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M-LNCS™/LNCS®/LNOP® YI
Multilokalitní senzor SpO2 pro opakované pou!ití a jednorázové 
upev"ovací man!ety

POKYNY K POU!ITÍ

 Pro opakované pou!ití LATEX

PCX-2108A
02/13

  Vyrobeno bez p"írodního latexu Nesterilní

INDIKACE
Senzory pro opakované pou!ití M-LNCS™/LNCS®/LNOP® YI jsou ur#eny k$nep"etr!itému neinvazivnímu monitorování 
funk#ní saturace arteriálního hemoglobinu kyslíkem (SpO2) a$ tepové frekvence (m%"eno pomocí senzoru SpO2) 
u$ dosp%l&ch a pediatrick&ch pacient', kojenc' a novorozenc' p"i pohybu i$ v$ klidu a$ u$ dob"e nebo nedostate#n% 
perfundovan&ch pacient' v$nemocnici, za"ízení nemocni#ního typu a$mobilním a$domácím prost"edí.

KONTRAINDIKACE
Pou!ití senzoru M-LNCS/LNCS/LNOP YI je kontraindikováno u$pacient', kte"í alergicky reagují na produkty z$p%nového 
uretanu nebo na lepicí pásku. 

POPIS
Senzor YI se p"ipev(uje pomocí upev(ovacích man!et Masimo. Upev(ovací man!ety jsou ur#eny k pou!ití pouze 
u$jednoho pacienta.

Senzor M-LNCS/LNCS/LNOP YI je ur#en k$ pou!ití v&hradn% se za"ízeními vyu!ívajícími oxymetrii Masimo SET® nebo 
licencovan&mi k$ pou!ití senzor' M-LNCS/LNCS/LNOP. Upev(ovací man!ety Masimo jsou ur#eny k$ pou!ití pouze 
v$kombinaci s$multilokalitními senzory pro opakované pou!ití M-LNCS, LNCS nebo LNOP YI. Informace o$kompatibilit% 
jednotliv&ch za"ízení a$senzor' vám poskytne v&robce dan&ch produkt'. Ka!d& v&robce je povinen stanovit, zda jsou jeho 
za"ízení kompatibilní s$konkrétním modelem senzoru. )ada YI byla ov%"ena pomocí oxymetrické technologie Masimo SET.

Minimáln% po ka!d&ch #ty"ech (4) hodinách je t"eba senzor sejmout a$zkontrolovat místo aplikace. Pokud to vy!aduje 
stav cirkulace nebo k'!e, je nutné senzor p"emístit.

VAROVÁNÍ: Senzory a kabely Masimo jsou ur#eny pro pou!ití se za"ízeními vybaven&mi oxymetrickou technologií 
Masimo SET® nebo s p"ístroji licencovan&mi pro pou!ití senzor' Masimo.

UPOZORN"NÍ
• V*echny senzory a$ kabely jsou ur#eny k$ pou!ití s$ konkrétními monitory. P"ed ka!d&m pou!itím ov%"te 

kompatibilitu monitoru, kabelu a$senzoru, aby nedo*lo k$naru*ení #innosti p"ístroje nebo ke$zran%ní pacienta.

• Kontrolujte místo #asto nebo dle protokolu daného za"ízení a$zajist%te správné upevn%ní za"ízení, jeho správnou 
cirkulaci, správn& optick& zákryt a$také se ujist%te, !e není poru*ena k'!e.

• U$nedostate#n% perfundovan&ch pacient' postupujte velmi opatrn%. Pokud není senzor #asto p"emis+ován, m'!e 
dojít ke vzniku ko!ních erozí a$ tlakové nekrózy. U$ pacient' s$ nedostate#nou perfuzí kontrolujte místo aplikace 
ka!dou (1) hodinu a$v$p"ípad%, !e se objeví p"íznaky tká(ové ischemie, senzor p"emíst%te.

• Je t"eba rutinn% kontrolovat stav cirkulace distáln% od$senzoru.

• P"i nízké perfuzi je nutné #asto sledovat umíst%ní senzoru, abyste zachytili p"ípadné p"íznaky tká(ové ischemie, 
která m'!e vést k$tlakové nekróze.

• V$p"ípad% velmi nízké perfuze na$monitorovaném míst% mohou b&t zji*t%né ode#ty saturace ni!*í, ne! je jádrová 
saturace arteriální krve kyslíkem.

