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Kære kunde,  

Tak for at du valgte et af vores produkter. Vores navn står for grundigt testede produkter af høj kvalitet til 

applikationer inden for varme, vægt, blodtryk, kropstemperatur, puls, blid terapi, massage, skønhed, baby og luft.  

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt og opbevar den til senere brug, du skal sørge for at gøre den tilgængelige for 

andre brugere og observere oplysninger, de indeholder. 

Med venlig hilsen, 

Dit Medel-team 
 

1. Inkluderet i levering 

1x Oxygen PO 01 pulsoximeter, 2x 1,5 V AAA-batterier, 1x bånd, 1x bæltepose, 1x denne Brugsanvisning. 
 

2. Tilsigtet brug 

Brug kun Medel Oxygen PO 01-pulsoximeter på mennesker til at måle den arterielle iltmætning (SpO₂) af 

hæmoglobin og hjerterytmen (pulsfrekvens).  

Pulsoximeteret er velegnet til privat brug (hjemme) såvel som til brug i den medicinske sektor (hospitaler, 

medicinske virksomheder). 
 

3. Lær din enhed at kende  

Medel Oxygen PO 01-pulsoximeter giver en ikke-invasiv måling af arterien iltmætning (SpO2 ) og pulsen (puls). 

Oxygenmætning angiver procentdelen af hæmoglobin i arterielt blod, der er fyldt med ilt. Derfor er det et vigtigt 

parameter til vurdering af respirationsfunktionen. For at foretage en måling bruger pulsoximeteret to lysstråler med 

forskellige bølgelængder, der rammer fingeren, når den sættes ind i måleren.  

En lav iltmætning indikerer generelt underliggende sygdomme (luftvejssygdomme, astma, hjertesvigt osv.).  

Personer med en lav iltmætningsværdi er mere tilbøjelige til at opleve følgende symptomer: åndenød, øget 

hjerterytme, svaghed, nervøsitet og svedudbrud.  

Hvis det er kendt, at Du har en kronisk lav iltmætning, kræver dette en overvågning af iltmætningen med  

pulsoximeter under lægeligt tilsyn.  

Hvis Du har akut reduceret iltmætning med eller uden de ledsagende symptomer, skal Du straks konsultere en læge, 

da det kan føre til til en livstruende situation.  

Pulsoximeteret er især velegnet til patienter, der er i faregruppen, så som mennesker med hjertesygdom eller astma, 

men også for atleter og sunde mennesker, der træner i høje højder (f.eks. bjergbestigere, skiløbere eller 

amatørpiloter).  
 

4. Skilte og symboler  

Følgende symboler bruges i denne brugsanvisning, på emballagen og på undersiden af måleren: 

 
Advarsels information, der indikerer en risiko for 
tilskadekomst eller skade på ens helbred.  

Producent 

 
Vigtig sikkerhedsanvisning vedrørende potentiale 
for skade på enheden / tilbehøret  

Applikationsdele, type BF 

 
Note om en vigtig information 

 
Serienummer 

 

Læs vejledningen før brug 

 
CE mærkning, der viser at produktet lever op til 
Direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr 

 
Arteriel oxygen saturation af hæmoglobin ( i 
procent)  

Produktionstidspunkt 

 
Pulsfrekvens (slag pr. minut) 

 
Alarm undertrykkelse 

 

Bortskaffelse i henhold til EF-direktiv WEEE Det 

Europæiske Fællesskabs direktiv 2012/19 / 
EU (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr) 

 
iP22 

  
 

Bortskaf ikke batterier, der indeholder farlige 
stoffer, sammen med husholdningsaffald 
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5. Advarsler og sikkerhedsanvisninger  

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Manglende overholdelse af følgende oplysninger kan resultere i 

personskade eller materiel skade. Opbevar denne brugsanvisning og gør dem tilgængelige til andre brugere. Sørg for, 

at du inkluderer denne brugsanvisning, når Du overleverer enheden til en tredjepart.   

 

ADVARSEL  

• Kontroller, at pakken indeholder alle de dele, der skal inkluderes i levering.  

• Kontroller pulsoximeter regelmæssigt inden brug for at sikre, at der ikke er synlige skader på enheden og at 

batterierne er stadig tilstrækkeligt opladet.  

I tvivlstilfælde må Du ikke bruge enheden, men kontakt Medels kundeservice eller en autoriseret forhandler.  

