
RI-FOX N pulssioksimetri 

 

KÄYTTÖOHJEET 

 
Happisaturaatio on erittäin tärkeä parametri hapetuksessa. Monet 

hengityselinten sairaudet voivat aiheuttaa happisaturaation heikken-

emisen veressä. Lisäksi seuraavat asiat voivat heikentää 

happisaturaari-ota: anestesiasta johtuvat toimintahäiriöt, intensiiviset 

leikkauksen jälkeiset traumat ja joistakin lääkinnällisistä tutkimuksista 

johtuvat vammat. Tilanteet saattavat johtaa huimaukseen, 

voimattomuuteen ja oksenteluun. Siksi on erittäin tärkeää tietää potilaan 

happisaturaatio, jotta lääkärit löytäisivät mahdolliset ongelmat nopeasti. 

 
Ri-Fox N pulssioksimetrin ominaisuuksia ovat pieni koko, alhainen vir-

rankulutus, käyttömukavuus ja siirreltävyys. Mittari laitetaan potilaan 

sormenpäähän ja se ilmaisee happisaturaation. Kliiniset kokemukset 

osoittavat, että Ri-Fox N on erittäin tarkka myös toistuvissa mittauk-

sissa. 

 

Tuotetiedot 
 
Ri-Fox N on siirreltävä, non-invasiininen, satunnaismittauksiin tarkoitet-

tu happisaturaatiomittari valtimohemoglobiinin happisaturaarion ja 

pulssitaajuuden mittaamiseen sekä aikuisilta että lapsilta niin kotona 

kuin sairaaloissa (mukaanlukien kliininen käyttö sisätauti- ja kirurgisilla 

aloilla, anestesiassa jne.) Laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan monitoro-

intiin. Ri-Fox N ei vaadi muuta säännöllistä kalibrointia tai huoltoa kuin 

paristojen vaihdon tarvittaessa. 

 

Tekniset tiedot  
  

Näyttö LED 
SpO² Mittausalue 70 - 99%, tarkkuus 70 - 99 % 

 +/-3%, <70% ei määritelty 
Pulssitaajuus Mittausalue 30 - 235 bpm, tarkkuus 30 - 

 100 bpm +/-2bpm, 101~235 bpm +/- 2 % 

Pulssin voimakkuus palkki-indikaattori 
Virtalähde 2 kpl AAA alkaliparistot, virran kulutus alle 

 30mA, virta vähänä-indikaattori, paristojen 
 kesto 2 kpl AAA 1,5 V, 800 mAh alkaliparis- 
 tot kestävät n. 30 h jatkuvaa käyttöä 

Mitat Pituus 66 mm, leveys 39 mm, korkeus 32 
 mm, paino 34 g (ilman paristoja) 

Ympäristövaatimuk- Operointilämpötila 5 ~40°C, Varastointil- 
set ämpötila -20~55°C, Ympäristön kosteus < 80% 

 ei tiivistyvä operoinnissa <93% ei-tiivistyvä 
 varastoinnissa 

Mittauskyky matal- Pulssiaalto on käytettävissä ilman virheitä 
assa perfuusiossa kun simuloitavan pulssiaallon amplitudi 

 on 0,6 % testilaitetta käytettäessä ( Biotek 
 Index pulssi-oksimetritesteri) 

Häiriönsietokyky Laite toimii normaalisti kun kohina tuo- 
ympäröivää valoa tetaan Biotek Index pulssioksimetritesterillä 
vastaan  

  

 
Käyttöön liittyvät huomautukset ja varoitukset 

 
8. Pitkäkestoinen käyttö potilaalla voi vaatia mittarin paikan vaihtoa 

säännöllisesti. Tarkkaile potilaan ihoa, verenkiertoa ja korjaa 

pulssioksimetrin asentoa vähintään 4 tunnin välein.   
9. Epätarkat mittaustulokset voivat johtua autoklaavaamisesta, ety-

leenioksidisteriloinnista tai upottamisesta sensori nesteeseen.  

10. Merkittävät häiriöt hemoglobinissa (carbonxy-hemoglobin, met-

hemoglobin) voivat aiheuttaa epätarkkuutta mittaustuloksissa.  

11. Intravaskulaariset suonet kuten indosyaniinivihreä tai metyleeni-

sininen voivat aiheuttaa epätarkkuutta mittaustuloksissa.  

12. Voimakas ympäristön valo voi vaikuttaa haitallisesti SpO2- mit-

tauksissa. Suojaa sensorialue valolta tarvittaessa.  

13. Liiallinen potilaan liikkuminen mittauksen aikana voi aiheuttaa 

epätarkkuutta mittaustuloksissa.  

14. Verisuonten sykkiminen voi aiheuttaa epätarkkuutta mittaustu-

loksissa.  

