

หมายเลขซีเรียล

สัญญาณเตือน หาม

WEEE ( 2002/96 / EC)

การคุมครองระหวางประเทศ



ขั้นตอน 1. เปดฝาครอบ โดยการนำนิ้วงัดบริเวณรองดานบน (ดังรูปที่ 4)

ขั้นตอน 2. ใสแบตเตอรี่ขนาด AAA สองกอนใหถูกทิศทาง (ดังรูปที่ 5)
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   12. ขอมูลจำเพาะทางเทคนิค

1. ประเภท: เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว

2. เวลาตอบสนอง: <5s

3. แบตเตอรี่: 2x AAA

4. อุณหภูมิในการทำงาน: 5  ํC ~ 40  ํC

5. อุณหภูมิในการเก็บ: -10  ํC ~ 500  ํC

6. ความอิ่มตัวของออกซิเจน: (ชวงปกติ: 94% - 100%)

7. อัตราชีพจร: (ชวงปกติ: 50 - 130bpm)

8. การแสดงความอิ่มตัวของฮีโมโกลบิน: 35 ~ 100%

9. การแสดงอัตราชีพจร: 30 ~ 250 BPM

10. ขนาด: 61.8 X 34.2 X 34 มม.

11. น้ำหนักสุทธิ: 52 กรัม (แบตเตอรี่)

   13. ขอมูลจำเพาะของฟงกชัน

ขอมูลการแสดงผล

ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด (SpO2)

อัตราชีพจร (PR)

ความเขมของชีพจร (กราฟแทง)

คลื่นชีพจร

หนาจอแสดงผลดิจิตอล

หนาจอแสดงผลดิจิตอล

หนาจอการแสดงผลกราฟแทง

หนาจอการแสดงผลรูปคลื่น

โหมดการแสดงผล



          โปรดใชความระมัดระวังเมื่อคุณใสแบตเตอรี่ เนื่องจากการใสที่ไมเหมาะ

          สมอาจทำใหอุปกรณเสียหายได

6.3 การใสสายคลองขอมือ

ขั้นตอน 1. สอดปลายเชือกผานรู (รูปที่ 6)

ขั้นตอน 2. สอดปลายเชือกอีกดานผานอันแรกแลวดึงใหแนน

    7. การใชงาน

1. ใสแบตเตอรี่สองกอนใหถูกทิศทางจากนั้นปดฝาครอบ

2. เปดเครื่อง และนำนิ้ววางดังแสดงในรูปที่ 7

3. ใหนิ้วของผูใชสอดเขาไปในเบาะยางของคลิป 

(ตรวจสอบใหแนใจวานิ้วอยูในตำแหนงที่ถูกตอง) แลวจึงหนีบนิ้ว

4. กดปุมหนึ่งครั้งที่แผงดานหนา

5. อยาเขยานิ้วและใหผใชรูสึกสบายตัวในระหวางกระบวนการ ในขณะเดียวกันรางกาย

มนุษยไมแนะนำใหอยูในสถานะการเคลื่อนไหว

6. รับขอมูลโดยตรงจากการแสดงผลบนหนาจอ

7. ปุมมีสองฟงกชั่น เมื่ออุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย การกดปุมจะ

ขอมูลจําเพาะของ SpO2

ขอกำหนดความอิ่มตัวของออกซิเจน

ความเขมขนของออกซิเจน

ประเภทแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่

ชวงการวัด

ความแมนยำ

เซ็นเซอรออปติคอล

35% - 100%, (ความละเอียด 1%)

70% - 100%: ±2%, ต่ำกวา 70% ไมระบุ

แสงสีแดง (ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร)
แสงอินฟราเรด (ความยาวคลื่อน 880 นาโนเมตร)

ชวงการวัด

ความแมนยำ

30 - 250 bpm, (ความละเอียด 1 bpm)

±2 bpm or ±2%

ชวงความเขมขน การแสดงกราฟแทงแบบตอเนื่อง
การแสดงผลที่สูงขึ้นจะบงบอกถึงชีพจรที่แรงขึ้น

1.5V (แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AAA x 2)

แบตเตอรี่ 2 กอนสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องเปนเวลา 20 ชั่วโมง

