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Pulsoksymetr napalcowy E1067
 

cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Producent PERI Med

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie pulsoksymetr

Opis produktu
 

Sprawdź też inne nasze produkty z kategorii Pulsoksymetr napalcowy -> 

 Wysokiej jakości pulsoksymetr napalcowy marki Contec CMS50D przeznaczony do pomiaru stopnia nasycenia hemoglobiny tlenem
(SpO2) i pulsu (PR) zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Pulsoksymetr posiada czytelny wyświetlacz OLED z różnymi poziomami jasności,
prezentacją fali pletyzmograficznej oraz charakteryzuje się solidnością wykonania. Jest bardzo prosty w obsłudze. Pulsoksymetr
posiada duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz oraz możliwość ustawienia kilku trybów wyświetlania przyczynia się do wygodnej pracy.

Do czego służy pulsoksymetr napalcowy? Co pokazuje? Jak działa?

Pulsoksymetr napalcowy jest to niewielkie urządzenie, które służy do nieinwazyjnego, przezskórnego pomiaru saturacji krwi - czyli
wskaźnika nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem. Umożliwia on szybką ocenę wydolności układu oddechowego.

Urządzenie to emituje światło o dwóch różnych długościach fal: 660 nm (światło czerwone) i 940 nm (światło podczerwone) oraz mierzy
jaka część tego światła została pochłonięta przez hemoglobinę. W zależności od tego czy hemoglobina transportuje tlen czy nie, jej
zdolność do pochłaniania fal jest różna. Tę właściwość wykorzystują pulsoksymetry.

Na podstawie różnic w pochłanianiu promieniowania, aparat oblicza stopień nasycenia krwi tlenem (SpO2), a wynik podawany jest na
wyświetlaczu w procentach.

Nowoczesne pulsoksymetry wyposażone są dodatkowo w funkcję pomiaru tętna czy możliwość pomiaru indeksu perfuzji (PI).

Na który palec zakłada się pulsoksymetr

Urządzenie należy nakładać na palec wskazujący (minimalna grubość to 1 cm), tak aby końcówka palca znalazła się w samym środku
urządzenia. Wybór ręki jest dowolny. Do badania nie należy mieć zbyt długich paznokci, a tipsy należy zdjąć. To samo dotyczy
opatrunków, bandaży czy plastrów. Pulsoksymetr napalcowy nakładamy na palec suchy i pozbawiony lakierów do paznokci (mogą
zafałszować pomiar). W przypadku osób o smukłych dłoniach oraz dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie zsunął się z
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palca.

Jak odczytywać i interpretować wyniki pomiarów pulsoksymetrem napalcowym?

Wynik badania jest widoczny na wyświetlaczu już po kilku minutach.

Symbolem SpO2 oznaczony jest stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (nasycenie krwi tętniczej tlenem) i podawany jest w procentach.
Za wartość prawidłową u zdrowego człowieka uznaje się wartość od 95% do 99% U osób starszych i palących wynik prawidłowy mieści
się w granicach od 93% do 95%. Podczas tlenoterapii saturacja wzrasta nawet do 100%.

Jeżeli wynik jest niższy niż 90% świadczy to o niedotlenieniu organizmu, które stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. W takich
sytuacjach wymagana jest pilna interwencja medyczna.

Tętno (częstotliwość pracy serca) oznaczone jest symbolem PRbpm i wyrażone w ilości uderzeń na minutę. Prawidłowy zakres tętna
mieści się w granicach 60-100 uderzeń na minutę. Dla poszczególnych grup wiekowych norma wynosi:

niemowlęta - ok. 130 uderzeń na minutę,
dzieci starsze - ok. 100 uderzeń na minutę,
młodzież - ok. 85 uderzeń na minutę,
dorośli - ok 70 uderzeń na minutę,
osoby starsze - ok 60 uderzeń na minutę.

Indeks perfuzji liczony w procentach służy do oceny przepływu krwi obwodowej. Prawidłowa wartość PI jest różna dla każdego z
pacjentów i dopiero ocena z pozostałymi korelujący parametrami umożliwia prawidłową diagnozę.

