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1  POPIS PŘÍSTROJE

Pulsní oximetr OXYCOUNT mini je přístroj pro stanovení a monitorování nasycení arteriální krve 
kyslíkem (SpO2). Současně přístroj slouží k měření tepové frekvence.

Pulsní oximetrie je fotometrická metoda, která umožňuje zjištění stavu pacienta bez invazivních 
zásahů. Tato šetrná metoda umožňuje také dlouhodobá měření, např. u spících pacientů. 

Přístroj se dodává ve dvou verzích:

• s nenabíjecí 9V baterií,
• s nabíjecí baterií.

OXYCOUNT mini pracuje společně se stanicí pro tisk a nabíjení MULTIBASE 2. Obě verze 
(s nenabíjecí a nabíjecí baterií) mohou pomocí MULTIBASE 2 vytisknout uložená data, popřípadě je 
přenést do osobního počítače (PC).

1.1 Možnosti zobrazení

Na displeji 4 se mohou objevit následující zobrazení:

Hodnota SpO2 v procentech (%)

Hodnota tepové frekvence v tepech za minutu.

Kvalita signálu
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Zobrazení pulsu

Zobrazí se, pokud není možné získat žádný signál, např. když není 
vložen prst do čidla: alarm rozpojení.

Zobrazí se, pokud není čidlo zapojeno nebo není nepracuje správně.

Zobrazí se v případě vnitřní chyby nebo porouchaného čidla.

Na tři sekundy po zapnutí přístroje se zobrazí doba volné kapacity 
paměti v hodinách a minutách. Symbol pro kvalitu signálu ukazuje 
nastavené průměrování (FAL), zatímco čárky (----) zobrazují zbývající 
kapacitu baterie. Čísla v dolní části displeje zobrazují nastavené 
hodnoty alarmu.
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Vyměnit baterii.

Hlášení alarmu a nastavení hranic alarmu.

Menu pro nastavení.

1.2 Popis funkcí

OXYCOUNT mini je monitorovací systém, který nabízí, vedle monitorovací funkce, další možnosti 
pro přizpůsobení k vašim specifickým vyšetřovacím účelům. Displej 4 udávající jasné informace je 
osvětlený a proto lze přístroj používat i ve tmě. Kvalita přijímaného signálu je rozeznatelná pomocí 
ukazatele na displeji.

Jakmile OXYCOUNT mini rozpozná signál dostatečné kvality pro spolehlivé měření, aktivuje se 
signál pulsu, jehož tóny se mění podle nasycení krve kyslíkem. Díky tomu můžete rozlišit změnu 
v hodnotě nasycení krve kyslíkem již poslechem, ještě před tím, než překročí nastavenou hodnotu, při 
které se spustí akustický i optický alarm. 

Paměťová funkce OXYCOUNT mini umožňuje dlouhodobá měření. Přístroj ukládá po dobu až 
7 hodin hodnoty nasycení krve kyslíkem, tepovou frekvenci a kvalitu signálu. tyto hodnoty mohou být 
vytisknuty pomocí MULTIBASE 2 nebo přeneseny a zpracovány na PC. 

1.3 Zkrácený návod k použití

Ve zkráceném návodu k použití získáte rychlý přehled o obsluze pulsního oximetru OXYCOUNT 
mini. Přečtěte si ale také všechny ostatní oddíly návodu k použití, protože pravidla v něm obsažené 
musí být bezpodmínečně dodržována.

7



Po vložení baterie příp. nabití akumulátoru je OXYCOUNT mini připraven k použití. Přístroj, který je 
napájen baterií, je dodáván s již vloženou baterií. Připojte prstové či jiné čidlo do zástrčky pro čidlo 3.

Připojte čidlo k pacientovi. Kabel čidla připevněte k pacientovy pomocí náplasti, zabráníte tím 
vytažení kabelu. 

Tlačítkem zapnutí/vypnutí přístroje 1 zapněte přístroj. Po krátkodobém zobrazení konfigurace se vlevo 
objeví hodnoty nasycení krve kyslíkem (SpO2) v procentech, vpravo hodnota tepové frekvence 
pacienta (tepy za minutu). 

2  BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pro bezpečnost vaši vlastní a vašich pacientů a ve shodě s doporučeními direktivy 93/42/EEC 
dodržujte prosím následující pokyny:

• Přečtěte si pozorně a dodržujte návod k použití, který je součástí přístroje a musí být kdykoliv 
k dispozici. Přístroj je určen pouze k popsaným účelům. Přístroj ani jeho příslušenství nesmí 
používat osoby bez dostatečných odborných znalostí.

