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תיאור כללי תיאור כללי 

פולסאוקסימטר POX מיועד לניטור רציף,פולסאוקסימטר POX מיועד לניטור רציף,
לא פולשני של רוויון החמצן הפונקציונלי שללא פולשני של רוויון החמצן הפונקציונלי של
המוגלובין בעורקים (SpO2), ודופק (נמדדהמוגלובין בעורקים (SpO2), ודופק (נמדד
על ידי חיישן SpO2). מכשיר פשוט לניטורעל ידי חיישן SpO2). מכשיר פשוט לניטור
חולה, לשימוש מגוון רחב של חולים בביתחולה, לשימוש מגוון רחב של חולים בבית
החולים ובבית, מילוד למבוגר. עם תצוגתהחולים ובבית, מילוד למבוגר. עם תצוגת

LED קוליות והתראות גדולה POX אידיאליLED קוליות והתראות גדולה POX אידיאלי
לניטור מטופלים בתוך ומחוץ לבית החולים.לניטור מטופלים בתוך ומחוץ לבית החולים.

קל לשימוש עיצוב קומפקטי ונייד וקל משקלקל לשימוש עיצוב קומפקטי ונייד וקל משקל
דיוק ואמינות גבוהים התראה קולית ונראיתדיוק ואמינות גבוהים התראה קולית ונראית
לעין עם יכולת כוון כולל סוללה נטענת קללעין עם יכולת כוון כולל סוללה נטענת קל

לקריאה עם תצוגה מספרית גדולה כולללקריאה עם תצוגה מספרית גדולה כולל
מתלה לעמוד מתאים לפגייה עלות נמוכהמתלה לעמוד מתאים לפגייה עלות נמוכה

מאפיינים מאפיינים 

SpO2 המארז כולל:  מכשיר חיישן  SpO2 המארז כולל:  מכשיר חיישן  
למבוגרים או ילדים רב פעמי כבל מאריךלמבוגרים או ילדים רב פעמי כבל מאריך

SpO2 מתאם AC מדריך  חשמל כבלSpO2 מתאם AC מדריך  חשמל כבל
להפעלהלהפעלה

אופן השימוש לחץ על לחצן ההפעלה,אופן השימוש לחץ על לחצן ההפעלה,
הנורות יהבהבו 3 שניות הגדר התראה, קבעהנורות יהבהבו 3 שניות הגדר התראה, קבע

התראת גבול עליון וגבול תחתון חבר אתהתראת גבול עליון וגבול תחתון חבר את
חיישן האצבע, % SpO2 ודופק יציגו "0" עםחיישן האצבע, % SpO2 ודופק יציגו "0" עם

התראה והבהוב הלבש את החיישן עלהתראה והבהוב הלבש את החיישן על
האצבע, המדדים יופיעו תוך מספר שניותהאצבע, המדדים יופיעו תוך מספר שניות
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