
УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і 
роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
                    а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
                    б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного
                         ремонт виробу);
                    в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
                    а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок 
                        транспортування;
                    б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу 
                         сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
                    в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, 
                        зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне 
                        підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 
    (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону 
    України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не 
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в 
заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розра-
хунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та 
комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попереджен-
ня.
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ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «A3» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним 
для експлуатації.

Виробник: Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co, Ltd.
Floor 14, Block D, Dianlian Technology Building, the Crossing 

between South Circle Road and South Fuli Road, Guangming District, 
Shenzhen, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Схід-

на Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2.
Номер редакції: № 4 від 09.07.2021.
Термін придатності виробу: див. на маркованні.
Гарантійний термін на виріб «A3»: 12 місяців з дати продажу за 

умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

Пульсоксиметр: 
A3

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно 
ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання 
виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та 
контроль виробництва на усіх його стадіях.

Пульсоксиметр A3 (далі за паспортом — пульсоксиметр / пристрій 
/ виріб) — це портативний непроникний пристрій для вимірювання 
рівня насичення киснем артеріального гемоглобіну (SpO2) і частоти 
пульсу у дорослих та дітей. Використовується вдома та у лікарнях 
(включно клінічне використання у терапії / хірургії, при анестезії, ін-
тенсивній терапії тощо). Не призначений для безперервного моніто-
рингу.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки кори-
стувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄEC ви-
робів медичного призначення.

Виробник залишає за собою право без попереднього пові-
домлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у 
цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для 
ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. На роботу пульсоксиметру може впливати використання апарату 
для електрохірургії (АЕХ).

2. Пульсоксиметр повинен мати можливість вимірювати пульс від-
повідним чином для отримання точного вимірювання SpO2. Пе-
ред початком вимірювання SpO2 потрібно впевнитися у тому, що 
ніщо не перешкоджає вимірюванню пульсу.

3. Не можна використовувати пульсоксиметр в умовах магнітно-ре-
зонансної візуалізації (MRI) і комп’ютерної томографії (СТ).

4. Не можна використовувати пульсоксиметр у тих випадках, коли 
необхідний сигнальний пристрій. Прилад не оснащено сигналь-
ним механізмом.

5. Небезпека вибуху: не можна використовувати пульсоксиметр у 
вибухонебезпечному середовищі. 

6. Пульсоксиметр призначений тільки для використання як допом-
іжний прилад при оцінці стану пацієнта. Він повинен викори-
стовуватись разом із іншими методами оцінки клінічних ознак і 
симптомів.

7. Слід регулярно оглядати місце застосування датчика пульсокси-
метра для визначення місця розміщення датчика, кровообігу і 
чутливості шкіри пацієнта. 

8. Не можна розтягувати липкий пластир при застосуванні датчика 
пульсоксиметра. Це може призвести до отримання неточних по-
казів або появи шкірних пухирів.

9. Перед початком використання приладу необхідно уважно про-
читати інструкцію з використання.

10. Пульсоксиметр не оснащено сигнальним механізмом рівня SpO2, 
він не призначений для безперервного моніторингу, що відміче-
но спеціальним символом.

11. Тривале використання пульсоксиметра або стан пацієнта можуть 
вимагати періодичної зміни місця застосування. Потрібно змі-
нювати місце застосування датчика і перевіряти цілісність шкіри, 
стан кровообігу, а також здійснювати регулювання кожні 4 годи-
ни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значення

Тип дисплею: дисплей OLED (світлодіодний дисплей)

Функції: 4 режими інформації на дисплеї

Діапазон вимірювання 
пульсу:

30–240 ударів за хвилину

Точність вимірювання: SpO2; ± 2 % в діапазоні 70 % - 99 % (зна-
чення менше 70 % – не визначаються)

Споживана потужність: < 30 мА

Електроживлення: дві лужні батарейки ААА 1.5 В

Відключення живлення: автоматично вимикається за відсут-
ності сигналу у виробі більше 8 с.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставити дві батарейки ААА у гніздо для батарейок і закрити 
кришку.

2. Відкрити затискач, як показано на малюнку нижче.
3. Вставити палець у гумовий отвір пульсоксиметра (палець потріб-

но вставляти до кінця) і відпустити затискач.
4. Один раз натиснути кнопку включення на передній панелі.
5. Під час роботи пульсоксиметра палець не повинен тремтіти. При 

цьому рекомендується не рухатись.
6. Зчитати відповідні покази із екрану дисплея.

Коли палець вставлений у пульсоксиметр, 
він повинен бути повернутий нігтем до-
верху.

Ввімкнення пульсоксиметра: при кожному натиску вими-
кача пульсоксиметр переключається в інший режим робо-
ти дисплея, моделі відтворюють 4 режими інформації на 
дисплеї.