• Přístroj se nesmí používat v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
• Přístroj se nesmí ponořovat do tekutiny ani čistit tekutými čistícími prostředky.  
• Chraňte přístroj před vlhkostí.
• Přístroj smí otevřít pouze autorizovaní pracovníci, jinak zaniká nárok na záruku.
• Přístroj není vhodné používat v blízkosti přístrojů se zářením magnetické rezonance. 
• Poškozený přístroj nesmí být používán. Poškozené, opotřebovaně či kontaminované díly musejí 

být vyměněny.
• Pro prevenci před infekcí nebo bakteriální kontaminací dodržujte instrukce v kapitole 

9 Hygienická údržba.
• Pokud není přístroj delší dobu používán, vyjměte z něj baterii.
• Pro spolehlivé napájení pomocí baterie doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie (bez 

rtuti) s dlouhou životností, typ 6LR61.
• Pokud jsou použity neoriginální díly či díly nedoporučené v tomto návodě, mohou se vyskytnout 

poruchy nebo ztráta biokompatibility. V tomto případě, vyskytne-li se porucha, zaniká záruka.
• Výrobce Weinmann nezodpovídá za funkci přístroje, pokud je přístroj vlastníkem nebo 

obsluhujícím personálem neodborně udržován, nebo při jeho použití není dodržován návod 
k použití.

Čidla

• Nepřipojujte čidlo na stejnou končetinu, na které je připevněna manžeta tonometru. Tlak manžety 
ovlivňuje během měření stabilitu měření pulsního oximetru.

• Chraňte čidlo před silným zdrojem osvětlení, které může způsobit chybu měření.
• Pokud není do 10 sekund dosažena dostatečná kvalita signálu, umístěte čidlo na jiné místo.

Přesnost, rušení

• Pro určení správné hodnoty nasycení krve kyslíkem a tepové frekvence, potřebuje pulsní oximetr 
měřitelnou pulsní vlnu. Pokud žádná není či je příliš slabá, mohou být naměřeny nesprávné 
hodnoty. Hodnoty mohou být nepřesné také kvůli pohybovým artefaktům. Pokud je zobrazen 
alespoň jeden pruh symbolu pro kvalitu signálu, je naměřená hodnota v definované oblasti 
přesnosti. 

• OXYCOUNT mini je kalibrován při měření krve s oxyhemoglobinem bez podílu nefunkčního 
hemoglobinu. Pokud je podíl nefunkčního hemoglobinu (např. karboxyhemoglobin nebo 
methemoglobin) vysoký, ovlivní se negativně přesnost měření. Přesnost měření mohou také 
ovlivnit intravaskulární kontrastní látky.

8



3  UVEDENÍ DO PROVOZU

Při uvedení OXYCOUNT mini do provozu postupujte následujícím způsobem:

1. Instalace baterie: zasuňte pouzdro s baterií do OXYCOUNT mini. 
Pouzdro musí slyšitelně zaklapnout. (Viz obrázek.)

2. Pouzdro s baterií vysunete tak, že stisknete západkový 
mechanismus na pouzdru.

3. Připojte čidlo do zásuvky pro čidlo 3 na horní straně přístroje.

4. Připevněte čidlo na pacienta (viz kapitola 8 Aplikace čidla).

5. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí přístroje 1. 
Poté se na dobu cca 3 sekund zobrazí výrobcem nastavená 
konfigurace (hranice alarmu a hodnota pulsu) a zbývající kapacita 
paměti (viz kapitola 5.1 Zobrazení konfigurace). Po připojení 
čidla začne přístroj s měřením a ukazuje hodnoty nasycení krve 
kyslíkem a tepovou frekvenci. 

6. Když přístroj rozezná dostatečně stabilní signál, objeví se symbol 
kvality signálu (viz kapitola 5.2 Kvalita signálu). Začne znít tón 
pulsu a blikající symbol srdce znázorňuje srdeční akci.

7. Po použití vyčistěte čidlo a přístroj (viz kapitola 9 Hygienická 
údržba).
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4  OBSLUHA

V této kapitole jsou popsány všechny funkce a nastavení přístroje.

4.1 Přehled obsluhy

OXYCOUNT mini má tři úrovně obsluhy:

• Tlačítko na krátkodobé vypnutí alarmu a tlačítko na zapnutí nebo 
vypnutí osvětlení displeje.

• Nastavení hodnot alarmu se vyvolá krátkým stisknutím tlačítka 
MENU 5 a programuje se tlačítkem SET 6.

• Další nastavení přístroje se vyvolá přidržením (po dobu cca 3 
sekund) tlačítka MENU. Tlačítkem MENU procházíte jednotlivé 
parametry, aktivní přitom bliká. Pokud aktivní parametr nechcete 
změnit, přejděte stisknutím tlačítka MENU na parametr další. 
Změny aktuálních hodnot proveďte tlačítkem SET. Po dokončení 
změn stiskněte opět tlačítko MENU. OXYCOUNT mini zobrazí 
nápis "END" (příp. "ENDE" u německé jazykové verze). Pokud 
do 3s stisknete tlačítko MENU, přejdete k nastavení dalšího 
parametru. Pokud neuděláte nic, přístroj automaticky přejde do 
měřícího režimu.

4.2 Podsvětlení displeje

Pomocí tlačítka Osvětlení 7 můžete zapnout či vypnout zelené podsvětlení displeje.

