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Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zakup pulsoksymetru CMS60D Contec. 

Niniejsza instrukcja jest napisana zgodnie i uwzględnia wytyczne dyrektywy rady 

MDD93/42/EEC dla wyrobów medycznych i zharmonizowanych standardów. W przypadku 

modyfikacji i aktualizacji oprogramowania pulsoksymetru, informacje zawarte w dokumencie 

mogą zmienić się bez wcześniejszych zapowiedzi. 

Instrukcja opisuje, w odniesieniu do wymagań i cech pulsoksymetru, główną strukturę, 

funkcje, specyfikacje, właściwe metody transportu, instalacji, zastosowania, obsługi, naprawy, 

konserwacji i przechowywania etc. jak również procedur bezpieczeństwa by zapewnić 

bezpieczeństwo zarówno użytkownika jak również pulsoksymetru. W celu uzyskania 

szczegółów należy odnieść się do właściwych rozdziałów obsługi pulsoksymetru.  

Przed użyciem pulsoksymetru CMS60D Contec należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

obsługi. Instrukcja obsługi , która opisuje procedury obsługi pulsoksymetru, powinny być ściśle 

przestrzegane. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji obsługi może spowodować 

odchylenia pomiaru, uszkodzenie pulsoksymetru oraz / lub zranienie pacjenta. Producent nie 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, niezawodność, działania, odchylenia pomiaru, 

uszkodzenia ciała pacjenta oraz / lub zniszczenie pulsoksymetru wynikające z niedopełnienia 

zapisów instrukcji obsługi.  Gwarancja producenta nie obejmuje powyższych zaniedbań.  

W wyniku przyszłych aktualizacji, pulsoksymetr , który Państwo otrzymali może nie w pełni 

odpowiadać opisowi zawartemu w instrukcji obsługi. Z góry przepraszamy za niedogodność. 

Pulsoksymetr CMS60D jest Wyrobem Medycznym, może być stosowany wielokrotnie. 

UWAGA! Nieprzyjemne i bolesne uczucie może pojawić się w przypadku ciągłego używania 

pulsoksymetru, szczególnie w pacjentów z problemami mikrokrążenia. Zaleca się by czujnik 

nie był założony w tym samym miejscu przez ponad 2 godziny. 

• Dla specjalnej grupy pacjentów, wymagana jest bardziej szczegółowa inspekcja miejsca 

założenia czujnika pulsoksymetru. Czujnik nie powinien być założony na obrzęk oraz 

uszkodzoną tkankę.  

• Światło (podczerwień jest niewidoczna) emitowane przez pulsoksymetr jest szkodliwe dla 

oczu. Z tego powodu użytkownik i serwis pulsoksymetru nie powinni patrzeć się na światło. 

• Nie należy nakładać czujnika na szkliwo oraz inny makijaż. 

• Paznokcie nie powinny być zbyt długie. 

• Należy odnieść się do powiązanej literatury opisującej ograniczenia kliniczne i uwagi. 

• Pulsoksymetr nie jest urządzeniem leczniczym. 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna Pulsoksymetr CMS60D 

• Wyświetlanie wartości SpO2 (wysycenia krwi tlenem) 

• Wyświetlanie wartości Pulsu oraz wskaźnika pulsu 

• Wyświetlanie krzywej pulsu 

• Wskaźnik niskiego poziomu energii pojawia się przed błędami pomiaru wynikającymi z 

niskiego poziomu zasilania. 

• Zmiana jasności ekranu. 

• Wskaźnik dźwięku pulsu. 

• Funkcja alarmów. 

• Zapis mierzonych wartości pulsu i saturacji, który może być przeniesiony do komputera. 

• Zastosowanie zewnętrznych czujników pulsu i saturacji. 

• Funkcja przeglądu wyników. 

• Funkcja zegara. 

Pomiar SpO2 

Zakres pomiaru 0%-100% 

Dokładność dla zakresu 70%-100% ±2%, poniżej 70% niesprecyzowane. 

Pomiar Pulsu 

Zakres pomiaru: 30-240bpm (uderzeń na minutę). 

Dokładność ±2% lub ±2bpm (w zależności, które większe). 

 

UWAGA! Pulsoksymetr dla dzieci CMS 60D wyposażony w czujnik opaska na nadgarstek, 

stopę lub palec. Pulsoksymetr CMS60D może być stosowany u najmniejszych pacjentów przy 

wykorzystaniu właściwego czujnika SpO2. 

Sprawdź pulsoksymetr dla dzieci z oferty MedCon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sprzetmedyczny-online.pl/pl/p/Pulsoksymetr-przenosny-na-palec-CMS60D/294?preview=true
https://sprzetmedyczny-online.pl/pl/p/Pulsoksymetr-dla-dzieci-Contec-CMS60D/293?preview=true
https://pulsoksymetr-sklep.pl/pulsoksymetr-dla-niemowlat-i-dzieci-c-2.html


Instalacja 

Panel przedni 

 

 

Gniazdo czujnika jest przeznaczone do podłączenia czujnika pulsu i saturacji dla wybranej 

grupy wiekowej. 

Port USB: Używany by podłączyć do komputera to zgrać trendy mierzonych wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniazdo czujnika SpO2 

 

Wskaźnik alarmu 

Górna granica alarmu SpO2 

Wartość SpO2 

Dolna granica alarmu SpO2 

 

 

Przycisk włącz / wyłącz 

Przycisk góra / trendy 

Przycisk lewa strona / pauza alarmu 

 

USB 

 

 

Wskaźnik dźwięku pulsu 

Wskaźnik statusu baterii 

Wartość Pulsu 

Wskaźnik Pulsu 

 

Krzywa Pulsu 

 

Przycisk menu 

 

Prawy przycisk / zegar 

 

Przycisk dół 



Instalacja baterii i czujnika pulsoksymetru Contec CMS 

 

• Używając grafiki umieść dwie baterie AA zgodnie z polaryzacją. 

• Zdejmij i załóż pokrywę baterii. 

• Umieść czujnik pulsoksymetru w górnym porcie pulsoksymetru (typ czujnika pulsu i 

saturacji jest ograniczony do czujników produkowanych przez producenta pulsoksymetru). 

!!! Należy zachować ostrożność wkładając baterie ponieważ niewłaściwe użycie baterii może 

uszkodzić pulsoksymetr. 

!!! Jeśli alarm jest włączony , pulsoksymetr włączy alarm wysokiego priorytetu jeśli bateria ma 

niski poziom energii. Pojawi się przerywany sygnał alarmu a ikona baterii zmieni się na kolor 

czerwony. 

https://pulsoksymetr-sklep.pl/pulsoksymetr-czujniki-saturacji-spo2-czujnik-spo2-do-pulsoksymetru-cms60-contec-c-7_25.html