• Brug ikke andre dele, eller tilbehør, der ikke er anbefalet eller tilbudt og oplyst fra producenten.  

• Under ingen omstændigheder bør Du åbne eller reparere enheden selv, da fejlfri funktionalitet ikke længere kan 

garanteres derefter. Manglende overholdelse heraf vil resultere i at garantien bortfalder. For reparation, kontakt 

Medels kundeservice eller en autoriseret forhandler.  

 

Brug IKKE pulsoximeter 

- hvis du er allergisk over for gummiprodukter.  

- hvis enheden eller fingeren, du bruger, er fugtig.  

- på små børn eller babyer.  

- under en MR- eller CT-scanning.  

- mens du foretager en blodtryksmåling på den samme arm ved hjælp af en manchet.  

- på fingre, der har neglelak på, er snavset eller har en gips eller anden bandage på dem.  

- på store fingre, der ikke let passer ind i enheden (fingerspids: bredde ca. > 20 mm, tykkelse > 15 mm).  

- på fingre med anatomiske forandringer, ødemer, ar eller forbrændinger.  

- på fingre, der er for små, som for eksempel for små børn (bredde ca. <10 mm, tykkelse <5 mm).  

- på patienter, der ikke er stabile på applikationsstedet (f.eks. ved rysten).  

- nær brandfarlige eller eksplosive gasblandinger.  

 

• Brug af enheden i lange perioder kan forårsage smerter for personer med kredsløbssygdomme.  

   Brug derfor ikke pulsoximeteret længere end ca. 2 timer på en finger.  

• Pulsoximeter viser den aktuelle måling, men kan ikke bruges til kontinuerlig overvågning.  

• Pulsoximeteret har ikke en alarmfunktion og er derfor ikke egnet til evaluering af medicinske resultater.  

• Man må ikke selvdiagnostisere eller selvmedicinere på basis af målingerne uden konsultere egen læge. Start især 

ikke med at tage nogen ny medicin eller ændre type og / eller dosering af eksisterende medicin uden forudgående 

godkendelse. 

• Se ikke direkte inde i huset under målingen. Det røde lys og usynligt infrarødt lys i pulsoximeteret er skadeligt for 

dine øjne.  

• Denne enhed er ikke beregnet til brug af mennesker (inklusive børn) med begrænset fysiske, sensoriske eller 

mentale færdigheder eller mangel på erfaring og / eller mangel på viden, medmindre de overvåges af en person, der 

har ansvaret for deres sikkerhed, ellers skal der modtages instruktion fra denne person om, hvordan Du bruger 

enheden. Børn skal være overvåget omkring brug af enheden for at sikre, at de ikke leger med den.  

• Ingen af visningerne af pulsbølgen eller pulsbjælken tillader at styrken af pulsen eller cirkulation,  evalueres på 

målestedet. Snarere bruges de udelukkende for at vise den aktuelle visuelle signalvariation på målestedet og 

fungerer ikke til at give pålidelig diagnose af pulsen.  

Manglende overholdelse af følgende instruktioner kan føre til forkerte eller mislykkede målinger.  

• Der må ikke være neglelak, kunstige negle eller anden kosmetik på fingeren til måles.  

• Sørg for, at fingerneglen på fingeren, der skal måles, er kort nok til, at fingerspids dækker sensorelementet i huset.  

• Hold din hånd, finger og krop i ro under målingen.  
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• For personer med hjertearytmi, kan måleværdierne for SpO₂ og hjerterytmen være fejlbehæftede, eller målingen 

vil muligvis slet ikke kunne udføres.  

• I tilfælde af kulilteforgiftning viser pulsoximeteret en måleværdi, der er for høj.  

• For at undgå fejlagtige måleresultater, bør der ikke være nogen stærke lyskilder (fx lysstofrør eller direkte sollys) i 

umiddelbar nærhed af pulsoximeter. 

• Personer med lavt blodtryk, der lider af gulsot eller tager medicin til vaskulær sammentrækning, kan opleve 

forkerte eller fejlbehæftede målinger.  

• Forkerte målinger er sandsynligt for patienter, der er blevet behandlet med medicinsk farve tidligere, eller for dem, 

der har unormalt høje hæmoglobinniveauer. Dette gælder i især til tilfælde af kulilteforgiftning og 

methemoglobinforgiftning, som kan forekomme eksempelvis af lokalbedøvelsesmidler eller fra en eksisterende 

methæmoglobin-reduktase mangel.  