ขนาด

น้ำหนัก

61.8 X 34.2 X 34 มม.

ประมาณ 51 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

ขนาดและน้ำหนัก

อายุการใชงานแบตเตอรี่



สามารถออกจากอุปกรณได เมื่ออุปกรณอยูในสถานะการทำงาน การกดปุม

นาน ๆ สามารถเปลี่ยนความสวางของหนาจอได

8. อุปกรณสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลตามทิศทางตามตองการ

    8. การวิเคราะหขอมูล

    9. การซอมและการบำรุงรักษา
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   14. การกำจัด

ㆍหามทิ้งอุปกรณรวมกับขยะในครัวเรือน เมื่อหมดอายุการใช

งาน ทิ้งเครื่องที่จุดรวบรวมหรือรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม 

ทิ้งอุปกรณตามขอกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดตอหนวยงานทองถิ่นที่รับผิด

ชอบในการกำจัดขยะ

ㆍการกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดหรือไมใชงานใสกลองรวบรวมที่จุดรีไซเคิล

หรือรานคาปลีกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่กำหนดไวเปนพิเศษ คุณจำเปนตอง

ทิ้งแบตเตอรี่อยางถูกตองตามกฎหมาย

รหัสดานลางนี้พิมพบนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:

Pb = แบตเตอรี่มีตะกั่ว

Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท
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Instruction manual

Pulse oximeter
Model. B-PO091



   INSTRUCTION USER

Dear Users, thank you very much for purchasing our product.

The Manual is written for the current Pulse Oximeter in case of modifications and 

software upgrades, the information contained in this document is subject to change 

without notice.

The Manual describes. in accordance with the Pulse Oximeter's features and 

requirements, main structure, functions, specifications, correct methods for 

transportation, installation, usage, operation, repair, maintenance and storage, etc.as 

well as the safety procedures to protect both the user and equipment. Refer to the 

respective chapters for details.

Please read the Manual very carefully before using this equipment. These 

instructions describe the operating procedures to follow these instructions can cause

measuring abnormality, equipment damage and personal Injury.

The manufacturer is not responsible for the safety, reliability and performance 

issues and any monitoring abnormality, personal injury and equipment damage due

to users negligence of the operation instructions. The manufacturer's warranty 

service does not cover such faults.

Owing to the forthcoming renovation, the specific products you received may not be 

totally in accordance with the description of this User Manual. We would

sincerely regret for that.
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   1. SAFETY INFOMATION

1.1 Warning

(1) Only qualified personnel designated by the manufacturer is allowed to maintain 

the equipment. Users themselves are not allowed to repair the equipment.

(2) Explosion hazard: not use the equipment in environment with inflammable 

substances such as anesthetics.

(3) Not use the equipment in MRI and CT examination.

(4) When used with electrosurgical equipment together, the user shall ensure the 

safety of the monitored patient.

(5) Users who are allergic to silicone rubber is forbidden to use this equipment.

(6) The equipment, accessories and packaging (batteries, plastic bags, foam and 

cartons, etc.) shall be scrapped in compliance with local laws and regulations.

(7) Forbid to use the equipment once the equipment is found damaged, or have 

material deterioration.

(8) Do not use the equipment under the application conditions beyond its declared 

specification scope.

(9) When using the equipment for long-term continuous monitoring, check and 

replace measured parts at least every 2 hours. It is necessary for more frequent

examinations in some scenarios, such as perfusion disorders and skin sensitivity. 

Prolonged monitoring may increase unpredictable skin changes, such as allergies,

reddening, blistering, or compressive necrosis.

(10) For the special patients, there should be a more prudent inspecting in the 

placing process. The device cannot be clipped on the edema and tender tissue.

(11) The light (the infrared is invisible) emitted from the device is harmful to the



 eyes, so theuser and the maintenance man should not stare at the light.

(12) Testee cannot use enamel or other makeup.

(13) Testee's fingernail cannot be too long.

(14) Ensure that the environment in which the device is operated is not subject to 

any sources of strong electromagnetic interference, such as radio transmitters, 

mobile telephones, etc. Keep them far away High level electromagnetic radiation 

emitted from such devices may greatly affect the monitor performance.

(15) Be careful with the use of the lanyard cord. Improper use of the lanyard cord 

will cause device damage not covered under the manufacturer's warranty. Swinging

the device by the lanyard cord will void the warranty. Please do not use lanyard cord 

if allergic to lanyard cord.

(16) Please choose the accessories and probe which are approved or manufactured 

by the manufacturer, or else it may damage the device.

(17) Please don't measure this device with functional tester for the device's related 

information.