Důležité:

Zelené podsvětlení displeje zvyšuje spotřebu proudu, proto při zapnutí přístroje není tato funkce 
aktivní. Pokud není podsvětlení displeje potřebné, mělo by zůstat vypnuté, sníží se tak spotřeba 
proudu a doba použití přístroje se prodlouží.

 
4.3 Nastavení hranic alarmu

Pokud během měřícího procesu krátce stisknete tlačítko MENU 5, dostanete se do nastavení alarmu. 
Na displeji se zobrazí aktuální hodnota spodní SpO2 alarmu. 

Stisknutím tlačítka SET 6 se zvýší právě zobrazená hodnota. Dokud budete tisknout tlačítko SET, 
bude se hodnota zvyšovat. Po dosažení maximální hodnoty, začne přístroj zobrazovat hodnoty opět od 
nejnižší. Když nastavíte požadovanou nejnižší hodnota SpO2 alarmu, přejděte tlačítkem MENU na 
další parametr alarmu. Pokud nechcete měnit hodnotu právě zobrazeného parametru, přeskočte jej 
tlačítkem MENU. 

Poté, co jste nastavili hranice pro

• dolní hranici nasycení kyslíkem,
• horní hranici nasycení kyslíkem,
• dolní hranici tepové frekvence a
• horní hranice tepové frekvence,
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zobrazí se po dalším stisknutí tlačítka MENU nápis END resp. ENDE (konec). Tlačítkem SET se 
navrátíte do měřícího režimu, pomocí tlačítka MENU můžete ještě jednou přezkoušet či pozměnit 
nastavení hodnot hranic alarmu.
Možnosti nastavení hranic alarmu jsou uvedeny v následující tabulce:

Hranice Oblast Nastavení z výroby
Dolní SpO2 50 – 95 % 90 %
Horní SpO2 90 – -- % 99 %
Dolní puls 30 – 95 tepů za minutu 45 tepů za minutu
Horní puls 80 – 250 tepů za minutu 120 tepů za minutu
 

4.4 Krátkodobé vypnutí alarmu

Každé hlášení alarmu je možné tlačítkem Vypnutí alarmu 2 na 30 sekund 
vypnout. Pokud důvod k hlášení alarmu stále přetrvává, alarm se opět 
spustí.

4.5 vypnutí a zapnutí alarmu

Akustické signály alarmu je možné zcela vypnout.

Pro zapnutí či vypnutí funkce alarm tiskněte tlačítko MENU tak dlouho, dokud se v dolní část displeje 
neobjeví nápis "ALARMS".  Vpravo nahoře se zobrazí, zda jsou alarmy aktuálně vypnuty nebo 
zapnuty. Tlačítkem SET můžete přepínat mezi "ON" (v německé verzi "AN" – zapnuto) a "OFF" 
("AUS" – vypnuto). Po zobrazení požadovaného nastavení stiskněte tlačítko MENU. OXYCOUNT 
mini navrhne ukončení nastavování (nápis "END" příp. "ENDE"). Chcete-li nastavit další parametry 
stiskněte opět tlačítko MENU. 

Hodnoty alarmů jsou i po vypnutí funkce alarmy dále zobrazeny na displeji.

Při vypnutí funkce alarmy je na displeji zobrazen symbol vypnutí alarmů.

Důležité:

Z bezpečnostních důvodů jsou vždy po zapnutí OXYCOUNT mini akustické alarmy aktivní, a to  
i v případě, že před vypnutím přístroje byly vypnuté. 

4.6 Stabilita měření (FAN)

FAL = Flexible Artifact Levelling

 OXYCOUNT mini zpracovává hodnoty měření tak, aby byl dosažen kompromis mezi přesností, 
dynamikou a artefakty. Pokud chcete sledovat hodnoty nasycení kyslíkem v krátkých intervalech 
(např. při sledování spánkové apnoe či monitorování pacienta při umělém dýchání), můžete nastavit 
vyšší citlivost přístroje. 

Vyšší citlivost přístroje má za následek vyšší citlivost vůči pohybovým artefaktů. Naopak, pokud 
předpokládáme velké rušení pohybem (např. během převozu pacienta), je zapotřebí stabilní měření.
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OXYCOUNT mini je možno nastavit na citlivost "normální", to 
znamená na střední stupeň stability. Chcete-li přístroj nastavit na 
"citlivý" či "stabilní", tiskněte tlačítko MENU tak dlouho, dokud se 
požadovaný parametr neobjeví (viz kapitola 1.1 Možnosti zobrazení) 
v dolní části displeje. Uvolněte tlačítko MENU a potvrďte vaši volbu 
tlačítkem SET. Aktivní nastavení bliká.

4.7 Ukládání dat

OXYCOUNT mini je dodáván s vypnutou paměťovou funkcí. Pokud je paměť vypnuta, objeví se po 
zapnutí přístroje v zobrazení konfigurace v poli pro SpO2 a tepové frekvence symbol "---".