• K$zaji*t%ní senzoru na$míst% nepou!ívejte pásku, proto!e by mohla omezit krevní tok a$ohrozit p"esnost ode#t'. 
P"i$pou!ití p"ídavné pásky m'!e dojít k$po*kození k'!e nebo senzoru a$ke vzniku tlakové nekrózy.

• P"íli* t%sn% p"ipevn%né senzory nebo senzory, které t%sn% p"iléhají kv'li vzniklému edému, zp'sobí nep"esnost 
ode#t' a$mohou také zp'sobit tlakovou nekrózu.

• Nesprávn% umíst%né senzory nebo senzory, které #áste#n% zm%nily polohu, mohou vést k$nesprávn&m v&sledk'm 
m%"ení.

• ,ilní m%stnání m'!e zp'sobit podhodnocení ode#t' aktuální saturace arteriální krve kyslíkem. Proto je t"eba 
zajistit nále!it& !ilní odtok z$monitorovaného místa. Senzor by nem%l b&t umíst%n pod$úrovní srdce (nap". senzor 
umíst%n& na$ruce pacienta sv%*ené z$l'!ka, p"i$Trendelenbergov% poloze).

• Venózní pulzace mohou zp'sobit fale*n% nízké ode#ty SpO2 (nap". p"i regurgitaci trikuspidální chlopn% #i 
Trendelenbergov% poloze).

cs
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• K$tepové frekvenci zobrazované na$displeji pulzního oxymetru se m'!e p"idávat pulzace intraaortálního podp'rného 
balónku. Porovnejte tepovou frekvenci pacienta se$srde#ní frekvencí zji*t%nou vy*et"ením EKG.

• Senzor by nem%l mít !ádné viditelné defekty nebo po*kození a$ nem%l by vykazovat zm%nu barvy. Pokud má senzor 
pozm%n%nou barvu nebo je po*kozen&, p"esta(te jej pou!ívat. Nikdy nepou!ívejte po*kozen& senzor nebo senzor 
s$odkryt&m elektrick&m obvodem.

• Kabel a$kabel pacienta ve-te v!dy tak, abyste maximáln% sní!ili riziko, !e se do nich pacient zamotá nebo se jimi u*krtí.

• Neumis+ujte senzor na kon#etinu, na ní! je umíst%n arteriální katétr nebo man!eta pro m%"ení krevního tlaku.

• Pokud pou!íváte pulzní oxymetrii b%hem celot%lového ozá"ení, senzor musí z'stat mimo oza"ované pole. Pokud je 
senzor vystaven zá"ení, mohou b&t ode#ty nep"esné nebo se b%hem aktivní oza"ovací periody mohou zaznamenávat 
nulové hodnoty.

• Nepou!ívejte senzor b%hem vy*et"ení MRI ani v$prost"edí MRI.

• Fungování senzoru mohou naru*ovat silné zdroje okolního sv%tla, jako jsou chirurgické lampy (obzvlá*t% ty s$xenonov&mi 
sv%teln&mi zdroji), bilirubinové lampy, fluorescen#ní lampy, infra#ervené tepelné lampy a$p"ímé slune#ní sv%tlo.

• Abyste zabránili naru*ení #innosti senzoru okolním sv%tlem, p"ilo!te senzor správn% a$v$p"ípad% pot"eby jej p"ekryjte 
nepr'hledn&m materiálem. Pokud p"i$silném okolním sv%tle nep"ijmete pot"ebná opat"ení, nemusí b&t m%"ení p"esné.

• Vysoké hladiny COHb #i MetHb se mohou objevit i p"i zdánliv% normální hodnot% SpO2. P"i$podez"ení na$zv&*ené hladiny 
COHb #i MetHb je nutné provést laboratorní anal&zu (CO-oxymetrii) vzorku krve.

• Zv&*ené hladiny karboxyhemoglobinu (COHb) mohou ovlivnit p"esnost m%"ení SpO2.

• Zv&*ené hladiny methemoglobinu (MetHb) ovlivní p"esnost m%"ení SpO2.

• Zv&*ené hladiny celkového bilirubinu mohou ovlivnit p"esnost m%"ení SpO2.