(18) When uploading, do keep the patient form touching the USB port. The omputer 

used when uploading must be in accordance with EN60950. We recommended to 

use Lenovo Qitian M320,etc,in addition, when the data line connected to a 

computer, the medical electrical systems should be in accordance with 

IEC60601-1-1.

(19) It is not recommended to use the equipment in electric knife and other high 

frequency interference environment.

(20) Children are not recommended to operate the equipment directly and they must 

operate the equipment under adult supervision.

(21) Keep the application environment free of dust, vibration, corrosion or
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(19) It is not recommended to use the equipment in electric knife and other high 

frequency interference environment.

(20) Children are not recommended to operate the equipment directly and they must 

operate the equipment under adult supervision.

(21) Keep the application environment free of dust, vibration, corrosion or

combustible substances, and avoid temperature and humidity too high or too low.

(22) Turn off the equipment immediately if water splash the equipment or there is 

condensate in the equipment.

(23) Do not use the equipment immediately when it is transferred from cold 

environment to warm and humid place.

(24) There is a visual indicator of low battery capacity in the equipment. Replace 

batteries in time when the low battery indicator appears.

(25 )High temperature or high pressure steam disinfection of the Pulse Oximeter is 

not permitted.

(26) Do not have the Pulse Oximeter immerged in liquid. When it needs cleaning, 

please wipe itssurface with medical alcohol by soft material. Do not spray any liquid

on the device directly.

(27) When cleaning the device with water, the temperature should be lower than 

60  ํC.

(28) As to the fingers which are too thin or too cold, it would probably affect the 

normal measure of the patients' SpO2 and pulse rate, please clip the thick finger 

such as thumb and middle finger deeply enough into the probe.

(29) The update period of data is less than 5 seconds, which is changeable according 

to different individual pulse rate.

(30) Please read the measured value when the waveform on screen is equably and 

steady-going, This measured value is optimal value.

(31) If some abnormal conditions appear on the screen during test process, pull out 

the fingerand reinsert to restore normal use.

(32) The device has normal useful life for three years since the first electrified use.

(33) The device has the function of limits alarming, when the measured data is



beyond thehighest or lowest limit, the device would start alarming automatically the 

premise of the alarming function is on.

(34) The device may not work for all patients. If you are unable to achieve stable 

readings,discontinue use.

(35) A flexible circuit connects the two parts of the device. Do not twist or pull on 

the connection.

(36) Take out batteries if the equipment is not used for a long time.

(37) Properly carry the equipment and prevent it from falling, collision, strong 

vibration or other mechanical external force damage.

   2 OVERVIEW

The pulse oxygen saturation is the percentage of Hb02  in the total Hb in the blood, 

so-called the 02 concentration in the blood. It is an important bio-parameter for the 

respiration. For the purpose of measuring the SpOz more easily and accurately, our 

company developed the Pulse Oximeter. At the same time, the device can measure 

the pulse rate simultaneously.

The Pulse Oximeter features in small volume, low power consumption, convenient 

operation and being portable. It is only necessary for testee to put one of his fingers 

into a fingertip photoelectric sensor for diagnosis, and a display screen will directly 

show measured value of Hemoglobin Saturation.

2.1 Features

Operation of the product is simple and convenient.

The product is small in volume, light in weight (total weight is about 52g including 

batteries) and convenient in carrying.
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operation and being portable. It is only necessary for testee to put one of his fingers 

into a fingertip photoelectric sensor for diagnosis, and a display screen will directly 
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2.1 Features

Operation of the product is simple and convenient.

The product is small in volume, light in weight (total weight is about 52g including 

batteries) and convenient in carrying.

Power consumption of the product is low and the two originally equipped AAA 

batteries can be operated continuously for 20 hours.

The product will enter standby mode when no signal is in the product within 5 

seconds.

Display direction can be changed, easy to view.

2.2 Major Applications and Scope of Application

The Pulse Oximeter can be used to measure human Hemoglobin Saturation and 

pulse rate through finger, and indicate the pulse intensity by the bar-display. The 

product is suitable for use in family, Oxygen Bar, social medical organizations and 

also the measure of saturation oxygen and pulse rate.