Zapnutí a vypnutí funkce paměť

Pokud chcete aktivovat funkci paměť, tiskněte tlačítko MENU tak 
dlouho, dokud se v dolní části displeje neobjeví nápis "MEMORY" 
(příp. "SPEICHER" – paměť). Tlačítkem SET změňte mód na "ON" 
(příp. "AN" – zapnuto) a potvrďte tlačítkem MENU. 

Funkci paměť můžete ponechat zapnutou i když ji využíváte jen 
zřídka, nedochází ke zvýšené spotřebě el. proudu ani k jiným 
omezením funkcí přístroje. 

Kapacita paměti

Zbývající kapacita paměti je zobrazena při zobrazení konfigurace. 
Během měření můžete kontrolovat kapacitu paměti na pomocí 
zobrazených čárek v dolní části displeje. Nejsou-li tyto čárky 
viditelné, je paměť volná. S narůstajícím zaplňováním čárky přibývají 
z leva doprava. Když je paměť zaplněná, dosahují čárky až do 
pravého okraje displeje. 

Organizování paměti

OXYCOUNT mini ukládá každé dvě sekundy naměřené hodnoty (SpO2, tepovou frekvenci a kvalitu 
signálu). Kapacita paměti je sedm hodin. Uložená data se uchovávají i po vypnutí přístroje. Při 
výměně baterie či akumulátoru jsou data zajištěna po dobu nejméně 30 minut. 

Když se paměť zaplní, nejsou žádná další ukládána. Již uložené data se nepřemazávají. Před 
ukládáním nových dat musí být obsah paměti vymazán.

Vyhodnocení uložených dat  

Vyhodnocení uložených dat se uskutečňuje pomocí MULTIBASE 2. Potřebné kroky jsou uvedeny 
v návodu k použití MULTIBASE 2 v kapitolách Přenos dat a tisk a Přenos dat na PC. 
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Vymazání paměti

Před zahájením dlouhodobého ukládání dat je zapotřebí celou paměť 
vymazat. Tiskněte tlačítko MENU, dokud se v dolní části displeje 
nezobrazí nápis "ERASE" (příp. "LOSCHEN" u německé jazykové 
verze – vymazání). Uvolněte tlačítko MENU a vymazání paměti 
potvrďte tlačítkem SET.

5  ZOBRAZENÍ INFORMACÍ A ALARMŮ

5.1 Zobrazení konfigurace

Po zapnutí přístroje proběhne automatický vnitřní test. Zobrazí se všechny prvky nacházející se na 
displeji včetně podsvícení displeje a zazní sekvence tónů. Poté se zobrazí informace o nastavených 
parametrech. 

Konfigurace se zobrazí přibližně na tři sekundy. Pokud během tohoto zobrazení stisknete tlačítko SET, 
zobrazí se v dolní části přístroje číslo verze přístroje. Toto číslo může být potřebné pro servis 
v případě poruchy přístroje.

Pokud je zapnutá funkce paměť, čísla na ukazateli SpO2 a tepové frekvence udávají hodnotu volné 
kapacity paměti. 

Při vypnuté funkci paměť se zobrazí symbol "-----".

Během zobrazení konfigurace, je pomocí tří stupňů na ukazateli 
kvality signálu zobrazena nastavená citlivost přístroje:

• 3 zobrazené díly = citlivé měření
• 2 zobrazené díly = normální měření
• 1 zobrazený díl = stabilní měření

V dolní části displeje jsou zobrazeny nastavené hranice alarmů.

5.2 Kvalita signálu

Pulsní oximetr potřebuje pro přesné měření dostatečně kvalitní signál. Zpracovává vlny procházející 
měřícím místem podle kriterií, které jsou charakteristické pro normální pulsní vlny způsobené srdeční 
akcí.

Pokud tato kritéria nejsou splněna, např. dochází ke změně pulsu pohybovými artefakty, je signál 
slabý.  

Naopak, čím více jsou tato kritéria plněna, je kvalita signálu vyšší a tím je i vyšší přesnost měření 
nasycení krve kyslíkem a tepové frekvence. 
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Tato naměřená přesnost je na přístroji zobrazena symbolem pro 
kvalitu signálu ve čtyřech stupních. Pokud se objeví jeden nebo dva 
díly, je měření přiměřeně přesné. Optimální kvalita signálu je při 
zobrazení všech tří dílů. Není-li zobrazen žádný díl pro kvalitu 
signálu, mohou být naměřené hodnoty chybné.

5.3 Proměnlivý tón pulsace

Pokud je signál dostatečně kvalitní, spustí se pulsový tón. Jeho výška je závislá na naměřené hodnotě 
SpO2, takže jakákoliv změna této hodnoty může být zaznamenána i když přístroj není přímo sledován 
(akustické sledování). 

Při normálním provozu je možné pomocí tlačítka pro krátkodobé vypnutí alarmu vypnout tón pulsace 
či jej opět zapnout. 

Po každém zapnutí OXYCOUNT mini je tón pulsace vždy zapnutý.

5.4 Hlášení chyb

OXYCOUNT mini při zapnutí a během provozu testuje vnitřní funkce a funkce čidla. 