15. Sensorin asettaminen verenpainemittarin mansetin, valtimoka-

tetrin tai intravaskulaaristen suonten läheisyyteen voi aiheuttaa 

epätarkkuutta mittaustuloksissa.   
16. Hypotensio ja vasokonstriktio, vakava anemia ja hypotermia 

voivat aiheuttaa epätarkkoja mittaustuloksia.  

17. Sydänpysähdys ja shokki voivat aiheuttaa epätarkkoja mittaustu-

loksia.  

18. Kynsilakka ja tekokynnyt voivat aiheuttaa epätarkkoja mittaustu-

loksia.  

 
Noudata paikallisia ohjeita kierrätyksestä ja laitteiden hävittämisestä 

mukaan lukien paristot. 
 
Ri-Fox N pulssioksimetrin etuja 

 
1. Helppokäyttöinen   
2. Pieni ja kevyt   
3. Vähäinen virrankulutus   
4. Virta vähänä-indikaattori ilmaisee kun paristojen varaus on 

alhainen  

5. Automaattinen sammutustoiminto n. 8 sekuntia kun laite ei 

rekisteröi signaalia.  

 
Ri-Fox N käyttöohjeet 
 
1. Aseta 2 kpl AAA- paristoja 

paristokoteloon ja sulje se.  

2. Avaa klipsi kuten kuvassa 

on näytetty.  
3. Aseta yksi sormi kokonaan 

pulssioksimetrin sisälle.  

4. Paina virtapainiketta laitteen 

etuosasta.  

5. Potilaan sormen tulee pysyä paikoillaan mittauksen aikana.   
6. Lue mittaustulokset näytöltä.  

 
Aseta sormesi mittariin kynsi yläpuolelle päin. 
 
Etupaneeli 

 
 Virta vähissä- indikaattori 

Pulssin palkki- Happisaturaatio 
indikaattori  

 Pulssi 

 
1. Älä käytä pulssioksimetria MRI tai CT -ympäristöissä   
2. Älä käytä pulssioksimetria tilanteissa joissa vaaditaan hälytyksiä. 

Tässä laitteessa ei ole hälytystoimintoa.  

3. Räjähdysvaara: Älä käytä pulssioksimetria 

räjähdysherkässä ympäristössä.  

4. Pulssioksimetri on tarkoitettu viitteelliseksi avuksi potilaan tilan 

arvioimiseen. Käytä pulssioksimetriä apuvälineenä muiden poti-

laan tilan arvioimiseksi tarkoitettujen metodien kanssa.   
5. Tarkista pulssioksimetrin sensorin asento säännöllisesti sekä 

tark-kaile potilaan ihoa ja verenkiertoa.  

6. Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti   
7. Ri-Fox N pulssioksimetrissä ei ole hälytyksiä ja sitä ei ole 

tarkoitet-tu jatkuvaan monitorointiin  

 
Pulssin palkki-indikaattori ilmaisee pulssisignaalin voimakkuuden. 

Palkin korkeus osoittaa potilaan pulssin voimakkuuden. 
 
Paristojen asettaminen 

Paina painiketta alaspäin  
1. Aseta 2 kpl AAA-paristoja paristoko-

teloon, huomioi että paristojen navat 

tulevat oikeinpäin laitteessa olevan 

ohjeen mukaisesti.   
2. Paina painiketta alaspäin samalla kun 

työnnät paristokotelon kuorta nuolen 

osoittamaan suuntaan.   



Huolto ja varastointi 
 
1. Vaihda paristo aina kun virta vähänä- indikaattori syttyy.   
2. Puhdista pulssioksimetrin pinnat aina ennen käyttöä.   
3. Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan.   
4. Säilytä laitetta paikassa, jossa ympäristön lämpötila on - 20 ~55 

°C ja kosteus <93% ei-kondensoiva.   
5. On suositeltavaa säilyttää laitetta aina kuivassa ympäristössä. 

Kostea ympäristö voi vaikuttaa sen elinikään ja jopa vahingoittaa 

tuotetta.   
6. Noudata paikallisia ohjeita paristojen hävittämisestä.  

 
Desinfiointi 
 
Käytä (medical) alkoholia puhdistaaksesi muovipinnat jotka kosket-

tavat sormea pulssioksimetrin sisäpuolella. Puhdista sensori alkoholilla 

ennen ja jälkeen mittauksen. 
 
Pulssioksimetrin kalibrointi 
 
Testereitä ei voida käyttää säätämään pulssioksimetrin tarkkuutta. 

Varmistaaksesi pulssioksimetrin tarkkuuden käytä kliinisiä testejä. 