2.3 Environment Requirements

Storage Environment

a)Temperature; -40  ํC-+60  ํC

b )Relative humidity: <95%

c)Atmospheric pressure: 500 hPa~1060 hPa

Operating Environment

a)Temperature: 10  ํC~40  ํC

b)Relative Humidity: 75%

c)Atmospheric pressure: 700 hPa~1060 hPa



    3.PRINCIPLE AND CAUTION

3.1 Principle of Measurement

Principle of the Oximeter is as follows: An experience formula of data process is 

established taking use of Lambert Beer Law according to Spectrum Absorption

Characteristics of Reductive Hemoglobin (Hb) and Oxyhemoglobin (Hb02) in glow 

& near-infrared zones. Operation principle of the instrument is: Photoelectric 

Oxyhemoglobin Inspection Technology is adopted in accordance with Capacity 

Pulse Scanning Recording Technology, so that two beams of different wavelength 

of lights can be focused onto human nail tip through perspective clamp finger-type 

sensor. Then measured signal can be obtained by a photosensitive element, 

information acquired through which will be shown on screen through treatment in 

electronic circuits and microprocessor.

3.2 Measurement Precautions

(1) Please check the device before using, and confirm that it can work normally.

   1. SAFETY INFOMATION

1.1 Warning

(1) Only qualified personnel designated by the manufacturer is allowed to maintain 

the equipment. Users themselves are not allowed to repair the equipment.

(2) Explosion hazard: not use the equipment in environment with inflammable 

substances such as anesthetics.

(3) Not use the equipment in MRI and CT examination.

(4) When used with electrosurgical equipment together, the user shall ensure the 

safety of the monitored patient.

(5) Users who are allergic to silicone rubber is forbidden to use this equipment.

(6) The equipment, accessories and packaging (batteries, plastic bags, foam and 

cartons, etc.) shall be scrapped in compliance with local laws and regulations.

(7) Forbid to use the equipment once the equipment is found damaged, or have 

material deterioration.

(8) Do not use the equipment under the application conditions beyond its declared 

specification scope.

(9) When using the equipment for long-term continuous monitoring, check and 

replace measured parts at least every 2 hours. It is necessary for more frequent

examinations in some scenarios, such as perfusion disorders and skin sensitivity. 

Prolonged monitoring may increase unpredictable skin changes, such as allergies,

reddening, blistering, or compressive necrosis.

(10) For the special patients, there should be a more prudent inspecting in the 

placing process. The device cannot be clipped on the edema and tender tissue.

(11) The light (the infrared is invisible) emitted from the device is harmful to the

Glow and Infrared-ray
Emission Tube

Glow and Infrared-ray
Receipt Tube

Figure 1 Operating principle



(2) The SpO2 sensor and photoelectric receiving tube should be arranged in a way 

with the subject' sarteriole in a position there between.

(3) The SpO: sensor should not be used at a location or limb tied with arterial canal 

or blood pressurecuff or receiving intravenous injection.

(4) Do not fix the SpO2 sensor with adhesive or else it may result in venous 

pulsation and inaccurate.

(5) Put the proper finger into the Pulse Oximeter. The measured value may be 

affected if the finger is too cold or thin

(6) The finger shall be inserted to the finger clip cavity deeply enough, and 

otherwise, the measured value may be inaccurate. Ensure the light between the 

photoelectric receiving tube and the luminescent tube of the Pulse Oximeter shall 

passes through the small artery bed of the finger of the subject.

(7) Keep the place where the light path passes free from light barriers such as 

adhesive tape to ensure the accuracy of parameter measurement.

(8) The product is suitable for children and adults with finger thickness of 

7~25.4 mm.

(9) The measurement will be affected by excessively strong ambient light, including 

but not limited to fluorescent lamp, double Ruby lamp, infrared heater, direct 

sunlight, etc.

(10) The measurement accuracy will be affected if the subject performs strenuous 

activities.

(11) The interference of electrical surgical equipment may affect the measurement 

accuracy.

(12) The nail on the test site shall be free from nail polish and other cosmetics. To 

ensure measurement accuracy, remove nail polish or other cosmetics if any.

 eyes, so theuser and the maintenance man should not stare at the light.

(12) Testee cannot use enamel or other makeup.

(13) Testee's fingernail cannot be too long.

(14) Ensure that the environment in which the device is operated is not subject to 

any sources of strong electromagnetic interference, such as radio transmitters, 

mobile telephones, etc. Keep them far away High level electromagnetic radiation 

emitted from such devices may greatly affect the monitor performance.