• Nitro!iln% podaná barviva, jako je nap". indocyaninová zele( nebo metylénová mod", nebo barvy a textury aplikované 
extern% (nap". lak na nehty, akrylové nehty, lesk atd.) mohou ovlivnit p"esnost m%"ení SpO2.

• Záva!ná anémie, nízká arteriální perfuze nebo pohybov& artefakt m'!e ovlivnit p"esnost ode#t' SpO2.

• Nesterilizujte senzor ozá"ením, párou, autoklávováním ani pomocí ethylenoxidu.

• Senzor nijak nemodifikujte ani neupravujte. Úpravy nebo modifikace by mohly ovlivnit jeho v&kon a$p"esnost.

• Nepokou*ejte se upravovat, opravovat #i recyklovat senzory Masimo ani kabely pacienta. Mohlo by dojít k$po*kození 
elektrick&ch sou#ástí a$v$d'sledku toho i$k$ohro!ení pacienta.

• Vysoké koncentrace kyslíku mohou zvy*ovat dispozice p"ed#asn% narozen&ch novorozenc' k$retinopatii. Proto je t"eba 
nastavit hrani#ní hodnotu alarmu pro saturaci kyslíkem pe#liv% v$souladu s$pou!ívan&mi klinick&mi standardy.

• Upozorn!ní: Senzor vym%(te tehdy, kdy! se zobrazí v&zva k$ jeho v&m%n% nebo kdy! se po dokon#ení "e*ení potí!í 
s$nízk&m SIQ dle postupu v$u!ivatelské p"íru#ce monitorovacího za"ízení stále zobrazuje b%hem monitorování po sob% 
jdoucích pacient' zpráva o$nízkém SIQ.

• Poznámka: Senzor se dodává s technologií X-Cal™, aby se sní!ilo riziko nep"esn&ch ode#t' a neo#ekávané ztrát% 
monitorování pacienta. Senzor zajistí monitorování pacienta po dobu a! 8 760 hodin. Senzor vym%(te, a! vypr*í doba 
monitorování pacienta.

POKYNY
A) Volba umíst#ní

• V!dy volte takové místo, aby bylo okénko detektoru senzoru zcela zakryto. 

• P"ed umíst%ním senzoru je t"eba místo o#istit.

• Zvolte místo, které je dob"e prokrvené a kde senzor nejmén% omezuje v%domé pohyby pacienta.

• Senzor není ur#en k$umíst%ní na ucho. Pokud je t"eba jako monitorovací místo pou!ít ucho, doporu#ujeme zvolit senzor 
pro opakované pou!ití Masimo M-LNCS/LNCS/LNOP TC-I. 

NOVOROZENCI (1–3"kg), standardní man#eta / man#eta CleanShield / man#eta z p!nového materiálu: 

Preferovaná místa jsou horní #ást chodidla, pod 4. prstem na noze nebo vn%j*í #ást dlan% ruky. 

KOJENCI (3–10 kg), standardní malá man#eta / man#eta z p!nového materiálu:

Preferovaná místa jsou horní #ást chodidla, pod 5. prstem na noze nebo vn%j*í #ást dlan% ruky, pod 5. prstem. U$kojenc', 
kte"í mají silnou nebo edematózní nohu, je vhodné senzor nasadit na palec u$nohy nebo ruky.

DOSP"LÍ (> 30 kg) a D"TI (10–50 kg), standardní man#eta / man#eta CleanShield / malá man#eta / man#eta z p!nového 
materiálu:

Vhodn&mi místy jsou prost"edník nebo prsteník nedominantní ruky. Pou!ít lze také palec nebo 2. prst u$nohy. 
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B) Upev$ovací man%ety

T!lesná hmotnost 
Multilokalitní 

man#eta Clean-
Shield®

Standardní 
malá man#eta

Standardní 
man#eta

Man#eta 
z"p!nového 

materiálu

1 kg ~ 3 kg ! ! !

 3$kg ~ 10$kg !  ! !

10$kg ~ 30$kg ! !

10$kg ~ 50$kg ! !

 > 30$kg ! ! ! !