Při rozpoznání chyby se zobrazí ve spodní části displeje text "DEFECTIVE" (příp. "FEHLER" – 
chyba). V tomto případě je proces měření přerušen. Ukazatel pulsu (vpravo nahoře) udá příslušné číslo 
chyby. Objeví-li se také chybové hlášení "PROBE" (příp. "FEHLER" – čidlo), jedná se o chybu čidla.

V případě chyby čidla vyměňte čidlo a zašlete defektní díl s číslem chyby do autorizovaného servisu. 
Při objevení chyby v klávesnici nebo vnitřní chyby, informujte vašeho dodavatele nebo výrobce 
Weinmann.

Zobrazení chyby lze vymazat pouze vypnutím přístroje. 

Výjimka: chyba v klávesnici je zobrazena jen během prvních tří sekund po zapnutí přístroje. 

Pokud není čidlo správně připojeno, bude OXYCOUNT mini hlásit nejprve chybu. Až po správném 
připojení čidla přejde do měřícího režimu. Zkontrolujte proto správnost aplikace čidla podle návodu 
dodávaného s každým čidlem. Pokud je čidlo vadné, zůstane zobrazeno hlášení chyby.

Číslo chyby Význam
51, 52, 53, 55 chyba v připojení čidla, vadné čidlo
61, 62, 63, 64 chyba klávesnice
jiná čísla vnitřní chyba

Důležité:

Při použití lepících, Velcro nebo Y-čidel  nejprve připojte správně čidlo a teprve potom spusťte  
OXYCOUNT mini.  
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5.5 Alarmy

OXYCOUNT mini má tři různé alarmy:

Alarm překročení nastavených hranic (vysoká priorita)

Pokud hodnoty SpO2 a / nebo tepové frekvence dosáhnou nebo 
klesnou na nastavené hranice alarmu, rozezní se signál alarmu. Ve 
spodní části displeje se zobrazí odpovídající hranice. Pokud je např. 
dolní hranice SpO2 nastavena na 85% a měření dosáhne hodnoty 85% 
nebo nižší, zobrazí se v dolní části displeje text "SPO2 LOW" (příp. 
"SPO2 TIEF" – nízké SpO2). Rozsvítí se červená LED kontrolka.

Alarm čidla (střední priorita)

Čidlo není připojeno k přístroji. Pokud je porucha v čidle či kabelu, zobrazí se chybové hlášení 
"PROBE" (příp. "SENSOR" – čidlo) společně s číslem chyby. Pokud se objeví číslo chyby, 
kontaktujte vašeho dodavatele nebo výrobce. 

Alarm kvality signálu

Nemůže-li přístroj zachytit dostatečně kvalitní signál (např. čidlo není správně aplikováno na 
pacienta), zobrazí se na displeji text "SIGNAL", ale nezazní žádné tóny alarmu. Pokud čidlo odpojíte, 
zazní tóny alarmu a rozsvítí se červená LED kontrolka. 

5.6 Výměna baterie

Zobrazí-li se na displeji symbol baterie, vyměňte baterii na novou resp. za nabitou. 
Od prvního zobrazení tohoto symbolu má baterie ještě kapacitu na 30 minut provozu přístroje. 

 

6  BATERIRE A PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI

OXYCOUNT mini může být používán s nabíjecími nebo standardními nenabíjecími alkalickými 
bateriemi.

6.1 Provoz s nabíjecí baterií nebo síťové napájení

Provoz na nabíjecí baterii nebo síťové napájení je možný se stanicí pro nabíjení a tisk MULTIBASE 2. 
MULTIBASE 2 nabíjí nabíjecí baterii přímo v OXYCOUNT mini nebo samostatnou rezervní baterii 
v rychlonabíjecím prostoru. Podrobné informace viz návod k použití pro MULTIBASE 2.

6.2 Provoz s 9 V baterií

OXYCOUNT mini může být napájen 9 V nenabíjecí baterií (alkalický typ, doba provozu 24 hodin) 
nebo s 9 V nabíjecí baterií (doba provozu cca 6 hodin). 

9 V nabíjecí baterie se nenabíjejí v MULTIBASE 2, ale v běžných nabíječkách určených pro tyto 
baterie.

15



Výměna baterie

Vytáhněte z OXYCOUNT mini pouzdro s baterií tak, že ze strany 
stisknete pomocí palce a ukazováku záklopkový mechanismus 
pouzdra. Uvolněte svorku vybité baterie, připojte baterii novou 
a vložte ji do pouzdra. Zasuňte pouzdro s baterií do přístroje, dokud 
slyšitelně nezaklapne. 

  
6.2 Vynutí pro šetření baterie

Pokud není přístroj během tří minut použit (žádná měření, žádné nastavovaní parametrů), automaticky 
se vypne. Tím se zamezí zbytečnému vybíjení baterie při neúmyslném zapnutí přístroje nebo odpojení 
čidla. 

Během dlouhodobého měření se přístroj automaticky nevypíná.