(15) Be careful with the use of the lanyard cord. Improper use of the lanyard cord 

will cause device damage not covered under the manufacturer's warranty. Swinging

the device by the lanyard cord will void the warranty. Please do not use lanyard cord 

if allergic to lanyard cord.

(16) Please choose the accessories and probe which are approved or manufactured 

by the manufacturer, or else it may damage the device.

(17) Please don't measure this device with functional tester for the device's related 

information.

(18) When uploading, do keep the patient form touching the USB port. The omputer 

used when uploading must be in accordance with EN60950. We recommended to 

use Lenovo Qitian M320,etc,in addition, when the data line connected to a 

computer, the medical electrical systems should be in accordance with 

IEC60601-1-1.

(19) It is not recommended to use the equipment in electric knife and other high 

frequency interference environment.

(20) Children are not recommended to operate the equipment directly and they must 

operate the equipment under adult supervision.

(21) Keep the application environment free of dust, vibration, corrosion or



(13) The measured value of blood oxygen saturation is for reference only to anaemic 

hypoxia and toxic hypoxia. Some patients with severe anemia may still have higher

measured value of blood oxygen saturation due to physiological reasons.

(14) As the measure is taken on the basis of arteriole pulse,substantial pulsating 

blood flow of subject is required. For a subject with weak pulse due to shock, low

ambient/body temperature, major bleeding, or use of vascular contracting drug, the 

SpO2 waveform (PLETH) will decrease. In this case, the measurement will be more

sensitive to interference.

   4.BLUETOOTH AND APP

4.1 Download instructions

1. Scan the code and install the app, as shown in the figure below. (If you scan the 

QR code and click Install, you cannot download it. You can choose to open it in the 

browser and download it.)

4.2 Operation interface description

1. Click the"connect to device" button. Then switch to the measurement interface.

(2) The SpO2 sensor and photoelectric receiving tube should be arranged in a way 

with the subject' sarteriole in a position there between.

(3) The SpO: sensor should not be used at a location or limb tied with arterial canal 

or blood pressurecuff or receiving intravenous injection.

(4) Do not fix the SpO2 sensor with adhesive or else it may result in venous 

pulsation and inaccurate.

(5) Put the proper finger into the Pulse Oximeter. The measured value may be 

affected if the finger is too cold or thin

(6) The finger shall be inserted to the finger clip cavity deeply enough, and 

otherwise, the measured value may be inaccurate. Ensure the light between the 

photoelectric receiving tube and the luminescent tube of the Pulse Oximeter shall 

passes through the small artery bed of the finger of the subject.

(7) Keep the place where the light path passes free from light barriers such as 

adhesive tape to ensure the accuracy of parameter measurement.

(8) The product is suitable for children and adults with finger thickness of 

7~25.4 mm.

(9) The measurement will be affected by excessively strong ambient light, including 

but not limited to fluorescent lamp, double Ruby lamp, infrared heater, direct 

sunlight, etc.

(10) The measurement accuracy will be affected if the subject performs strenuous 

activities.

(11) The interference of electrical surgical equipment may affect the measurement 

accuracy.

(12) The nail on the test site shall be free from nail polish and other cosmetics. To 

ensure measurement accuracy, remove nail polish or other cosmetics if any.

Android ios

 eyes, so theuser and the maintenance man should not stare at the light.

(12) Testee cannot use enamel or other makeup.

(13) Testee's fingernail cannot be too long.

(14) Ensure that the environment in which the device is operated is not subject to 

any sources of strong electromagnetic interference, such as radio transmitters, 

mobile telephones, etc. Keep them far away High level electromagnetic radiation 

emitted from such devices may greatly affect the monitor performance.

(15) Be careful with the use of the lanyard cord. Improper use of the lanyard cord 

will cause device damage not covered under the manufacturer's warranty. Swinging

the device by the lanyard cord will void the warranty. Please do not use lanyard cord 

if allergic to lanyard cord.

(16) Please choose the accessories and probe which are approved or manufactured 

by the manufacturer, or else it may damage the device.

(17) Please don't measure this device with functional tester for the device's related 

information.

(18) When uploading, do keep the patient form touching the USB port. The omputer 

used when uploading must be in accordance with EN60950. We recommended to 

use Lenovo Qitian M320,etc,in addition, when the data line connected to a 

computer, the medical electrical systems should be in accordance with 

IEC60601-1-1.

(19) It is not recommended to use the equipment in electric knife and other high 

frequency interference environment.

