
 

SILVERLAB FINGER PULSE OXIMETER (SILVERLAB 

VINGER POLSOKSIMETER) 

GEBRUIKERS GIDS 

 

 

AFDELING 1: VEILIGHEID 
 
1.1 Instruksies vir die veilige werking en gebruik van die Silverlab Pulse Oximeter (polsoksimeter): 
1.1.1 Moenie probeer om die polsoksimeter te onderhou nie. Slegs gekwalifiseerde dienspersoneel mag 
          die nodige interne diens doen. 
1.1.2 Moenie die polsoksimeter gebruik in situasies waar alarm seine ,om onmiddellike mediese hulp te 
          ontbied, benodig word nie. 
1.1.3 Langdurige gebruik van die toestel mag dit nodig maak om die sensor plasing area gereeld te  
          verander. Verander die sensor plek en kontroleer vel integriteit, bloedsomloop status en 
          korrekte belyning elke 2 ure. 
1.1.4 SPO2-metings kan nadelig beïnvloed word in die teenwoordigheid van hoë omgewings lig. Beskerm 
          die sensor area (byvoorbeeld met 'n handdoek) teen direkte sonlig. 
1.1.5 Die volgende situasies mag ‘n impak hê op die lesings en akkuraatheid van die toestel: 

• Hoëfrekwensie elektro-chirurgiese golflengtes. 

• Plasing van die sensor op ‘n vinger waarvan die ledemaat aan 'n bloeddrukmanchet, arteriële 
kateter of intra-vaskulêre lyn gekoppel is. 

• ‘n Pasiënt met hipotensie, ernstige vasokonstriksie, ernstige bloedarmoede of hipotermie. 

• ‘n Pasiënt wat in hartstilstand of in skok is. 

• Vingernael poets of vals vingernaels kan onakkurate stuurstof saturasie (SpO2) lesings 
veroorsaak. 

 

1.2 Waarskuwings 

WAARSKUWING: 
GEVAAR VAN ONTPLOFFING 

 



Moenie die polsoksimeter in 'n vlambare atmosfeer gebruik waar konsentrasies vlambare 
narkose of ander materiale kan voorkom nie. 

WAARSKUWING: 
Moenie batterye in die vuur gooi nie, omdat dit kan ontplof. 

WAARSKUWING: 
Moenie die Silverlab Pulse Oximeter in 'n “MRI”- of “CT”-omgewing gebruik nie. 

WAARSKUWING: 
Hierdie polsoksimeter is nie 'n Apnee-monitor nie, en moet nie vir aritmie-analise gebruik 
word nie. 

VERSIGTIG:  
Hou die gebruik omgewing vry van stof, vibrasies, korrosie of vlambare materiale, en uiterstes 
van temperatuur en humiditeit. 

VERSIGTIG:  
Moenie die eenheid gebruik as dit klam of nat is as gevolg van kondensasie of stortings nie.  
Vermy die gebruik van die toerusting onmiddellik na die verskuiwing van dit van 'n koue 
omgewing na 'n warm, vogtige plek. 

WAARSKUWING:  
Moenie probeer om normale droësel batterye te herlaai nie, hulle mag lek, 'n vuur veroorsaak 
of selfs ontplof. 

VERSIGTIG:  
Moet nooit skerp of gepunte voorwerpe gebruik om die voor-paneel skakelaars te bedryf nie. 

VERSIGTIG:  
Die battery moet uit die battery kompartement geneem word as die toestel nie lank gebruik 
sal word nie. 

VERSIGTIG:  
Die toestel sal slegs gebruik word indien die battery dekking toe is. 

VERSIGTIG:  
Die batterye moet behoorlik mee weggedoen word, volgens plaaslike regulasies, na die 
gebruik daarvan. 

NOTA:  
• Onakkurate asemhaling tempo “RR”metings kan veroorsaak word deur: 

➢ Onbehoorlike plasing of belyning  
➢ Lae perfusie  
➢ Beweging  
➢ Aritmie 

 

 

1.3 Definisies en simbole 

Simbool Beskrywing Simbool Beskrywing 

 

Tipe BF Toerusting 

 

Inligting van 
vervaardiger, insluitend 
naam en adres. 



 

Verwys na die 
instruksie handleiding / 
boekie 

 

Wanneer die 
eindgebruiker hierdie 
produk wil weggooi, 
moet dit na 'n aparte 
versamelings fasiliteit 
gestuur word vir 
herstel en herwinning. 