C) P&ilepení lepicích 'tvere'k( k)senzoru (není nutné u)multilokalitní man%ety CleanShield)
POZNÁMKA: Aby lepicí #tvere#ky k$ senzoru lépe p"ilnuly, ot"ete p"ed jejich p"ilepením plo*ky senzoru 70% 
izopropylalkoholem a$nechte je oschnout.
1. Postupujte podle Obr. 1a. Sejm%te lepicí #tvere#ky z$ochranné fólie.
2.  Postupujte podle Obr. 1b. Na ka!dé okénko plo*ek senzoru (sv%teln& zdroj a$detektor) p"ilepte jeden #tvere#ek. P"ed 

p"ilo!ením #tvere#k' na plo*ky senzoru se nedot&kejte jejich lepivé strany. 
3. Neodstra(ujte krycí vrstvu, pokud nechcete senzor ihned pou!ít.
UPOZORN$NÍ: Nepou!ívejte lepicí #tvere#ky na fragilní k'!i. 

D) P&ipojení senzoru k)pacientovi
Postupujte podle Obr. 2.. Man!etu z$p%nového materiálu lze pro pou!ití na mal&ch aplika#ních místech, nap"íklad d%tsk&ch 
prstech na rukou i$na nohou nebo na rukou a$na nohou p"ed#asn% narozen&ch d%tí, zkrátit.
1.  Odstra(te z$nalepovací man!ety fólii, ale nechte ji p"ipojenou na konci desti#ky (pouze standardní man!eta, man!eta 

CleanShield a standardní malá man!eta).
2.  Postupujte podle Obr. 3a. Zatla#te v&stupek na plo*ce sv%telného zdroje senzoru (kabel je ozna#en #erven&m 

indikátorem) do otvoru vlevo (Obr. 3b) a$druh& v&stupek na plo*ce detektoru senzoru do otvoru vpravo (Obr. 3c).
POZNÁMKA: St"edov& otvor nebo malou man!etu pou!ívejte u pacient' s hmotností 10–30$kg. Postupujte podle Obr. 3d.
3.  Postupujte podle Obr. 4. Zahn%te horní #ást nalepovací pásky dol' p"es plo*ky senzoru a p"ed p"ilo!ením senzoru 

sejm%te z$p"ehnuté #ásti nalepovací man!ety krycí vrstvu (pouze man!eta CleanShield).
NOVOROZENCI (1–3 kg) a KOJENCI (3–10 kg), standardní man%eta / man%eta CleanShield / man%eta z) p#nového 
materiálu

1.  Nasm%rujte kabel senzoru k pacientovi. Oto#te senzor YI k$vn%j*í #ásti nohy (Obr. 5a) nebo ruky (Obr. 5b) se st"edem 
man!ety (Obr. 5c) pod 5. prstem, okénkem detektoru na m%kké #ásti kon#etiny #i prstu a$okénkem sv%telného zdroje 
(kabel je ozna#en #erven&m indikátorem) p"esn% proti n%mu.

2.  P"ipevn%te men*í konec pásky a odstra(te zb&vající fólii (pouze standardní man!eta, man!eta CleanShield a standardní 
malá man!eta).

3.  Omotejte pásku kolem aplika#ního místa tak, abyste neomezili cirkulaci a$ aby detektor z'stal ve správné poloze na 
úrovni okének sv%telného zdroje; noha (Obr. 6a), ruka (Obr. 6b).

4. Pokud pou!íváte man!etu z$p%nového materiálu, zajist%te ji (Obr. 6c) pomocí pásku se such&m zipem.
POZNÁMKA: Pokud senzor YI umis+ujete na ruku, doporu#uje se, aby plo*ka SV.TELNÉHO ZDROJE (kabel je ozna#en 
#erven&m indikátorem) byla na dlani ruky pod 4. nebo 5. prstem.

DOSP"LÍ (> 30 kg) a D"TI (10–50 kg), standardní man%eta / man%eta CleanShield / malá man%eta / man%eta z p#nového 
materiálu

1.  Postupujte podle Obr. 7a. Nasm%rujte kabel senzoru k pacientovi. P"ilo!te senzor YI na zvolené místo tak, aby bylo 
okénko detektoru na m%kké #ásti kon#etiny #i prstu a$ okénko sv%telného zdroje (kabel je ozna#en #erven&m 
indikátorem) p"esn% proti l'!ku nehtu.

2.  Postupujte podle Obr. 7b. P"ipevn%te men*í konec pásky a odstra(te zb&vající fólii (pouze standardní man!eta, man!eta 
CleanShield a standardní malá man!eta).

