
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Pulsoksymetr na palec model MD300C23

PRZEZNACZENIE I OGÓLNY OPIS

Pulsoksymetr na palec model MD300C23 (zwany dalej URZĄDZENIEM) przeznaczony jest do stałego nieinwazyjnego 
pomiaru stopnia nasycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (saturacji) i częstotliwości tętna. Saturacja (nasycenie) tle-
nowa to procentowy stosunek ilości hemoglobiny związanej z tlenem (HbO2) do ogólnej ilości hemoglobiny we krwi 
(Hb). Wiele chorób układu oddechowego może prowadzić do obniżenia poziomu saturacji krwi człowieka. Ponadto po-
ziom saturacji tlenowej może obniżać się pod wpływem takich czynników jak anestezja, poważne urazy pooperacyjne 
czy działania niepożądane niektórych testów diagnostycznych. Z tego też powodu, by lekarz mógł postawić diagnozę w 
odpowiednim czasie, bardzo ważne jest, by wiedział, jaki jest poziom saturacji krwi. 
Urządzenie poddano kalibracji w celu wyświetlania stopnia funkcjonalnego poziomu wysycenia tlenem.

NAZWY CZĘŚCI I KOMPONENTÓW URZĄDZENIA

Komplet składa się z (rys. 1): 
• pulsoksymetru  – 1 szt., 
• instrukcji obsługi wraz z gwarancją  – 1 szt., 
• paska do noszenia  – 1 szt., 
• baterii  – 2 szt.

ZASADA DOKONYWANIA POMIARU

Zasada działania urządzenia polega na tym, że znajdujące się we krwi oksyhemoglobina (hemoglobina nasyco-
na tlenem, HbO2) i deoksyhemoglobina (odtlenowana hemoglobina, HbR) charakteryzują się różnym stopniem 
absorbcji światła czerwonego i podczerwonego. Oksyhemoglobina HbO2 wykazuje silniejszą absorpcję światła 
podczerwonego (λ=905 nm), а deoksyhemoglobina światła czerwonego (λ=660 nm). 

Urządzenie dokonuje pomiaru na palcu ręki. W dolnej części urządzenia wbudowane są dwie diody LED emitują-
ce naprzemiennie światło czerwone i podczerwone. W górnej części natomiast znajduje się sensor z elementem 
fotoczułym rejestrujący promieniowanie, które przeszło przez palec. Na podstawie analizy pochłaniania promie-
niowania czerwonego i podczerwonego wyliczana jest wartość saturacji. Wartość częstotliwości tętna uzyskuje 
się poprzez analizę fali tętna, która charakteryzuje częstotliwość skurczów serca. Wyniki analizy wyświetlane są w 
postaci wartości poziomu saturacji i częstotliwości tętna.

SCHEMAT URZĄDZENIA 
 1.  Element fotoczuły rejestrujący promienie czerwone i podczerwone (sensor). 
 2. Dwie diody LED emitujące promienie czerwone i podczerwone (rys.2).   

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, aparatu 
elektrochirurgicznego, defi brylatora, telefonu komórkowego, aparatury łączności radiowej, urządzenia do le-
czenia tlenem przy podwyższonym ciśnieniu.

2. Zabrania się korzystania z urządzenia w środowisku grożącym wybuchem, na przykład w takim, gdzie znajduje 
się palny anestetyk, lub w komorze tlenowej. 

3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku jedynie jako środek pomocniczy w diagnozowaniu stanu pacjenta. 
Należy używać go jedynie wraz z innymi metodami oceny objawów i symptomów klinicznych. 

4. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
5. Nie należy stosować urządzenia w miejscu, w którym przyklejony jest plaster. Może to doprowadzić do uzyskania 

nieprawidłowego wyniku pomiaru, a także stać się przyczyną pojawienia się bąbli lub odparzeń. 
6. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi. 
7. Urządzenie nie emituje sygnału powiadamiającego o krytycznym poziomie saturacji (SpO2). Nie jest ono także 

przeznaczone do prowadzenia długotrwałej nieprzerwanej obserwacji. 
8. Długotrwałe korzystanie z urządzenia lub stan pacjenta może wymagać okresowej zmiany miejsca kontaktu z 

sensorem. Co najmniej raz na 4 godziny należy zmieniać miejsce kontaktu, sprawdzać stan krążenia krwi i prawi-
dłowe ułożenie urządzenia, a także czy nie doszło do zmian skórnych. 

