
 

 

                      

A063 Tabletop/ Handheld  Pulse Oximeter 
 

                    מדריך הפעלה מקוצר
 

 מיועד לניטור יומי של רוויון החמצן בדם וכן למעקב לצורך מחקר. המכשיר 

והתכנה   USBאפשרות להעבירם ל מחשב באמצעות חיבור  –שעות של נתונים המוצגים בטבלאות או בגרפים  063זיכרון מובנה של 

                     המסופקת עם המכשיר.

 המכשיר: הכרת  .1

 
 

  צבעוני ברזולוציה גבוהה  LCD תצוגה 1

 
Figure 2-1  פנל קדמי        Figure 2-2     אחורי פנל  

 

 

Figure 2-3  פנל צד שמאל       Figure 2-4  פנל צד ימין 

 

 

 Powerנורית  2

on 
 דולקת בצבע ירוק כאשר המכשיר במצב דולק

 מדליק ומכבה את המכשיר לחצן הדלקה 3

 לחצן כניסה לתפריט המכשיר MENUלחצן  4

כאשר במכשיר סוללות נטענות והמכשיר מחובר למטען  נורית טעינה 5

,הנורית מציינת את מצב טעינת  USBבאמצעות כבל ה 

 הסוללה בשלשה צבעים )אדום,כתום,ירוק(

לחצן השתקת  6

 צפצוף
 לחיצה מפסיקה או מפעילה את מצב הצפצוף

 לבחירה בפרמטר שלמעלה )בתפריט( UPלחיץ  7

בתפריט לחיצה עליו מאשרת את לאחר הבחירה  EXITלחיץ  8

 הבחירה ועוברת לתת התפריט הבא

 לבחירה בפרמטר שלמטה )בתפריט( Downלחיץ  9

משמיע צליל כאשר פרמטר מחוץ לגבול האזעקה  רמקול 11

המוגדר. כמו כן מצפצף במקרה של התראה טכנית כגון 

 ניתוק החיישן

 מעמד שולחני מפלדה תושבת המעמד 11

 )רגילות או נטענות( AAAסוללות  4 הסוללותתא  12

שקע חיבור  13

 SPO2חיישן 

 כאן מחברים את חיישן הסטורציה 

שקע חיבור  14

חיישן 
TEMPERATURE 

 כאן מחברים את חיישן מדידת הטמפרטורה )אופציונלי(

שבא עם המכשיר ומשמש  USBכאן מחברים את כבל ה  USBמחבר  15

 .או לטעינת הסוללות PCלחיבור ל 
 

 

 
 



 

 

 :מסך התצוגההכרת  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על המסך וכן ישמע צלצול אם הצלצול  יהבהבהפרמטר שנמצא בחריגה  –) חריגה מגבולות האזעקה(    ALARMהערה:  במקרה של 

 מופעל.

 

( וכל התעסקותו עם המכשיר מסתכמת בחיבור החיישנים ,בהשתקת 4המשתמש בבית אינו צריך להכנס לתפריט ההפעלה )לחיץ 

 מכשיר סוללות נטענות.אם יש ב  USBרגילות או בחיבור המטען דרך שקע ה  AAAהצפצוף במקרה הצורך, בהחלפת סוללות 

 (3הפעל את המכשיר )לחצן מס'  .1

 רן(ו( ושים על האצבע )ללא לק על הציפ13חבר את חיישן הסטורציה למכשיר )שקע  .2

 

 

 

 

  Plethysmogram of the pulse rate תצוגת גל  1

 

 ) מתעדכנת כל שניה( Pulse Rateתצוגת ה  דופק 2

 ) מתעדכנת כל שניה( SPO2תצוגת ה  רוויון החמצן 3

 בזמן אמיתי -מציג את עצמת הפולס של המטופל עצמת הפולס 4

שעון המכשיר ) הנתונים נשמרים עם תוית הזמן בו  שעון 5

 התבצעו( 

 (Adu,Neo,Ped מבוגר,  תינוק או ילד ) סוג המטופל 6

 אינדיקטור צליל 7

 האזעקה

 פעיל או מבוטלצליל 

אינדיקטור מצב  8

 האזעקה

ALARM    פעיל או מבוטל 

 כמות הקווים מראה את עצמת הסוללה  מצב הסוללה 9

גבולות האזעקה של  11

SpO2 
 אזעקה תופעל בחריגה מתחום זה 

גבולות האזעקה של  11

 הדופק
 אזעקה תופעל בחריגה מתחום זה 

גבולות האזעקה של  12
TEMPERATURE 

 )אופציונלי(

 אזעקה תופעל בחריגה מתחום זה 



 

 

הכניסה לתפריט תתבצע על ידי הרופא או מי שהוסמך על ידו ומאפשרת שינוי הגדרות המכשיר. הטיול בתפריט נעשה ע"י שימוש 

 ( 2-1צן היציאה ) כמוגדר בתרשים בחיצים ויציאה ע"י לח

 
   

   
   

  
 

   

   
 