6.4 Nastavení řeči

Upozornění!

Zkontrolujte nastavení řeči OXYCOUNT mini po přerušení zásobování proudem.  

Pokuj je přístroj delší dobu bez proudu (nabíjecí či nenabíjecí baterie) může "zapomenout" nastavení 
řeči. To se stává např. při výměně vybitých baterií, pokud nebyly vloženy nové baterie během doby, 
kdy je chráněno uložení dat. To je garantováno po domu 30 minut, i když v běžně zůstávají data 
uložena déle, hodiny až dny. 

OXYCOUNT mini vás při zapnutí na případnou ztrátu dat upozorní a nabídne vám na výběr jazyk. 
V dolní části displeje se střídají v dvou sekundových intervalech texty "DEUTSCH" (němčina), 
"ENGLISH" (angličtina) a "FRANCAIS" (francouzština). 

Pokud byl na přístroji nastaven špatný jazyk, nebo pokud chcete jazyk změnit, nastavte všechny 
alarmy na hodnotu "95". Jakmile ukončíte nastavení alarmů příkazem "END", zobrazí se na několik 
sekund možnost nastavení jazyku, jak je popsáno výše. Postupujte následovně:

1. Tlačítkem SET potvrďte požadovaný jazyk. Zkontrolujte, zda je na displeji bliká. Pokud ne, 
2. tiskněte tlačítko MENU, dokud se požadovaný jazyk nezobrazí. 
3. Potvrďte tlačítkem SET.
4. Tiskněte tlačítko MEDU, dokud je na displeji neobjeví "END" ("ENDE" – konec) a potvrďte 

tlačítkem SET, že chcete opustit nastavení jazyku. Teprve potom je nastavení aktivní a je 
možný další provoz přístroje.
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7  DOKUMENTACE DAT, DLOUHODOBÁ MĚŘENÍ

Přístroj během měření zaznamenává pro pozdější dokumentaci hodnoty SpO2, tepové frekvence a 
kvality signálu do vnitřní paměti. Tisk dat se provádí pomocí stanice pro nabíjení a tisk MULTIBASE 
2. Hodnoty SpO2, tepové frekvence a kvality signálu se ukládají do paměti každé dvě sekundy. 
Kapacita paměti je na 7 hodin kontinuálního záznamu u jednoho pacienta nebo na kratší záznamy od 
více pacientů v celkové době 7 hodin.

Provoz paměti

Po spuštění přístroje se začnou data automaticky ukládat do paměti, a to do té doby, dokud se nezaplní 
sedmi hodinová kapacita paměti nebo přístroj není vypnut. Po každém spuštění přístroje je 
automaticky označen začátek nového ukládání dat.

Díky tomuto uspořádání paměti je možné provádět mnohačetná krátkodobá měření vypnutím a 
zapnutím přístroje. Každý blok dat může být pro nového pacienta. Dále lze do paměti ukládat 
dlouhodobé záznamy, přístroj ale nesmí být během měření vypnut. Při pozdějším tisku na stanici 
MULTIBASE 2 budou jednotlivá měření, oddělená vypnutím a zapnutím přístroje, vytisknutá zvlášť. 

Po dokončeném ukládání a přenosu dat by se měla paměť vymazat, aby se mohla zaznamenávat další 
měření. Veškerá uložená data zůstanou v paměti OXYCOUNT mini  uchovány do té doby, než budou 
jednoznačně vymazána (viz Vymazání paměti na straně 13). 

Důležité:
Když se paměť zaplní, zůstane její obsah uchován. Žádná další data nejsou zaznamenávány. Aby se  
mohly ukládat další data, měl by být obsah paměti, pokud je to možné, vytisknut a vymazán.  
Informaci o zbývající kapacitě paměti je uvidíte po zapnutí přístroje v zobrazení konfigurace nebo 
při provozu zobrazením čar v dolní části displeje. 

 Pokud chcete uskutečnit nové měření, které má být později zdokumentováno, postupujte následovně:

1. Zapněte přístroj.
2. Vymažte obsah paměti (viz Vymazání paměti na straně 13).
3. Připojte čidlo a proveďte měření.
4. Po ukončení měření přístroj vypněte. Dále postupujte podle návodu k použití stanice pro 

nabíjení a tisk MULTIBASE 2, kapitola Přenos dat a tisk. 

8  PŘIPOJENÍ ČIDLA

Dbejte na správnou aplikaci standardního prstového čidla. Prst zobrazený na připojeném čidle musí 
směřovat vzhůru. Při dlouhodobých měření by měl být kabel čidla připevněn náplastí k prstu a paži 
jako ochrana před vytažením. Náplast by neměla přijít do kontaktu se samotným čidlem. 

Při použití jiných čidel společnosti Weinmann dodržujte přiložený návod k použití.