9. Zabrania się autoklawowania, sterylizowania urządzenia tlenkiem etylenu i zanurzania go w jakichkolwiek cieczach. 
10. Na dokładność pomiaru negatywnie wpływają: 
 - wysoki poziom hemoglobiny dysfunkcjonalnej (na przykład karboksyhemoglobiny czy methemoglobiny);
 - wewnątrznaczyniowe substancje kontrastujące (zieleń indiocyjaniny lub metylen niebieski);
 - zbytnia ruchliwość pacjenta;
 - zakłócenia o wysokiej częstotliwości wywoływane przez urządzenia elektrochirurgiczne;
 - tętno żylne;
 - założenie urządzenia na rękę, na której znajduje się mankiet do pomiaru ciśnienia, cewnik tętniczy lub do której 

podłączono kroplówkę;
 - obniżone ciśnienie, silne skurcze naczyń, ciężka niedokrwistość lub hipotermia;
 - szok lub zatrzymanie akcji serca pacjenta.

11. Wartość wyniku pomiaru może zostać obniżona przez zbyt silne oddziaływanie światła zewnętrznego. W razie 
konieczności należy zasłonić sensor (na przykład ręcznikiem) przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.

12. Nie zaleca się stosowania urządzenia w czasie ćwiczeń sportowych. Można z niego korzystać przed nimi 
lub po nich. 

INSTALACJA BATERII  
1. Otwórz komorę baterii. W tym celu ściągnij 

pokrywę komory zgodnie z kierunkiem wska-
zanym przez strzałkę narysowaną na pokrywie 
(rys. 3a).

2. Włóż do komory dwie baterie typu AAA zgodnie z 
oznaczeniem biegunowości pokazanym na sche-
macie (rys. 3b).

3. Zamknij pokrywę komory baterii (rys. 3c).

UWAGA: Baterie należy wymieniać wtedy, kiedy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik wymiany baterii“  ”, 
lub jeśli przy naciskaniu przycisku   urządzenie nie włącza się. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 
czas, należy wyjąć baterie. Nie należy używać  akumulatorów, które nadają się do wielokrotnego ładowania.

SPOSÓB DOKONYWANIA POMIARU

Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że:
• powierzchnie diody LED i fotodiody są czyste;
• palec nie jest brudny. Urządzenia nie należy zakładać na palce z urazami i ranami; 
UWAGA! Nie zaleca się wykonywania podczas pomiaru gwałtownych ruchów ręką.
1. Otwórz zacisk, jak jest to pokazane na rys. 4.
2. Ostrożnie wsuń palec do urządzenia. Wyświetlacz powinien znajdować się od 

strony paznokcia. Upewnij się, że palec jest odpowiednio wsunięty, a jego koniu-
szek znajduje się pośrodku urządzenia. Płynnie puść zacisk.

3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk  na przednim panelu. 

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW WYŚWIETLACZA.
W czasie pomiaru można przełączać tryby przeglądania.
Po włączeniu urządzenia każde naciśnięcie przycisku zasilania będzie przełączać oksymetr w następny tryb 
przeglądania.  Jest ich łącznie sześć, jak pokazano poniżej:

1 

SpO2% PRbpm

95 84
2 

SpO2% PRbpm

97 74
3 

SpO2% PRbpm

98 77

4 

SpO2%PRbpm 9877

5 

SpO2%PRbpm 9777

6 

SpO2% PRbpm

97 74

4. Kilka sekund po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się wyniki pomiaru:

SpO2% PRbpm

97 74
Wskaźnik 
wymiany baterii

Poziom fali tętna (krzywa 
pletyzmograficzna)

 SpO2% PRbpm

95 84
Wartość 
SpO2

Częstotliwość 
tętna

Poziom fali 
tętna 

REGULACJA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA
Przy dłuższym (trwającym ponad jedną sekundę) naciskaniu przycisku zasilania jasność wyświetlacza będzie 
się zmieniać. Przewidziano łącznie 10 poziomów jasności. Domyślnie ustawiony jest poziom czwarty. 

