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MANUAL DO OPERADOR
Oxímetro de pulso de ponta do dedo

Descrição geral
A medição da saturação de oxigênio do sangue arterial (também conhecida 
como saturação de pulso de oxigênio, geralmente abreviada como SpO2) 
adota os princípios de espectro de luz e rastreamento de volume. O LED 
emite luzes com dois comprimentos de onda específicos, que são seletiva-
mente absorvidos pela hemoglobina oxigenada e pela desoxihemoglobi-
na. O receptor óptico mede as mudanças na intensidade da luz depois que 
a luz passa pela rede capilar e estima a proporção de hemoglobina oxi-
genada e a hemoglobina total.

Método para avaliar a precisão de SpO2: a precisão de SpO2 do oxímetro de 
pulso é medida comparando as leituras de SpO2 do oxímetro de pulso aos 
valores de SaO2 determinados com um CO-OXÍMETRO. 

Precauções
Leia o manual completo do utilizador  cuidadosamente antes de operar.

Oximoglobina
Hemoglubina oxigenada

desoxiemoglobina

Instalação da bateria
1. Empurre a tampa da bateria.
2.  Instale as duas baterias AAA na cabine da bateria nas 

polaridades corretas, conforme mostrado à direita.
3. Feche a tampa da bateria.

Notas:
Para instalação da bateria, veja a imagem à direita. Coloque ou remova as ba-
terias na ordem correta ou pode danificar o suporte.
As polaridades da bateria devem ser instaladas corretamente. Caso contrário, 
podem ser causados danos ao dispositivo.
Remova a bateria se o oxímetro não for usado por um longo tempo.

Instruções de uso
1. Instale duas baterias AAA e feche a tampa.
2.  Ligue o oxímetro no botão no topo do dispositivo e, em seguida, insira um 

dos dedos no orifício de borracha do oxímetro antes d e 
libertar o equipamento. A superfície da unha tem de  e s -
tar voltada para cima.

3.  Pressione o botão de função uma vez no painel frontal, o dispositivo li-
gar-se-á.

4. Evite mexer ou tremer  o dedo e corpo durante a medição.
5. Leia os dados correspondentes no telemóvel através da sua APP Bhealth
6.  Depois de ligar o oxímetro, cada vez que você pressiona o botão liga / de-

sliga, a tela altera, existem dois modos de exibição. Se pressionar longa-
mente o botão liga / desliga, poderá ajustar o brilho da tela de 1 a 5.
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Precauções de uso
• Mantenha este produto fora do alcance de crianças para evitar ferimentos 

em crianças.
• Risco de explosão. Não use o oxímetro na presença de mistura de anestési-

cos inflamáveis com ar, oxigênio ou hidrogênio.
• Quando o oxímetro estiver em uso, não deve haver nenhum aparelho de 

grande potência como cabos de alta tensão, máquina de raio-X, equipa-
mento de ultra-som ou eletrizador nas proximidades.

• Mantenha o oxímetro longe de fiapos, poeira, vibração, substâncias corro-
sivas, materiais explosivos, alta temperatura e humidade.

• Este oxímetro não possui função de alarme; por favor, não use este produ-
to em ambiente onde o alarme é necessário.

• Quando o oxímetro estiver em uso, deve-se garantir que as baterias ten-
ham capacidade suficiente; caso contrário, pode haver fenômenos como 
anormalidades de inicialização ou dados de medição imprecisos, etc.

• Não faça julgamentos clínicos com base apenas no oxímetro. O oxímetro 
destina-se apenas a ser um complemento na avaliação do paciente. Deve 
ser usado em conjunto com sinais e sintomas clínicos, bem como diag-
nósticos médicos.

• Não realize a medição de SpO2 no dedo com esmalte, caso contrário, os 
resultados da medição não serão confiáveis.

• Para obter medições mais precisas de SpO2 e RP, o oxímetro deve ser 
usado em ambiente silencioso e confortável.

• A monitorização contínua e prolongado pode aumentar o risco de mu-
danças inesperadas nas características da pele, como irritação, vermel-
hidão, bolhas ou queimaduras. Inspecione o local do sensor a cada duas 
horas e remova o sensor se a qualidade da pele mudar.

• Para obter assistência na instalação, uso ou manutenção, entre em contato 
com o fabricante ou representante do fabricante.

• Para validar a precisão do PR, fazemos referência ao simulador de pulso 
eletrônico para calcular a precisão do PR.

Baixe e instale o software APP
1. Métodos de download de software:
•  Os usuários que usam o dispositivo do sistema IOS podem fazer login na iphone 

App Store, pesquisar o software “OXI tracker” nos resultados da pesquisa ou 
digitar “Biolight” para fazer o download.

•  Os usuários que usam o dispositivo do sistema Android podem fazer login no 
Google Play, pesquisar o software “OXI tracker” nos resultados da pesquisa ou 
digitar “Biolight” para fazer o download.

•  Código QR para download:
2. Baixe o software “OXI tracker”, clique no botão de instalação para instalação 
gratuita.

Observações: 
o software APP aplica-se apenas ao oxímetro com Bluetooth.
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Modelos Aplicáveis: 
M70C
Lista de embalagem
• 1 oxímetro 1
• 2 pilhas AAA 2
• 1 cabo 1
• 1 Manual do usuário

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 
PN: 22-025-0019