(20) Children are not recommended to operate the equipment directly and they must 

operate the equipment under adult supervision.

(21) Keep the application environment free of dust, vibration, corrosion or

combustible substances, and avoid temperature and humidity too high or too low.

(22) Turn off the equipment immediately if water splash the equipment or there is 

condensate in the equipment.

(23) Do not use the equipment immediately when it is transferred from cold 

environment to warm and humid place.

(24) There is a visual indicator of low battery capacity in the equipment. Replace 

batteries in time when the low battery indicator appears.

(25 )High temperature or high pressure steam disinfection of the Pulse Oximeter is 

not permitted.

(26) Do not have the Pulse Oximeter immerged in liquid. When it needs cleaning, 

please wipe itssurface with medical alcohol by soft material. Do not spray any liquid

on the device directly.

(27) When cleaning the device with water, the temperature should be lower than 

60  ํC.

(28) As to the fingers which are too thin or too cold, it would probably affect the 

normal measure of the patients' SpO2 and pulse rate, please clip the thick finger 

such as thumb and middle finger deeply enough into the probe.

(29) The update period of data is less than 5 seconds, which is changeable according 

to different individual pulse rate.

(30) Please read the measured value when the waveform on screen is equably and 

steady-going, This measured value is optimal value.

(31) If some abnormal conditions appear on the screen during test process, pull out 

the fingerand reinsert to restore normal use.

(32) The device has normal useful life for three years since the first electrified use.

(33) The device has the function of limits alarming, when the measured data is



1. Unit of blood oxygen saturation: Sp02%.

2. Measured value of blood oxygen, saturation: the display range is 

    [1~100] and the sign "--" means invalid value

3. Unit of pulse rate: PR/min.

4. When the unit of pulse rate (3) lights up, display the measured value 

    of pulse rate. The display range of pulse rate is [25 ~ 300] and the sign 

    "..." means invalid value.

5. Unit of perfusion index: P1%

6. Measured value of perfusion index: the display range is [0.02 ~ 20.0] 

    and the sign "..." means invalid value.

7. Home.

1. Unit of blood oxygen saturation: Sp02%

2. SpO2 historical data. Swipe left and right to view historical

3. Unit of pulse rate: PR/min

4. PR historical data. Swipe left and right to view historical data.

5. Unit of respiratory rate: RR / min

6. RR historical data. Swipe left and right to view historical data.

7. Unit of perfusion index: P1%

8. PI historical data. Swipe left and right to view historical data.

9. Historical data timeline

10. Historical Data menu

11. Click the "        " button to see historical hypoxemia occurrence time

data.

1. Historical oxygen drop events:  Hypoxemia and Insufficient blood 

    perfusion

2. Time of event

3. Duration
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2. Click the"History" button. Then switch to the historical data view interface.

10 12



1. Patient type setting including: adult, children

2. Response speed settings including: Rapid, Normal, slow

3. Sensitivity settings include: low, Medium, high.

4. Delete all Historical Data.

5. Device search list

1

2

4

3

5

    5. ACCESSORIES

ㆍPulse oximeter   x1

ㆍHanging rope   x1

ㆍBatteries AAA 1.5V  x2

ㆍUser Manual   x1

    6. INSTALLATION

6.1 Screen and product installation

3. The parameters of the oximeter can be set through the following menu.

Figure 2 Screen Figure 3 Screen

SpO2

SpO2

Low-battery
indication

Low-battery
indication

Pulse rate Pulse rate

Pulse bar graph

Pulse bar graphPulse waveform



1. Patient type setting including: adult, children

2. Response speed settings including: Rapid, Normal, slow

3. Sensitivity settings include: low, Medium, high.

4. Delete all Historical Data.

5. Device search list Figure 4 Open the cover

Figure 7 Mounting the Hanging Rope

Figure 5 Batteries installation

6.2 Battery

Step 1. Open the cover by bringing your finger to pry the groove. (Figure 4)

Step 2. Insert the two AAA size batteries properly in the right direction. (Figure 5)

Step 3. Close the cover with 2 locks on top. (Figure 6)

Figure 6 Close the cover

Open

Close



             Please take care when you insert the batteries for the improper    

             insertion may damage the device.

6.3 Mounting the Hanging Rope

Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 6)

Step 2. Put another end of the rope through the first one and then tighten it.