 

 
 
Reeksnommer 

 
 
Waarskuwing: 

Die inligting wat jy 
moet weet om 
gebruikers, pasiënte en 
mediese personeel te 
beskerm teen 
moontlike beserings. 

 
 
Omsigtigheid: 

Die inligting wat jy 
moet weet om die 
toerusting te beskerm. 

 
 
Nota: 

Die belangrike inligting 
wat jy moet weet. 

 

AFDELING 2: INLEIDING 

2.1 Vertoon-parameter en kort toestel beskrywing  

“SpO2” (Funksionele suurstof versadiging), is die hoeveelheid oksihemoglobien uitgedruk as 'n 

persentasie van die funksionerende hemoglobien.  Funksionerende hemoglobien is in staat om 

suurstof te dra en sluit suurstof hemoglobien (HbO2) en gedeoksigeneerde hemoglobien (Hb) in. 

“PR” (Pols Tempo), gemeet in slae per minuut (“bpm”), is die frekwensie van hartslae.  

“RR” (Respiratoriese Tempo), gemeet in asemhalings per minuut (“rpm”). Die daad van 

asemhaling word beheer deur die brein, wat die liggaam vertel om asem te haal op grond van 

suurstof en koolstofdioksied vlakke in die bloed. Sekere ander faktore, soos oefening, dwelms 

en alkohol kan 'n persoon se asemhalingstempo beïnvloed.  'N abnormaal hoë of lae 

respiratoriese tempo kan sekere mediese toestande soos bradapnee, apnee of tachapnee 

aandui.  

Staafgrafiek, dui die klop van die polsslag aan en vertoon die amplitude veranderinge met elke 

polsslag. 

Die Silverlab Pulse Oksimeter, gebaseer op alle digitale tegnologie, is bedoel vir nie-indringende 

proef kontrole meting van funksionele suurstof versadiging van arteriële hemoglobien “SpO2”.  

Gevorderde DSP-algoritme kan die invloed van bewegings artefak verminder en metings 

akkuraatheid van lae perfusie verbeter. 

2.2 Beoogde Gebruik  

Hierdie produk is geskik vir tuisgebruik, kliniese gebruik, sport gesondheid (gebruik dit voor of 

na sport, maar nie aangedui vir gebruik tydens sportaktiwiteite nie), en 

gemeenskapsgesondheid. 

 



2.3 Kontra Indikasie  

Dit is nie bedoel vir intensiewe sorg nie en ook nie vir mense wie se vinger beseer is nie. 

AFDELING 3: INSTALLASIE, OPSTELLING EN BEWERKING 

3.1 Beskrywing van die Voor- en Agter paneel (as Figuur 3.1.1 en Tabel 3.1.1) 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1.1 Dele van die voorste & agter paneel  Tabel 3.1.1 Deel definisie en beskrywing 

3.2  Installeer batterye 
 
Installeer twee AAA-batterye in die battery kassette met die regte polariteit en bedek dit 
(volgens Figuur 3.2.1). 

 
3.3  Skakel die Silverlab Pulse Oximeter aan 

 
Sit een vinger in die rubber holte van die polsoximeter (dit is die beste om die vinger diep in die 
toestel te druk) met die nael oppervlak na 
bo (soos in Figuur 3.3.1), en los dan die 
klamp. 
 
Druk die “aan” knoppie, en die 
polsoximeter gaan dan in 'n werkende staat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Figuur 3.2.1 
 

Figuur 3.3.1 

Item Naam Beskrywing 

1 Knoppie Begin bewerking en stel 
parameters 

2 LED-skerm Wys die SpO2 / PR 
Respiratoriese Koers 

3 Battery 
kompartement 

2 x AAA 1,5 V Alkaliese batterye 

WAARSKUWING 
Moenie normale alkaliese batterye probeer 
herlaai nie, dit kan lek en kan ‘n brand 
veroorsaak of selfs ontplof. 



3.4 Lees data vanaf die skerm 
 

 
 
 

Daar is twee maniere om die toestel aan te skakel. Druk die knoppie langer as 'n halwe sekonde 
in of druk die knoppie minder as 'n halwe sekonde in. 
 