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA I WIZUALNA (DOTYCZY TYLKO MD300C33)
W przypadku przekroczenia poziomów saturacji i tętna określonych przez producenta włącza się automatycz-
na sygnalizacja dźwiękowa i wizualna.
Sygnalizacja włącza się wtedy, gdy SpO2 < 90% lub gdy częstotliwość tętna jest mniejsza niż 60 bądź większa 
niż 100 ud./min. W przypadku przekroczenia określonych wartości cyfry oznaczające wyniki pomiarów będą 
migać. Powtórne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje włączenie/wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej.

UŻYCIE PASKA 

1. Przełóż cienki koniec paska przez otwór na pasek (rys. 5).

2. Przełóż gruby koniec paska przez przełożony już koniec, a następnie mocno do-
ciągnij. 

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE, NAPRAWA I UTYLIZACJA

1. Niniejsze urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgotnością, bezpośrednimi promieniami słonecznymi, 
uderzeniami i wibracjami. URZĄDZENIE NIE JEST WODOSZCZELNE! 

2. Nie przechowywać urządzenia oraz nie korzystać z niego w pobliżu urządzeń grzewczych i otwartego ognia. 
3. Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze ujemnej, przed użyciem należy umieścić je w ciepłym 

miejscu na przynajmniej 1 godzinę. 
4. Należy chronić urządzenie przed zabrudzeniami i kurzem. Dopuszczalne jest przecieranie wacikiem zamoczo-

nym w 3% roztworze wody utlenionej. W żadnym wypadku nie należy stosować zawierających benzynę roz-
tworów, rozpuszczalników, wrzącej wody czy sterylizatorów.

5. W razie konieczności, napraw należy dokonywać jedynie w wyspecjalizowanych punktach. 
6. Po upływie określonego okresu użytkowania stan techniczny urządzenia powinien być okresowo sprawdzany 

przez specjalistów (w specjalistycznych punktach napraw). 
7. W przypadku utylizacji należy kierować się przepisami obowiązującymi w danym czasie w danym regionie. Pro-

ducent nie określił szczególnych warunków utylizacji niniejszego urządzenia.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
Model MD300C23 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy

Saturacja tlenowa (SpO2)
 zakres pomiaru
 dokładność pomiaru

od 70% do 100%
od 70%  do 100% – ±2 

Częstotliwość tętna (PR), ud./min.:
 zakres pomiaru
 dokładność pomiaru

od 30 do 250 
od 30 do 99  – ±2 ;
od 100 do 250  – ±2% 

Długość fali promieniowania, nm
 czerwonego 
 podczerwonego

660 
905

Zasilanie 3V, 2 baterie AAA (LR03)

Czas pracy dla jednego kompletu 
baterii

ponad 30 godzin

Maksymalna pobierana moc 0.075 W

Dopuszczalny obwód palca 20-75 mm

 Rys. 5

 Rys. 4

 Rys. 2

1

2

 Rys. 1

 Rys. 3a  Rys. 3b  Rys. 3c
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Warunki eksploatacji:
 temperatura
 wilgotność względna

od 5ºС do 40ºС
nie więcej niż 80%  

Warunki przechowywania i transportu
 temperatura
 wilgotność względna

od minus 20 ºС do plus 55ºС
nie więcej niż 93% bez tworzenia się kondensatu

Masa (bez baterii) 31g

Wymiary 58 (wysokość) х 30 (szerokość) х 34 (długość) mm.

Okres użytkowania 5 lat, przy ilości 15 pomiarów dziennie po 10 min. każdy pomiar

Data produkcji miesiąc i rok produkcji wskazano na obudowie urządzenia

Kraj produkcji Chiny

Symbole  Wyposażenie typu BF.
 Ważne: Przeczytaj instrukcję.
 Nieprzeznaczone do prowadzenia stałej nieprzerwanej obserwacji.
 Nie przewidziano sygnału uprzedzającego o krytycznym poziomie 
saturacji tlenowej.
 Stopień ochrony obudowy.