9  HGIENICKÁ ÚDRŽBA

Prstová čidla a kabely pečlivě otřete slabým desinfekčním prostředek (např. TERRALIN) bez 
alkoholové báze. Dodržujte návod k použití k příslušnému desinfekčnímu prostředku. Při desinfekci 
doporučujeme používat gumové domácí či jednorázové rukavice. V žádném případě nesmí do 
přístroje, čidla či přípojů vniknout tekutina. Přístroj čistěte pokud možno suchým nebo jen lehce 
navlhčeným hadříkem. Při silném znečištění můžete použít slabý mýdlový roztok.
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10  ÚDRŽBA, SERVIS, LIKVIDACE

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. To ale neznamená, že se nemohou vyskytnout žádné technické 
poruchy. Pokud se vyskytne nějaká porucha, kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo výrobce 
Weinmann.

Upozornění!

OXYCOUNT mini může otevřít (rozebrat) pouze autorizovaný pracovník. Při neoprávněném 
otevření přístroje zaniká nárok na záruku.

10.1 Lidvidace

Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Pro odbornou likvidaci přístroje se 
obraťte na instituci, která má oprávnění a certifikaci k recyklaci elektroodpadu.
Jejich adresy zjistíte u osoby pověřené ochranou životního prostředí nebo u příslušné 
instituce místní správy.

11  ROZSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

WM 90500 = pulsní oximetr OXYCOUNT mini, provoz na baterií, kompletní
WM 90501 = pulsní oximetr OXYCOUNT mini, provoz na nabíjecí baterii, kompletní
WM 90544 = pulsní oximetr OXYCOUNT mini s MULTIBASE 2
WM 97154 = speciální sada: kapnometr CAPNOCOUNT mini, pulsní oximetr OXYCOUNT mini

          a MULTIBASE 2

S = Součást dodávky
N = Náhradní díl
P = Příslušenství

Katalog č. WM 90500 WM 90501 WM 90544 WM 9754

OXYCOUNT mini WM 90502 S + N S + N S + N S + N
OXYCOUNT mini s real-time hodinami 
(může být vybaven real-time hodinami) WM 90503

Výbava – real-time hodiny WM 90478 P P P P
Pouzdro s baterií WM 99207 S + N P P P
NiCd nabíjecí baterie (WM 90440) a 
MULTIBASE 2 (WM 99240) WM 90406 P S + N S + N S + N

NiMH nabíjecí baterie pro MULTIBASE 2 
(WM 99240) WM 99206 P P P P

MULTIBASE 2 bez příslušenství WM 99240 P P S + N S + N
Síťový adaptér WM 99248 P P S + N S + N
12V spojovací kabel pro MULTIBASE 2 WM 99250 P P P P
Prodlužovací kabel 1.5 m, potřebný pro 
všechna čidla WM 90321 – 90329 a 90420 WM 90432 P P P P

Prstové čidlo pro dospělé, 1.2 m kabel WM 90520 S + N S + N S + N S + N
Prstové čidlo BCI pro dospělé, 1.2 m kabel WM 90420 P P P P
Prstové čidlo do starších modelů do 
výrobního čísla 2500 WM 90320 P P P P

Univerzální Y-čidlo WM 90321 P P P P
Čidlo Velcro s páskem pro novorozence WM 90324 P P P P
Čidlo Velcro s páskem pro děti WM 90325 P P P P
Jednorázové čidlo pro dospělé WM 90326 P P P P
Jednorázové čidlo pro děti od 15 do 45 kg WM 90327 P P P P
Jednorázové čidlo pro děti od 3 do 15 kg WM 90328 P P P P
Jednorázové čidlo pro děti do 3 kg WM 90329 P P P P
Náhradní klipy pro čidla 90324/25, sada 5 WM 90334 P P P P
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Termopapír, 6 rolí, každá 25 m WM 99245 P P P P
Kabel do rozhraní RS 232 a software MB2PC WM 99246 P P P P
Vyhodnocení OXYCOUNT v PC WM 99247 P P P P
Síťový adaptér dle britského standardu WM 99251 P P P P
Kabel a (nebo) analogový / online výstup do 
tiskárny, včetně speciálně vyrobené 
MULTIBASE 2

WM 99253 P P P P

Kabel pro volbu analog / online WM 99255 P P P P
OXYCOUNT mini software, aktualizace WM 99257 P P P P
RS 232 / PC adaptér (9 pinový / 25 pinový) WM 94062 P P P P
Kabel do rozhraní RS 232, připojení Sub-D 9-
Pol, délka 1.5 m WM 99256 P P P P

OXYCOUNT mini software, skládá se z 
disku s programem, licencí a návodem, 1 
licence

WM 99259 P P P P

OXYCOUNT mini software, skládá se z 
licenčního čísla pro další licence WM 99244 P P P P

Náhradní klips pro OXYCOUNT / 
CAPNOCOUNT WM 99480 N N N N

Brašna se zámkem pro LIFE-BASE a 
poutkem na pás WM 97130 P P P P

Brašna pro CAPNOCOUNT mini, se zámkem 
pro LIFE-BASE nebo poutkem na pás WM 97131 P P P P

POutko na pás WM 97135 P P P P
Rozsah dodávky a příslušenství pro 
CAPNOCOUNT – viz příslušný návod k 
obsluze