3.  Postupujte podle Obr. 7c. Omotejte nalepovací man!etu #i man!etu z$ p%nového materiálu dostate#n% voln% kolem 
prstu tak, abyste neomezili cirkulaci a$aby detektor z'stal ve správné poloze na úrovni okének sv%telného zdroje.

POZNÁMKA: Pokud senzor YI umis+ujte na prst ruky nebo nohy, plo*ka SV.TELNÉHO ZDROJE (kabel je ozna#en #erven&m 
indikátorem) musí b&t na stran% NEHTU.
UPOZORN$NÍ: Pokud lepidlo p"estane plnit svou funkci nebo pokud se upev(ovací man!eta v$d'sledku nadm%rného 
pou!ívání za*piní, man!etu vym%(te.
POZNÁMKA: P"ipn%te kolí#ek k$od%vu pacienta, aby kabel co nejmén% omezoval pohyb kon#etiny se senzorem.
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E) P&ipojení senzoru ke kabelu pacienta
M-LNCS

1. Postupujte podle Obr. 8a. Nato#te konektor senzoru v'#i konektoru kabelu pacienta, jak je znázorn%no na obrázku.
2.  Postupujte podle Obr. 8b. Zasu(te konektor senzoru pln% do konektoru kabelu pacienta. Uzav"ete kryt konektoru 

senzoru na konektoru kabelu pacienta tak, aby do*lo k$aretaci.
LNCS

1. Postupujte podle Obr. 9a. Konektor senzoru zcela zasu(te do konektoru kabelu pacienta.
2. Postupujte podle Obr. 9b. Zcela uzav"ete ochrann& kryt.

LNOP
1. Postupujte podle Obr. 10. Nato#te spojovací plo*ku leskl&mi kontakty nahoru a$p"ilo!te logo k$logu na kabelu pacienta. 
2.  Zasunujte konektor LNOP YI do konektoru kabelu pacienta, dokud neusly*íte nebo neucítíte zacvaknutí. Mírn% zatáhn%te 

za konektor, abyste ov%"ili, !e spojení pevn% dr!í. Aby se pacient mohl pohodln%ji pohybovat, m'!ete mu kabel p"ilepit 
k$t%lu páskou.

F) Odpojení senzoru od kabelu pacienta
M-LNCS

1.  Postupujte podle Obr. 11a. P"idr!ujte ze strany konektor kabelu pacienta a odklopte kryt konektoru senzoru z$konektoru 
kabelu pacienta.

2 Postupujte podle Obr. 11b. Zatáhn%te za konektor senzoru a$odpojte jej od kabelu pacienta. 
LNCS

1. Postupujte podle Obr. 12a. Odklopte ochrann& kryt, abyste získali p"ístup ke konektoru senzoru.
2. Postupujte podle Obr. 12b. Zatáhn%te za konektor senzoru a$odpojte jej od kabelu pacienta. 

LNOP
1. Polo!te palec a$ukazovák na tla#ítka po obou stranách konektoru kabelu pacienta.
2. Postupujte podle Obr. 13. Pevn% *edá tla#ítka stiskn%te a$tahem senzor sejm%te.
POZNÁMKA: Chcete-li zm%nit umíst%ní senzoru, odpojte senzor od kabelu pacienta a$po nasazení na jiné místo jej op%t 
p"ipojte.

*I+T"NÍ
UPOZORN"NÍ: 

• Nepou!ívejte ne"ed%n& roztok chlorového b%lidla (5% – 5,25% chlornan sodn&) ani !ádné jiné roztoky, které zde nejsou 
doporu#eny. Mohlo by dojít$trvalému po*kození senzoru.

• Nepono"ujte konektor na kabelu YI do kapalin. 
• Nesterilizujte senzor ozá"ením, párou, autoklávováním, pomocí glutaraldehydu (Cidex) ani ethylenoxidu.
• P"i snímání upev(ovací man!ety nadm%rnou silou m'!e dojít k$po*kození senzoru.