 Zgodność z dyrektywą  93/42/EEC.

CERTYFIKACJA

Produkcja urządzeń certyfi kowana jest według międzynarodowego standardu ISO 9001, ISO 13485. Urządzenia 
spełniają wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC, EMC (IEC 60601-1-2, CISPR 11/A2 (Group 1, Class B), IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8), ISO10993-1, -5, -10. 

Wykonywane jest pod nadzorem i dla Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane 
Shopping Mall, Singapore 188307, Singapore. adres pocztowy: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Producent: Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd. (Room 4104, №.A12 Yuquan Road, Haidian District, 100143 
Beijing, PRC).

Dystrybutor w Unii Europejskiej: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (ul. Zawiła  57G,  30-390  Kraków Polska, tel.: +48 12 
2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.littledoctor.pl

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE 

W przypadku niniejszego urządzenia okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obej-
muje produktów, które wyszły z eksploatacji i/lub stały się wadliwe na skutek: zastosowania niezgodnie z przezna-
czeniem; nieostrożnego użycia, które doprowadziło do uszkodzeń; modyfi kacji; otworzenia i/lub naprawy przez 
nieautoryzowany punkt (osobę prywatną); nieprzestrzegania zasad eksploatacji i/lub przechowywania i/lub trans-
portu; działań osób trzecich lub siły wyższej. 

Gwarancja nie obejmuje baterii.

CENTRA SERWISOWE
Little Doctor Europe Sp. z o.o., ul. Zawila 57G, 30-390, Krakow, Polska

tel.: +48 (12) 268-47-49  fax: +48 (12) 268-47-53

E-mail: biuro@littledoctor.pl.

WYKRYWANIE USTEREK

PROBLEM PRAWDOPODOBNY POWÓD SPOSÓB WYELIMINOWANIA

Wartość SpO2 
lub PR nie 
wyświetla się

1. Palec wsunięto 
nieprawidłowo

2. Poziom oksyhemoglobiny 
u pacjenta jest zbyt niski i nie 
może zostać zmierzony

1. Wsuń palec jeszcze raz.

2. Przeprowadź pomiar u innego pacjenta, aby 
sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Należy 
w odpowiednim czasie zgłosić się do szpitala, aby 
postawić dokładną diagnozę. 

Niestabilne 
wartości 
SpO2 lub PR

1. Możliwe, że palec nie 
został wsunięty dostatecznie 
głęboko.

2. Palce drżą lub pacjent porusza 
się. 

1. Wsuń palec jeszcze raz. 

2. Postaraj się nie ruszać.

Urządzenie 
nie włącza 
się.

1. Baterie są nieprawidłowo 
włożone lub rozładowane.
2. Możliwe, że urządzenie jest 
uszkodzone.

1. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości 
lub wymień obie baterie. 

2.Zgłoś się do centrum serwisowego.

Dane na 
wyświetlaczu 
nagle znikają.

1. Zasilanie automatycznie się 
wyłącza, jeśli urządzenie nie 
wyczuwa sygnału przez ponad 
8 sekund. 
2. Baterie są rozładowane. 

1. Brak problemu. 

2. Wymień baterie.

Na ekranie 
wyświetla się 
«Error 3» lub 
«Error 4».

1. Baterie są rozładowane.

2. Sensor urządzenia jest 
zasłonięty lub uszkodzony.

3. Doszło do rozerwania 
lub uszkodzenia obwodu 
urządzenia.

1. Wymień baterie.

2. Zgłoś się do centrum serwisowego.

3. Zgłoś się do centrum serwisowego.

Na ekranie 
wyświetla się 
«Error 7».

1. Baterie są rozładowane.

2. Dioda LED jest uszkodzona.

3. Uszkodzony jest 
mikroschemat. 

1. Wymień baterie.

2. Zgłoś się do centrum serwisowego. 

3. Zgłoś się do centrum serwisowego.
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MD300C23

NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO

NUMER SERYJNYMODEL

DATA SPRZEDAŻY PODPIS SPRZEDAWCY

Wygląd zewnętrzny sprawdzono, 
w pełni kompletny towar odebrano:

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

PODPIS KUPUJĄCEGO

KARTA GWARANCYJNA

WWW.LITTLEDOCTOR.PL
Informacja o sprzęcie medycznym marki LD dostępna na stronach 
internetowych (charakterystyki techniczne, funkcje, warunki eksploatacji, 
przechowywania i obsługi gwarancyjnej).