• Beskyt pulsoximeteret mod støv, stød, fugt, ekstreme temperaturer og eksplosive materialer. 

 

6. Enhedsbeskrivelse  Beskrivelse af displayet 

1. Oxygenmætning (værdi i procent) Nøglesnor Funktions knap         
2. Pulsfrekvens (værdi i slag pr. Minut) 

3. Pulsbølge (plethysmographic wave) 

4. Pulsstang 

5. Batteriniveauindikator 

 
                       Finger åbning  

7. Første brug 
 

7.1 Isætning af batterierne 

 

Glid batterilåget af 

 

Læg de 2 medfølgende batterier i pulsoximeteret som vist. 
Vær opmærksom på at batteripolerne vender korrekt. 

 

Luk batterilåget igen.  

 

7.2 Montering af lanyarden 

For at transportere pulsoximeter lettere kan du fastgøre en lanyard til enheden. 

 

Før den tynde ende af snoren igennem holderen på 
puls oximeteret 

 

Træk derefter den anden ende af snoren igennem 
løkken af den tynde ende og træk til. 
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8. Betjening 

 

Sæt fingeren ind i åbningen på puls oximeteret som 
vist og hold den i ro. 

 

Tryk på funktionsknappen. Puls oximeteret begynder 
at måle. Bevæg ikke fingeren under målingen 

 

Måleresultatet vil vises i displayet efter få sekunder 

 Vær opmærksom på! 

Når du fjerner din finger fra pulsoximeteret, skifter enheden automatisk til slukket efter ca. fem sekunder. 

 

Funktionsknap 

Funktionsknappen på pulsoximeteret har i alt tre funktioner: 

• Tændfunktion: Når pulsoximeteret er slukket, kan du holde Funktionsknappen nede i kort tid for at tænde den. 

• Displayfunktion: For at vælge det ønskede displayformat (lodret format, vandret 

format), hold funktionsknappen kort nede under betjening. 

• Lysstyrkefunktion: For at vælge den ønskede skærmlysstyrke skal du holde funktionsknappen nede lidt længere 

under betjening. 

 

9. Evaluering af måleresultater 

 

Advarsel 
Følgende tabel til evaluering dine målinger gælder IKKE for mennesker med visse eksisterende forhold (f.eks. astma, 

hjerte svigt, luftvejssygdomme) eller mens du opholder dig i højder over 1500 meter.  
Hvis du har en allerede eksisterende tilstand, konsulter altid din læge til at evaluere dine målinger. 

 

SpO2 (Oxygensaturation) måling i % Klassifikation/foranstaltninger,  der bør tages 

99 – 94 Normal værdi 

94 – 90 Nedsat værdi. Det anbefales at tage kontakt til en læge. 

< 90 Kritisk lav værdi. Søg lægebehandling straks. 

 

Fald i iltmætning afhængigt af højde 

 Vær opmærksom på! 

Følgende tabel informerer dig om effekten af forskellige højder på iltmætningens værdi og dens påvirkning på den 

menneskelige krop. Følgende tabel  gælder IKKE  for personer med visse eksisterende forhold (f.eks. astma, hjertesvigt, 

luftvejssygdomme etc.). Mennesker med allerede eksisterende forhold kan vise tegn på sygdom (f.eks. hypoxia) i 

lavere højder. 
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Højder Forventede SpO2 værdier 
(Oxygensaturation) måling i % 

Påvirkning af organismen 

1500-2500m >90 Ingen højdesyge (Normalt) 

2500-3500m ~90 Højdesyge, aklimatisering anbefales 

3500-5800m <90 Ofte højdesyge, og aklimatisering højest nødvendigt 

5800-7500m <80 Udpræget hypoxi, kun begrænset ophold er muligt 

7500-8850m <70 Akut fare for ens liv 
 

10. Vedligeholdelse / rengøring 
 

Vigtigt! 
 

Under ingen omstændigheder må du holde pulsoximeteret under vand, da det kan få væske til at komme ind og 

beskadige pulsoximeteret.  

• Rengør huset og den indvendige gummioverflade med en blød klud fugtet med medicinsk alkohol efter hver brug.  