   7. OPERATING GUIDE

1. Insert the two batteries properly to the direction and then replace the cover.

2. Open the clip as shown in Figure 7

3. Let the testes finger put into the rubber cushions of the

clip (make sure the finger is in the right position ), and then clip the finger.

4. Press the button once on the front panel.

5. Do not shake the finger and keep the testes at ease during the process. Meanwhile, 

the human body is not recommended in movement status.

6. Get the information directly from screen display.

7. The button has two functions. When the device is in standby mode, pressing the 

button can exit it; When the device is in operation status, pressing the button long 

can change brightness of the screen.

Figure 7 Put the finger in position

Close



             Please take care when you insert the batteries for the improper    

             insertion may damage the device.

6.3 Mounting the Hanging Rope

Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 6)

Step 2. Put another end of the rope through the first one and then tighten it.

   7. OPERATING GUIDE

1. Insert the two batteries properly to the direction and then replace the cover.

2. Open the clip as shown in Figure 7

3. Let the testes finger put into the rubber cushions of the

clip (make sure the finger is in the right position ), and then clip the finger.

4. Press the button once on the front panel.

5. Do not shake the finger and keep the testes at ease during the process. Meanwhile, 

the human body is not recommended in movement status.

6. Get the information directly from screen display.

7. The button has two functions. When the device is in standby mode, pressing the 

button can exit it; When the device is in operation status, pressing the button long 

can change brightness of the screen.

8. The device can change the display direction according to the desired direction.

  8. EVALUATING MEASUREMENT RESULTS

   9. REPAIRING AND MAINTENANCE

ㆍPlease change the batteries when the low-voltage displayed on the screen.

ㆍPlease clean the surface of the device before using. Wipe

the device with medical alcohol first and then let it dry in air or clean it by dry clean 

fabric.

ㆍUsing the alcohol to disinfect the product after use, prevent from cross infection 

for next time use.

ㆍPlease take out the batteries if the oximeter is not in use for a long time.

ㆍThe best storage environment of the device is -40  ํC to 60  ํC ambient 

temperature and not higher than 95% relative humidity.

ㆍUsers are advised to calibrate the device termly (oraccording to the calibrating 

program of hospital). It also can be performed at the state-appointed agent or just 

contact us for calibration.

SpO2 measurement
 (oxygen saturation) in %

Classification/measures to be taken

100% - 94%

93% - 90%

< 90%

Normal

Decreased range: visit to the doctor 
recommended

Critical range Seek medical attention urgently



10. TROUBLESHOOTING

Trouble

The SpO2 and Pulse 
Rate can’t be 
displayed normally.

The SpO2 and 
Pulse Rate are 
not displayed 
stably.

1.The finger is not properly 
positioned.
2.The testee SpO2 is too low 
to be detected.

1. The finger is not placed 
inside deep enough.
2. The finger is shaking 
or the testee  is moving.

1.Place the finger properly 
and try again.

1. Place the finger properly 
and try again.
2. Lat the testee keeps 
calm.

Possible Reason Solution

The device 
can’t be turned on.

The display is 
off suddenly.

1. The batteries are 
drained or almost drained.
2. The batteries are not 
inserted properly.
3. The malfunction of 
the device

1. The product will enter 
standby mode when no 
signal is in the product 
within 5 seconds.
2. The batteries are almost 
drained.

1. Change batteries.
2. Reinstall batteries.
3. Please contact 
the local service 
center.

1. Normal.
2. Change batteries.



11. KEY OF SYMBOLS

    5. ACCESSORIES

ㆍPulse oximeter   x1

ㆍHanging rope   x1

ㆍBatteries AAA 1.5V  x2

ㆍUser Manual   x1

    6. INSTALLATION

6.1 Screen and product installation

Symbol Description

Type BF

Refer to instruction manual/booklet

The pulse oxygen saturation(%)

Pulse rate(bpm)

The battery voltage indication is deficient
(change the battery in time avoiding the inexact measure)

1. No finger inserted
2. An indicator of signal inadequacy

Battery positive electrode

Battery cathode

1. Change brightness of
2. Exit standby mode

Serial number

Alarm inhibit

WEEE ( 2002/96 / EC)

International Protection



6.2 Battery

Step 1. Open the cover by bringing your finger to pry the groove. (Figure 4)

Step 2. Insert the two AAA size batteries properly in the right direction. (Figure 5)

Step 3. Close the cover with 2 locks on top. (Figure 6)

Display information

The Pulse Oxygen
Saturation(SpO2)