Kiedy należy udać się do szpitala?

W przypadku badania pulsoksymetrem przy wartości saturacji poniżej normy (95% dla osoby zdrowej, 93% dla osób starszych i
palących) należy skontaktować się z lekarzem. Przy niedotlenieniu organizmu (poziom saturacji poniżej 90%) konieczna jest pilna
interwencja medyczna. Medycy zalecają zgłaszać się do szpitala, kiedy SpO2 spada poniżej 92%.

Pulsoksymetr a COVID-19

Badanie nasycenia krwi tlenem jest niezwykle przydatne w przypadku osób, które przechodzą bezobjawowo lub skąpoobjawowo
zakażenie koronawirusem. Dzięki pulsoksymetrowi są one w stanie określić, kiedy zaczyna się drugie stadium choroby, a saturacja
zaczyna spadać poniżej normy. Wczesna diagnoza oznacza skuteczniejszą terapię.

Pulsoksymetr napalcowy E1067 w Aptece Zdro-Vita

Główne cechy produktu:

Dokonuje pomiaru w sposób nieinwazyjny
Naciskając jeden przycisk mierzysz trzy istotne funkcje życiowe
Szybki pomiar (około 7 sekund)
Niewielkie rozmiary, lekki i wygodny w użytkowaniu
Posiada kolorowy wyświetlacz OLED
Cztery kierunki trybu wyświetlania zmieniane jednym przyciskiem
Fala przebiegu słupkowa, tzw. fala PLETH

Wskazania dla użycia pulsoksymetru:

Dla osób:

Z zaburzeniami oddychania
Astmatyków
Anemików
Sportowców
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Ćwiczących w klubach fitness
Z problemami układu krążeniowego
W nagłych przypadkach niedotlenienia organizmu, dużym ubytku krwi
Osób chcących monitorować swoje parametry życiowe

W domowy pulsoksymetr napalcowy powinny zaopatrzyć się osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i układu krążeniowego.
Takie urządzenie wskazane jest również dla osób cierpiących na bezdech senny.

Pulsoksymetr na palec jest bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Specyfikacja:

Zakres pomiaru natlenienia krwi 35% - 100% (rozdzielczość 1%)
Dokładność pomiaru natlenienia w zakresie 70% - 100% to 2%
Zakres pomiaru pulsu 30 - 250 BPM (rozdzielczość 1BPM, dokładność 2BPM)
Zakres pomiaru perfuzji 1% - 23% (rozdzielczość 1%)
Dokładność pomiaru 1%
Zasilanie 3V (2x bateria AAA 1.5V) (brak w zestawie)
Kolorowy jasny wyświetlacz OLED
Wskaźnik poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie po 8 sekundach bezczynności
Pobór prądu < 25mA
Przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 4. roku życia (waga ciała większa od 15kg)
Wysoka dokładność pomiaru nawet w warunkach mocnego oświetlenia - odchylenie pomiaru poniżej 1%
Kolor wysyłany losowo: niebieski lub czarny

Najważniejsze cechy:

Dokonuje pomiaru w sposób nieinwazyjny
Naciskając jeden przycisk mierzysz trzy istotne funkcje życiowe
Szybki pomiar (około 7 sekund)
Niewielkie rozmiary, lekki i wygodny w użytkowaniu
Posiada kolorowy wyświetlacz OLED
Cztery kierunki trybu wyświetlania zmieniane jednym przyciskiem
Fala przebiegu słupkowa, tzw. fala PLETH
Automatycznie wyłącza się po 8 sekundach od wyjęcia palca
Urządzenie przenośne do użytku domowego lub w podróży
Zasilanie: 2 baterie typu AAA. Starcza na 20 godzin pomiarów

Podmiot odpowiedzialny:

PERI Med
ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice

Sprawdź też inne nasze produkty z kategorii Pulsoksymetr napalcowy -> 
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Galeria
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