Povrchové 'i,t#ní senzoru
1. Sejm%te senzor z$kon#etiny pacienta a$odpojte jej od upev(ovací man!ety a$kabelu pacienta. Odstra(te lepicí #tvere#ky.
2. Ot"ete senzor YI had"íkem namo#en&m v$70% izopropylalkoholu nebo v$mírném detergentu. 
3. P"ed pou!itím nechte senzor vyschnout. 

nebo
1.  Pokud je vy!adován nízk& stupe( dezinfekce, ot"ete v*echny povrchy senzoru YI a$ kabelu had"íkem nebo gázou 

namo#enou do vodného roztoku chlorového b%lidla 1$:$10.
2. Namo#te jin& had"ík nebo kousek gázy do sterilní nebo destilované vody a$ot"ete v*echny povrchy senzoru YI a$kabelu.
3. Osu*te v*echny povrchy senzoru a$kabelu #ist&m had"íkem nebo kouskem gázy.

*i,t#ní nebo dezinfekce senzoru namá'ením
1.  Vlo!te senzor do #isticího roztoku (roztok chlorového b%lidla a$vody 1$:$10) tak, aby byly senzor i$pot"ebná délka kabelu 

zcela pono"eny. 
VAROVÁNÍ: Konec kabelu senzoru s$konektorem nepono"ujte do !ádného roztoku. Mohlo by dojít k$po*kození senzoru.
2. Jemn% senzorem a$kabelem zat"este, aby se uvolnily p"ípadné vzduchové bubliny.
3. Nechte senzor a$kabel namo#ené minimáln% 10 minut a$maximáln% 24 hodin. Konektor nepono"ujte do roztoku.
4. Vyjm%te senzor z$#isticího roztoku.
5. Vlo!te senzor a kabel na 10 minut do sterilní nebo destilované vody pokojové teploty. Konektor nepono"ujte do roztoku. 
6. Vyjm%te senzor z$vody.
7. Osu*te senzor a kabel pomocí #isté ut%rky nebo gázy.
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SPECIFIKACE
P"i pou!ití s$ monitorovacími p"ístroji pulzní oxymetrie Masimo SET nebo s moduly pulzní oxymetrie a kabely pacienta 
licencovan&mi pro technologii Masimo SET mají senzory YI následující speci/kace:

Senzor YI Novorozenci Dosp#lí, d#ti, kojenci

Rozsah t%lesné hmotnosti 1 - 3$kg > 3 kg

P"esnost m%"ení SpO2 v$klidu, (70–100 %)1 3 % 2 %

P"esnost m%"ení SpO2 p"i pohybu2 3 % 3 %

P"esnost m%"ení tepové frekvence v$klidu (25 – 240 tep'/min)3 3 pulzy/min 3 pulzy/min

P"esnost m%"ení tepové frekvence v$pohybu3 5 pulz'/min 5 pulz'/min

P"esnost m%"ení SpO2 p"i nízké perfuzi4 3 % 2 %

P"esnost m%"ení tepové frekvence p"i nízké perfuzi4 3 pulzy/min 3 pulzy/min

POZNÁMKA: ARMS je statistick& v&po#et rozdílu mezi hodnotami nam%"en&mi tímto prost"edkem a$referen#ními m%"eními. 
V$kontrolované studii p"ibli!n% dv% t"etiny m%"ení proveden&ch za"ízením spadaly do rozmezí +/- ARMS referen#ních m%"ení.

P"esnost m%"ení SpO2 byla stanovena testováním na zdrav&ch dosp%l&ch dobrovolnících s$r'znou úrovní pigmentace k'!e 
v$rozsahu 70–100$% SpO2 v$porovnání s$laboratorním CO-oxymetrem. Speci/kace p"esnosti mají statistické rozlo!ení a$pouze 
v&sledky dvou t"etin m%"ení budou odpovídat speci/kacím pro 1 sm%rodatná odchylka.
1 P!esnost technologie Masimo rainbow SET byla ov"!ena v klidu ve studiích s lidskou krví od zdrav#ch dosp"l#ch dobrovolník$ mu%ského a %enského 
pohlaví se sv"tlou a% tmavou pigmentací k$%e v rámci studií indukované hypoxie v rozsahu 70 – 100 % SpO2 ve srovnání s laboratorním CO-oxymetrem. 
2 P!esnost Technologie Masimo rainbow SET v&pohybu byla ov"!ena ve studiích s&lidskou krví na zdrav#ch dosp"l#ch dobrovolnících mu%ského a %enského 
pohlaví se sv"tlou a% tmavou pigmentací k$%e p!i studiích s&indukovanou hypoxií p!i t!ení nebo poklepávání o&frekvenci 2 a% 4&Hz a amplitud" 1 a% 2&cm 
a &nerepetitivním pohybu o&frekvenci 1 a% 5&Hz a amplitud" 2 a% 3&cm p!i studiích s&indukovanou hypoxií v&rozsahu 70–100&% SpO2 a srovnána s&laboratorním 
CO-oxymetrem.
3 P!esnost technologie Masimo SET p!i tepové frekvenci v rozsahu 25 – 240 pulz$/min byla p!i laboratorním testování srovnána se simulátorem Biotek 
Index 2 a simulátorem Masimo s&intenzitami signálu vy''ími ne% 0,02&% a p!enosem vy''ím ne% 5&% u&saturací v&rozsahu 70 a% 100&%. 
4 P!esnost technologie Masimo SET p!i nízké perfuzi byla p!i laboratorním testování srovnána se simulátorem Biotek Index 2 a simulátorem Masimo 
s&intenzitami signálu vy''ími ne% 0,02&% a p!enosem vy''ím ne% 5&% u&saturací v&rozsahu 70 a% 100&%. 