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699, 
Fax: 65-62342197, E-mail: info@littledoctor.sg

 EC-Rep: Shanghai  International Holding Gorp. GmbH (Europe).
 Eiff estrasse 80, 20537  Hamburg, Germany.

Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd., 
Room 4104, №.A12 Yuquan Road, Haidian District, 
100143 Beijing, PRC

DECLARATION
GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION  ELECTROMAGNETIC EMISSIONSFOR ALL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Guidance and Manufacturer’s declaration - electromagnetic emission
The MD300C23 Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of MD300C23 Pulse 
Oximeter should assure that it is used in such an environment.
Emission test Compliance Electromagnetic Environment – guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1
The MD300C23 Pulse Oximeter uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference 
in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B
The pulse Oximeter (MD300C23) is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage 
power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Not Applicable
Voltage fl uctuations/ fl icker 
emissions IEC 61000-3-3

Not Applicable

GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION  ELECTROMAGNETIC IMMUNITYFOR ALL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Guidance and Manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity
The MD300C23 Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of the MD300C23 Pulse 
Oximeter should assure that it is used in such an environment.
Immunity test IEC 60601 test level Compliance Level Electromagnetic Environment – guidance
Electrostatic 
Discharge (ESD) IEC 
61000-4-2

+/- 6kV contact
+/- 8kV air

+/- 6kV contact
+/- 8kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If fl oor are covered 
with synthetic material, the relative humidity should be at least 
30%.

Power frequency (50/60 
Hz) magnetic fi eld IEC 
61000-4

3A/m 3A/m Power frequency magnetic fi elds should be at levels characteristics 
of a typical location in a typical commercial or hospital 
environment.

GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION  ELECTROMAGNETIC IMMUNITYFOR ALL EQUIPMENT AND SYSTEMS
THAT ARE NOT LIFESUPPORTING

Guidance and Manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity
The MD300C23 Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of the MD300C23 Pulse 
Oximeter should assure that it is used in such an environment.
Immunity 
test

IEC 60601
test level

Compliance 
Level

Electromagnetic Environment – guidance

Radiated RF 
IEC 61000-
4-3

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3 V/m Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Pulse 
Oximeter (MD300C23), including cables, than the recommended separation distance calculated from the 
equation applicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance

d = 1.2√P  80 MHz to 800 MHz
d = 2.3√P  800 MHz to 2.5 GHz

Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).
Field strengths from fi xed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less 
than the compliance level in each frequency range. b Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2  These guidelines may not apply in all situations, Electromagnetic propagation is aff ected by absorption and refl ection structures, objects and 
people.

Field strengths from fi  transmitters, such as base station for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and a 
FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fi xed RF 
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured fi eld strength in the location in which the Pulse Oximeter (MD300C23) 
should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measurements may be necessary, such as reorienting of 
the relocating the Pulse Oximeter (MD300C23).

Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, fi elds strengths should be less than 3 V/mb 

RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE RF COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE
EQUIPMENT OR SYSTEMS  FOR ALL EQUIPMENT AND SYSTEMS THAT ARE NOT LIFESUPPORTING

Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and Pulse Oximeter (MD300C23)
The Pulse Oximeter (MD300C23) is intended for use in electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or 
the user of the Pulse Oximeter (MD300C23) can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the Pulse Oximeter (MD300C23) as recommended below, according to the maximum output 
power of the communications equipment.
Rated maximum out put power of transmitter 
(W)

Separation distance according to frequency of transmitter (m)
80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz

0.01 0.1167 0.2334
0.1 0.3689 0.7378
1 1.1667 2.3334
10 3.6893 7.3786
100 11.6667 23.3334
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distanced in meters (m) can be estimated using the 
equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the 
transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is aff ected by absorption and refl ection from structures, objects 
and people.