Pulse Rate (PR)

Pulse Intensity(bar-graph)

Pulse wave

Digital display

Digital display

Bar-graph display

Waveform

Display mode

   12. TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Type: finger clip

2. Response time: <5s

3. Battery: 2x AAA

4. Operating temperature: 5  ํC-40  ํC

5. Storage temperature: -10  ํC ~ 50  ํC

6. Hemoglobin saturation: Upper limit: 100/ Bottom limit:  94

7. Pulse rate limit: Upper limit:130/ Bottom limit:  50

8. Hemoglobin saturation display: 35~100%

9. Pulse rate display: 30~250 BPM

10. Dimension: 62 X 37 X 32 mm. (LxWxH)

12. Net Weight: 52 g. (with battery)

   13. FUNCTION SPECIFICATION



             Please take care when you insert the batteries for the improper    

             insertion may damage the device.

6.3 Mounting the Hanging Rope

Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 6)

Step 2. Put another end of the rope through the first one and then tighten it.

   7. OPERATING GUIDE

1. Insert the two batteries properly to the direction and then replace the cover.

2. Open the clip as shown in Figure 7

3. Let the testes finger put into the rubber cushions of the

clip (make sure the finger is in the right position ), and then clip the finger.

4. Press the button once on the front panel.

5. Do not shake the finger and keep the testes at ease during the process. Meanwhile, 

the human body is not recommended in movement status.

6. Get the information directly from screen display.

7. The button has two functions. When the device is in standby mode, pressing the 

button can exit it; When the device is in operation status, pressing the button long 

can change brightness of the screen.

Sp02 Parameter Specification

Pulse Parameter Specification

Pulse Intensity

Battery Requirement

Measuring range

Accuracy

Optical Sensor

35%-100%, (the resolution is 1%)

70%0-100%0: ±2%, Below 70% unspecified

Red light(wavelength is 660 nm)
Infrared ( wavelength is 880 nm)

Measuring range

Accuracy

30 - 250 bpm, (the resolution is 1 bpm)

±2 bpm or ±2%, select larger

Range Continuous bar-graph display, the higher display
indicate the stronger pulse

1.5V (AAA Size) allkaline batteries x 2

2 batteries can work continually for 20 hours

Battery Usefull Life

Dimensions

Weight

62 X 37 X 32 mm.

About 52 g. (With battery)

Dimensions And Weight
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             Please take care when you insert the batteries for the improper    

             insertion may damage the device.

6.3 Mounting the Hanging Rope

Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 6)

Step 2. Put another end of the rope through the first one and then tighten it.

   7. OPERATING GUIDE

1. Insert the two batteries properly to the direction and then replace the cover.

2. Open the clip as shown in Figure 7

3. Let the testes finger put into the rubber cushions of the

clip (make sure the finger is in the right position ), and then clip the finger.

4. Press the button once on the front panel.

5. Do not shake the finger and keep the testes at ease during the process. Meanwhile, 

the human body is not recommended in movement status.

6. Get the information directly from screen display.

7. The button has two functions. When the device is in standby mode, pressing the 

button can exit it; When the device is in operation status, pressing the button long 

can change brightness of the screen.

  8. EVALUATING MEASUREMENT RESULTS

   9. REPAIRING AND MAINTENANCE

ㆍPlease change the batteries when the low-voltage displayed on the screen.

ㆍPlease clean the surface of the device before using. Wipe

the device with medical alcohol first and then let it dry in air or clean it by dry clean 

fabric.

ㆍUsing the alcohol to disinfect the product after use, prevent from cross infection 

for next time use.

ㆍPlease take out the batteries if the oximeter is not in use for a long time.

ㆍThe best storage environment of the device is -40  ํC to 60  ํC ambient 

temperature and not higher than 95% relative humidity.

ㆍUsers are advised to calibrate the device termly (oraccording to the calibrating 

program of hospital). It also can be performed at the state-appointed agent or just 

contact us for calibration.

Product owner: Lifebox Asia Co., Ltd.
26 Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok Thailand 10260

   14. Disposal

ㆍFor environmental reasons, do not dispose of the device in the 

household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a 

suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in 

accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities 

responsible for waste disposal.

ㆍThe empty, completely flat batteries must be disposed of through specially 

designated collection boxes, recycling points, or electronics retailers. You are 

legally required to dispose of the batteries. 

The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium, 

Hg = Battery contains mercury.
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