X
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12  TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída produktu dle direktivy 93/42/EEC IIa
Rozměry (Š x V x H) 65 x 128 x 27 mm
Hmotnost cca 160 g
Zdroj napětí 9 V alkalická baterie s dlouhou životností

nebo: 7.2 V nabíjecí NiCd baterie (WM 90406)
nebo: 7.2 V nabíjecí NiMH baterie (WM 99206)

Příkon 100 mW bez podsvětlení displeje
150 mW s podsvětlením displeje

Provozní doba
 - s NiCD nabíjecí baterií (WM 90406)
 - s NiMH nabíjecí baterií (WM 99206)

cca 24 h
cca 30 h

Metoda měření logika proměnné citlivosti měření vlny (Split-
Pulse-Wave with Fuzzy Logic Control)

Klasifikace podle EN 60601-1:
 - typ ochrany proti elektrickému proudu
 - stupeň ochrany proti elektrickému proudu

ochranná třída II
Typ BF

Elektromagnetická snášenlivost (EMC)
 - rušení přístroje
 - odolnost přístroje proti rušení

EN 60601-1-2
EN 55011
IEC 801 část 2 až 5 

Oblast měření SpO2 0 až 99 %
Přesnost měření SpO2 
SpO2 > 85 %
75 % < SpO2 < 85 %
50 % < SpO2 < 75%
SpO2 <50 %

± 1.5 %
± 2.0 %
± 3.0 %
± nespecifikováno

Oblast měření tepové frekvence 30 až  250 tepů za minutu
Přesnost měření tepové frekvence ± 1 % tepů za minutu
Čidla
 - délka vlny
 - průměrné energetické záření

660 nm / 905 nm
14 mW

Displej
LCD se zeleným podsvícením a červená LED 
kontrolka alarmu

SpO2, tepová frekvence, hranice alarmů, kvalita 
signálu, symbol srdeční akce, paměť, čidlo (chyba 
čidla), signál (není signál), vyměnit baterii

Obnova displeje s každou rozpoznanou pulsní křivkou
Obnova alarmů okamžitě při události
Tón pulsace proměnlivý, závislý na naměřeném nasycení krve 

kyslíkem
Paměť ukládání hodnot SpO2, tepové frekvence, kvality 

signálu; kapacita 7 hodin, ochrana před 
vymazáním dat během výměny baterie (min. 30 
minut)

Výstup dat pomocí MULTIBASE a MULTIBASE 2
Provozní teplota 0°C až +45°C
Skladovací teplota -20°C až +70°C
Vlhkost 0 až 90% (nekondenzovaná)
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13  ZÁRUKA

• Výrobce Weinmann poskytuje záruku na závady, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo 
ve výrobě, po dobu dvou let od data zakoupení. U produktů, jejichž životnost je prokazatelně 
nižší než dva roky, platí záruční lhůta uvedená v uživatelské příručce daného produktu.

• Předpokladem nároku na reklamaci je předložení dokladu o nákupu, z něhož je zřejmý prodejce 
a datum nákupu. 

• Záruka není poskytnuta:
- pokud nebyly dodrženy instrukce dle návodu;
- chyba byla v obsluze přístroje;
- při nesprávném použití či nesprávné manipulaci;
- při neoprávněném zákroku neautorizovanou osobou za účelem opravy přístroje;
- při nepředvídatelných okolnostech (např. blesk, apod.);
- při poškození během transportu v nevhodném obalu;
- pokud nebyla dodržována pravidelná údržba a servis;
- na opotřebované a poškozené komponenty jako např. filtry, baterie a akumulátory, 

zboží pro jednorázové použití, apod.;
- pokud nebyly používány pouze originální součástky. 

• Výrobce neručí za nepřímé škody v souvislosti s vadami, pokud vznikly v důsledku úmyslného 
jednání či hrubé nedbalosti, nebo při poškození zdraví v důsledku nedbalosti.

• Výrobce si vyhrazuje právo na rozhodnutí o odstranění vad, dodání nových věcí či snížení 
nákupní ceny na přiměřenou částku.

• Pokud výrobce odmítne reklamaci, nehradí náklady za přepravu mezi zákazníkem a výrobcem.
• Zákonné nároky na záruční plnění přitom zůstávají nedotčeny.

Adresa výrobce:

Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 54 02 68, D-22502 Hamburg

Tel.: +49 / 40 / 5 47 02-0
Fax: +49 / 40 / 54 70 24 61
E-mail: int.sales@weinmann.de
www.weinmann.de

Autorizovaný zástupce pro Českou republiku:

MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Tel.+fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
E-mail: mediprax@mediprax.cz 
www.mediprax.cz

Pokud se na přístroji zobrazí hlášení chyby "PROBE" (příp. "SENSOR" – čidlo), zašlete na opravu 
pouze čidlo společně s číslem chybové události.

Pro jakékoliv další otázky kontaktujte místního autorizovaného zástupce nebo výrobce Weinmann.
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