Die hoof skerm (Figuur 3.4.1) kan alternatiewelik twee maniere vertoon deur kort te druk 
(Figuur 3.4.2). As u die knoppie lank indruk, word die asemhalingstempo op die skerm vertoon 
as “RR” (wat op die oog af ook na AA mag lyk) (Figuur 3.4.3). Asemhalingstempo kan ook 
alternatiewelik met kort druk in twee rigtings vertoon word (Figuur 3.4.4). Met nog 'n lang druk 
sal die skerm na die hoof skerm terugkeer. 
 

OPMERKING: As die battery krag op die laagste vlak is, flikker die simbool van "    ", wat 
die gebruiker daaraan herinner om die batterye te vervang. 

 
3.5  Afskakel van die polsoksimeter  

 
Die polsoksimeter skakel outomaties af na 8 sekondes nadat die vinger uit die toestel gehaal is. 

 

 
 
 



AFDELING 4: ONDERHOUD 
 
4.1 Skoonmaak 

 
Skakel die toestel af en haal die batterye uit voordat u dit skoonmaak. Maak die buitevlak (LED-
skerm ingesluit) van die eenheid skoon met 'n skoon, droë en sagte lap. Gebruik 75 % digtheid 
medisinale alkohol om die oppervlak skoon te maak en gebruik droë materiaal met min alkohol 
om te verhoed dat alkohol die toestel binnedring. 

 
4.2  Ontsmetting 

 
Gebruik 75 % digtheid medisinale alkohol om die oppervlak van die apparaat, wat met die vel in 
aanraking gekom het, skoon te maak. 

 

WAARSKUWING: 
Moenie sterk oplosmiddels gebruik nie. Byvoorbeeld asetoon. 

WAARSKUWING: 
Moet nooit 'n skuurmiddel soos staalwol of metaal poetsmiddel gebruik nie. 

WAARSKUWING: 
Moenie dat vloeistof die toestel binnedring nie, en moenie enige dele van die toestel in vloeistowwe 
dompel nie. 

WAARSKUWING: 
Vermy vloeistowwe op die toestel terwyl u dit skoonmaak. 

WAARSKUWING: 
Laat geen skoonmaak oplossing op die oppervlak van die toestel lê nie. 

 

 

4.3  Waarborg 
 

Die Silverlab Pulse Oximeter se ontwerpleeftyd is 2 jaar, met 1 jaar waarborg. Onder normale 
omstandighede moet die wanfunksionering van die produk gedurende die waarborg periode 
(vanaf die datum van aankoop) na die onderneming teruggestuur word vir onderhoud, en die 
onderneming sal verantwoordelik wees vir die onderhoudskoste (gebruikers sal self die 
vragkoste dek). 
 
Buiten die waarborg tydperk (1 jaar vanaf die aankoop datum) sal die maatskappy 'n onderhoud 
fooi hef (gebruikers sal self die vragkoste dek). Die batterye val buite die omvang van die 
waarborg. Dit word aanbeveel dat die totale lewensduur van die toestel nie langer as 5 jaar is 
nie. Sodra hierdie maksimum tydperk bereik is, neem die risiko van die gebruik van die toestel 
toe as gevolg van die ouderdom van die toestel. 
 
 
 

 



4.4   Onderhoud 
Vervang die batterye betyds wanneer die battery aanwyser laag vertoon. Maak die oppervlak 
van die Silverlab Pulse Oximeter skoon voordat dit weer gebruik word vir die diagnose van 
enige toestand. 
 
Verwyder die batterye in die battery kasset as die polsoximeter lank nie gebruik sal word nie. 
 
Dit is beter om die polsoksimeter te bêre op 'n plek met 'n omgewingstemperatuur van -20 °C  
tot  55 °C en 'n humiditeit van 10 %  tot 95 %.  
 
Maak seker dat die toestel nie naby vlambare stowwe geplaas word nie en sorg dat die 
temperatuur- en humiditeit toestande nagekom word. 
 