Pulssioksimetrit joita käytetään valtimohemoglobiinin happisaturaa-tion 

mittaamiseen ovat verrattavissa samoihin tasoihin kuin valtimon 

verinäytteistä CO-oksimetrillä mitattuna. Pulssioksimetrin tarkkuus 

voidaan tarkistaa Biotek Index 2- testerillä. Aseta Tech 1, R käyrä 2 

jol-loin käyttäjät voivat tarkistaa tarkkuuden. 
 
Vaatimustenmukaisuus 

 
Tämä tuote on IEC60601-1-1-2 standardin mukainen. Siirreltävät ja 

mobiilit korkean frekvenssin laitteet voivat altistua lääkinnällisten 

laitteiden läheisyydessä. Lääkinnälliset elektroniset laitteet vaativat 

erityiset turvallisuusvaatimukset EMC- mukaisesti. Pyydä yksityiskohtai-

set tiedot osoitteesta www.riester.de. Kaikki käytetyt materiaalit ovat 

myrkyttömiä ja ISO 10993-1, ISO 10993-5 ja ISO 10993-10 mukaisia. 
 
Ohjeet ja valmistajan ilmoituksen 

elektromagneet-tisesta emissiosta 

 
Ri-Fox N on tarkoitettu käytettäväksi elektromagneettisessa 

ympäristössä joka on kuvattu alla. Käyttäjän tulee varmistaa että tuo-

tetta noudatetaan ohjeiden mukaisesti. 
 

Emissiotesti Vastaavuus Elektromagneettinen ympäristö 
RF emissio CISPR11 Ryhmä 1 Ri-Fox N käyttää RF-energiaa ai- 

  noastaan sisäisiin toimintoihin. 
  Siksi RF emissiot ovat erittäin 
  matalia ja eivät todennäköisesti 
  altistu lähellä olevista elektroni- 
  sista laitteista. 
   

RF emissio CISPR 11 Luokka B Ri-Fox n soveltuu käytettäväksi 
  kaikissa tiloissa mukaan lukien 
  kotikäyttö joissa on pienijännit- 
  teinen virta. 
   

 
Takuu 

 
Ri-Fox N pulssioksimetrillä on 30 kk:n takuu. Takuu koskee kaikkia 

valmistus- ja tai materiaalivirheitä. Takuu raukeaa, mikäli tuote avataan 

tai sitä yritetään korjata itse tai tuotetta ei käytetä käyttöohjeiden 

mukaisesti. 
 
Valmistaja: 
 
Rudolf Riester GmbH & Co, Saksa 
 
Maahantuoja ja valtuutettu Riester- huolto: 

Symbolien merkitys 

 
Symboli Merkitys 

 
Tyypin BF osa 

 
Huomio, noudata mukana olevia ohjeita 

 
Happisaturaatio 

 
Pulssitaajuus BPM 

 
Virta vähänä-indikaattori 

 
Ei jatkuvaan monitorointiin 

 
Sarjanumero 

 
 
ONGELMANRATKAISU 

 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 
SpO2 tai pulssi ei • Sormi ei ole • Yritä asettaa 
näyt normaalisti  kunnolla pai-  uudelleen pai- 

  koillaan  koilleen. 
 • Potilaan hemo- • Yritä muutaman 
  globiiniarvon  kerran, mikäli 
  on liian matala  olet varma että 
  mittaukseen  ongelma ei ole 
    itse laitteessa. 
    Mene sairaalaan 
    saadaksesi tar- 
    kan diagnoosin. 
     

SpO2 tai pulssi • Sormi ei ole riit- • Yritä asettaa 
näkyvät epävakaasti  tävän syvällä.  uudelleen pai- 

 • Sormi tärisee tai  koilleen. 
  potilas liikehtii. • Yritä olla liikku- 
    matta mittauk- 
    sen ajan. 
     

Pulssioksimetri ei • Paristot ovat • Vaihda paristot 
käynnisty  vähänä tai lop- • Aseta paristot 

  puneet  uudelleen 
 • Paristot on • Ota yhteyttä 
  asetettu väärin  valtuutet- 
 • Pulssioksimetri  tuun Riester- 
  on vioittunut  huoltoon. 
     

Indikaattorivalot • Laitteessa on • Normaali 
sammuvat  automaattinen • Vaihda paristot 

  sammutustoim-   

  into 8 sekunnin   

  kuluttua mikäli   

  laite ei vasta-   

  anota signaalia.   

 • Virta on vähänä.   
     

Error3 tai Error4- • Virta vähänä • Vaihda paristot 
koodi ilmestyy • Mekaaninen • Ota yhteys val- 
näytölle  vika vastaano-  tuutettuun Ries- 

  tossa  ter- huoltoon 
 • Kosketushäiriö • Ota yhteys val- 
    tuutettuun Ries- 
    ter- huoltoon 
     

 
MedKit Finland Oy, Haaransuontie 6, 

90240 Oulu, www.medkit.fi 