KOMPATIBILITA
  Tento senzor je ur#en k$pou!ití v&hradn% se za"ízeními vyu!ívajícími oxymetrii Masimo SET nebo monitory pulzní 

oxymetrie licencovan&mi k$ pou!ití se senzory YI. Senzory jsou navr!eny tak, aby fungovaly správn% pouze se 
systémem pulzní oxymetrie od v&robce originálního za"ízení. P"i pou!ití spolu s$jin&m za"ízením nemusí senzory 
fungovat správn% nebo v'bec. 

Informace o$kompatibilit% naleznete na adrese: www.Masimo.com

ZÁRUKA
Spole#nost Masimo poskytuje záruku pouze p'vodnímu kupujícímu tohoto produktu, a$to pouze pokud je produkt pou!íván 
v$souladu s$pokyny dodávan&mi s$produkty spole#nosti Masimo. Spole#nost zaru#uje, !e se u$produktu po dobu *esti (6) 
m%síc' neprojeví vady materiálu ani zpracování. 

V01E UVEDENÁ ZÁRUKA JE V0HRADNÍ A$ EXKLUZIVNÍ ZÁRUKOU, KTERÁ SE VZTAHUJE NA PRODUKTY PRODÁVANÉ 
SPOLE2NOSTÍ MASIMO KUPUJÍCÍMU. SPOLE2NOST MASIMO V0SLOVN. ODMÍTÁ JAKÉKOLI JINÉ ÚSTNÍ, VYJÁD)ENÉ NEBO 
P)EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, V2ETN. ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DAN0 Ú2EL. V$P)ÍPAD. ZÁRU2NÍ 
UDÁLOSTI JE PRÁVEM ZÁKAZNÍKA A$POVINNOSTÍ SPOLE2NOSTI MASIMO OPRAVA NEBO V0M.NA PRODUKTU, A$TO PODLE 
VOLBY SPOLE2NOSTI MASIMO.

V-JIMKY ZE ZÁRUKY
Tato záruka se nevztahuje na produkty, které byly pou!ívány v$ rozporu s$ pokyny dodan&mi s$ produktem, nesprávn&m 
zp'sobem, nebyly "ádn% udr!ovány nebo byly po*kozeny v$d'sledku nehody #i vn%j*ích vliv'. Tato záruka se nevztahuje 
na produkty, které byly p"ipojeny k$jinému ne! ur#enému p"ístroji nebo systému, které byly pozm%n%ny nebo rozebrány #i 
op%t sestaveny. Tato záruka se nevztahuje na senzory ani kabely pacienta, které byly upraveny, opraveny nebo recyklovány.