• Hvis der vises en lav batteristatus på displayet af pulsoximeteret, skal du skifte batterier.  

• Hvis du ikke skal bruge pulsoximeteret i mere end en måned, skal du fjerne begge batterier fra enheden for at undgå 

lækage. 
 

11. Opbevaring 

  

Vigtigt! 

Opbevar pulsoximeteret på et tørt sted (relativ fugtighed ≤95%). Hvis fugtigheden er for høj det kan forkorte 

pulsoximeterets levetid eller beskadige det. Opbevar pulsoximeter på et sted, hvor omgivelsestemperaturen er 

mellem -40 ° C og 60 ° C. 
 

12. Bortskaffelse 

Bortskaf enheden i henhold til EF-direktiv - WEEE (Affald elektrisk og elektronisk udstyr).   

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte de relevante lokale myndigheder. 
 

De tomme, helt flade batterier skal bortskaffes gennem specielt udpegede indsamlingsbokse, 

genvindingssteder eller elektronikforhandlere.  

Du er lovligt påkrævet at bortskaffe batterierne.  

Bemærk: Koderne herunder er trykt på batterier, der indeholder skadelige stoffer:  

Pb = Batteri indeholder bly, Cd = Batteri indeholder cadmium, Hg = batteri indeholder kviksølv.  
 

13. Hvad hvis der er problemer? 
 

Problem Mulig årsag Løsning 

Puls oximeter  
viser ikke 
målte 
værdier 

Batterierne i puls oximeter er tomme. Udskift batterierne. 

 
Batterier ikke isat korrekt. 

Isæt batterierne igen. Hvis der efter korrekt 
genindsætning af batterierne  stadig ingen måleværdier 
vises, Kontakt kundeservice. 

Pulsen oximeter 
viser målings 
afbrydelser eller 
høj 
målingsværdi 
hopper 

Utilstrækkelig cirkulation i målefinger Overhold advarsler og sikkerhedsbemærkninger i kapitel 5 

Målefinger er for stor eller for lille 
 

Fingerspidsen skal have følgende mål: Bredde mellem 10 
og 22 mm. Tykkelse mellem 5 og 15 mm 

Finger, hånd eller krop bevæger sig Hold din finger, hånd og krop stille under målingen. 

Hjertearytmi Søg lægehjælp 
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14. Tekniske data 

 

Model nr. Oxygen PO 01   

Målemetode  Ikke-invasiv måling af arteriel iltmætning af hæmoglobin og puls i fingeren 

 

Måleområde SpO₂ 0 - 100%, Puls 0 - 254 slag / minu 

 

Nøjagtighed SpO₂ 70 - 100%, ± 2%, Impuls 30-250 bpm, ± 2 slag / minut 

 

Dimensioner L 61 mm x B 36 mm x H 32 mm 

 

Vægt   ca 57g inkl batterier 

 

Sensor til måling af SpO₂ Rødt lys (bølgelængde 660 nm); infrarød (bølgelængde 905 nm); 

siliciummodtager-diode 

Tilladte driftsbetingelser +10 ° C til +40 ° C, ≤75% relativ fugtighed, 700–1060 hPa 

omgivelsestryk 

Tilladte opbevaringsbetingelser -40 ° C til +60 ° C, ≤95% relativ fugtighed, 500–1060 hPa 

omgivelsestryk 

Strømforsyning 2 x 1,5 V AAA-batterier 

 

Batteri levetid 2 AAA-batterier holder i ca. 2 års drift ved 3 målinger pr. dag (hver 

på 60 sekunder). 

Klassifikation IP22, applikationsdel, type BF 

 

Tekniske oplysninger kan ændres uden anmeldelse for at give mulighed for opdateringer. 

• Denne enhed er i overensstemmelse med europæisk standard EN60601-1-2 og er underlagt 

særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. Bemærk, at 

bærbare og mobile HF-kommunikationssystemer kan forstyrre denne enhed. Mere 

detaljer kan anmodes om fra den angivne kundeserviceadresse eller findes på 

slutningen af brugsanvisningen. 

• Denne enhed er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42 / EF om medicinsk udstyr, 

Medizinproduktegesetz (den tyske lov om medicinsk udstyr) og DIN EN ISO 

80601-2-61 standard (Medicinsk elektrisk udstyr - Særlige krav til 

grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse af pulsoximeterudstyr til medicinsk brug) 

 