SPOLE2NOST MASIMO V$ ,ÁDNÉM P)ÍPAD. NENESE ODPOV.DNOST V32I KUPUJÍCÍMU ANI V32I ,ÁDNÉ JINÉ OSOB. ZA 
NÁHODNÉ, NEP)ÍMÉ, ZVLÁ1TNÍ NEBO NÁSLEDNÉ 1KODY (V2ETN. ZTRÁTY ZISKU), A$ TO ANI$ V$ P)ÍPAD., ,E NA MO,NOST 
VZNIKU 1KODY BYLA UPOZORN.NA. ODPOV.DNOST SPOLE2NOSTI MASIMO ZA JAKÉKOLI PRODUKTY PRODANÉ KUPUJÍCÍMU 
(V$RÁMCI SMLOUVY, ZÁRUKY, PORU1ENÍ PRÁVA NEBO JIN0CH NÁROK3) V$,ÁDNÉM P)ÍPAD. NEP)ESÁHNE 2ÁSTKU ZAPLACENOU 
KUPUJÍCÍM ZA PRODUKTY, NA N., SE NÁROK VZTAHUJE. SPOLE2NOST MASIMO V ,ÁDNÉM P)ÍPAD. NENESE ODPOV.DNOST ZA 
PO1KOZENÍ SOUVISEJÍCÍ S$PRODUKTEM, KTER0 BYL UPRAVEN, OPRAVEN NEBO RECYKLOVÁN. OMEZENÍ V$TÉTO 2ÁSTI NEVYLU2UJÍ 
ODPOV.DNOST, KTERÁ PODLE PLATN0CH ZÁKON3 O$ODPOV.DNOSTI ZA PRODUKT NEM3,E B0T SMLUVN. VYLOU2ENA.

!ÁDNÉ P.EDPOKLÁDANÉ OPRÁVN"NÍ
NÁKUP ANI VLASTNICTVÍ TOHOTO SENZORU NEUD.LUJE ,ÁDNÉ VYJÁD)ENÉ ANI P)EDPOKLÁDANÉ OPRÁVN.NÍ POU,ÍVAT 
TENTO SENZOR SPOLU S$JAK0MKOLI ZA)ÍZENÍM, KTERÉ NENÍ SPECIÁLN. AUTORIZOVÁNO PRO POU,ITÍ SENZOR3 YI.
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UPOZORN"NÍ: FEDERÁLNÍ ZÁKONY (USA) OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO P)ÍSTROJE POUZE NA PRODEJ LÉKA)I NEBO NA 
OBJEDNÁVKU LÉKA)3.
Ur#eno pro pou!ití kvali/kovan&mi pracovníky. Kompletní informace k$ p"edepisování, v#etn% indikací, kontraindikací, 
varování, bezpe#nostních opat"ení a ne!ádoucích událostí naleznete v$návodu k$pou!ití.

Na produktu nebo na ozna#ení produktu mohou b&t uvedeny následující symboly:

SYMBOL DEFINICE SYMBOL DEFINICE

Prostudujte si pokyny k!pou"ití Kód #ar"e

 
$i%te se pokyny k!pou"ití Katalogové &íslo (&íslo modelu)

Title:  Graphic, Manufacturer Symbol, Masimo
PCX-1986
Revision A
DRO-23934
05/09

V'robce Referen&ní &íslo spole&nosti Masimo

Datum v'roby RRRR-MM-DD Nelikvidujte spole&n( s!b("n'm odpadem

K pou"ití do RRRR-MM-DD D(tsk' pacient

Nesterilní T(lesná hmotnost

LATEX

PCX-2108A
02/13

Vyrobeno bez p)írodního latexu Více ne"

Federální zákony (USA) omezují prodej 
tohoto p)ístroje pouze na!prodej léka)i nebo 
na!objednávku léka)e.

Mén( ne"

Zna&ka souladu s!evropskou sm(rnicí 
o!zdravotnick'ch prost)edcích 93/42/EHS Omezení skladovací vlhkosti

Autorizovan' zástupce pro Evropské spole&enství Rozsah skladovací teploty 

Odd(len' sb(r elektrick'ch a elektronick'ch 
za)ízení (WEEE). Uchovávejte v!suchu.

Nepou"ívejte, pokud je balení po#kozené.

Pokyny, Pokyny k pou"ití a P)íru&ky jsou dostupné 
v!elektronické verzi na webové stránce 
http://www.Masimo.com/TechDocs 
Poznámka: eIFU není k dispozici pro zem! 
s"ozna#ením CE.

Patenty: viz www.masimo.com/patents.htm. Dal*í patentová "ízení probíhají.

M-LNCS a X-Cal jsou ochranné známky spole#nosti Masimo Corporation. 

Masimo, SET, , CleanShield, LNCS a$LNOP jsou federáln% registrované ochranné známky spole#nosti Masimo Corporation.