 
4.5 Probleemoplossing 

Probleem Moontlike rede Oplossing 

Oksihemoglobien of hartklop 
vertoon nie korrek nie 

1. Vinger is nie korrek in die 
toestel geplaas nie. 

2. Die gebruiker se perfusie is 
te laag om gemeet te word. 

1. Probeer weer deur die 
vinger weer in die toestel te 
plaas. 

2. Probeer weer en sorg dat 
daar geen fout met die 
toestel is nie. 

3. Raadpleeg u dokter vir 'n 
presiese diagnose. 

Oksihemoglobien of hartklop 
word onstabiel vertoon 

1. Vinger is dalk nie diep 
genoeg ingesit nie. 

2. Vinger bewe of die liggaam 
van die pasiënt is nie stil 
nie. 

1. Probeer weer deur die 
vinger weer in die toestel te 
plaas. 

2. Probeer om nie te beweeg 
nie.  

3. Bly kalm. 

Kan nie die polsoksimeter kry 
om te werk nie 

1. Die krag van die batterye 
kan onvoldoende wees of 
glad nie daar wees nie. 

2. Batterye is dalk verkeerd 
geïnstalleer. 

3. Die polsoksimeter kan 
beskadig wees. 

1. Plaas die batterye weer. 
2. Vervang die batterye. 
3. Kontak Silverlab 

kliëntediens by  
      +27 11 794-5380 of  
      +27 83 450 2112. 

Die skerm skakel skielik af 1. Die produk is outomaties op 
bystand of slaap-stelling 
wanneer geen sein vir 
langer as 8 sekondes 
opgespoor word nie.  

2. Battery krag kan uitgeput 
wees. 

1. Normaal.  
2. Vervang die batterye. 

Die skerm vertoon “RR” en nie 
pols tempo “PR” en “SpO2“ nie 

1. Die toestel is in hart tempo 
“RR” stelling 

1. Druk die knoppie in vir 1 
sekonde om dit om te 
skakel na “PR” en “SpO2”  



4.6 Wegdoening 
 

Om te verhoed dat personeel, die omgewing of ander toerusting besoedel of besmet word, 
maak seker dat jy die toestel toepaslik ontsmet of dekontamineer voordat daarmee weggedoen 
word, ooreenkomstig die streek se regulatoriese vereistes oor die wegdoening van toerusting 
wat elektriese parte bevat. 

 
 

AFDELING: 5 SPESIFIKASIE 
 
Fisiese eienskappe  
Masjien afmetings:    57 mm (L) x 31 mm (W) x 30,5 mm (D)  
Masjien gewig (ongeveer.)  54 g (insluitend 2 x AAA batterye) 
 
Klassifikasie 
 
Teen-elektriese skok tipe Intern aangedrewe toerusting 
Teen-elektriese skok graad Tik BF toerusting 
EMC Groep 1 Klas B 
Modus van bewerking Deurlopende operasie 
Omhulsel graad van binnedringing beskerming IP22* 
 
* IP22 - Beskerm teen aanraking deur vingers en voorwerpe van meer as 12 millimeter. Beskerm teen 
water sproei minder as 15 grade vanaf vertikaal. 
 

Krag 

Intern 2 x AAA 1,5 V alkaliese battery 

Kragverbruik 30 mA (normaal) 

 

Omgewing 

Bedryf temperatuur 5 °C to 40 °C 

Bergings temperatuur -20 °C to 55 °C 

Relatiewe humiditeit 15 % to 85 % nie-kondenserend 

 

Elektronika Parameters 

Parameter Waarde 

SpO2 (Suurstof versadiging) 35 – 100 % 

PR (Pols tempo) 25 – 250 bpm (slae per minuut) 

RR (Asemhaling tempo) 10 – 70 rpm (asemhalings per minuut) 

 

Resolusie SpO2 (Suurstof versadiging) 1 %  

 PR (Pols tempo) 1 bpm (slae per minuut) 

 RR (Asemhaling tempo) 1 rpm (slae per minuut) 



Meet akkuraatheid: Arms* SpO2 (Suurstof versadiging) 2 % (80 % - 100 %) 
3 % (70 % - 80 %) 
Ongespesifiseerde (<70 %) 

 PR (Pols tempo) 2 bpm (slae per minuut) 

 RR (Asemhaling tempo) 2 rpm (asemhalings per minuut) 

 

‘*Arms akkuraatheid is 'n statistiese berekening van die relevansie tussen apparaat metings en 
verwysing metings. Ongeveer twee derdes van die apparaat metings val binne + / - die “arms” van die 
verwysing metings in 'n gekontroleerde studie. 
 
Model en sertifisering 
 
0010-20-00356 

 

 

Versprei deur: 
 
Silverlab Healthcare 
27 Malta Straat 
Cosmo Business (Besigheid) Park 
Roodepoort, 2188 
SUID AFRIKA 
www.silverlab.co.za 
Kliëntediens: +27 83 450-2112 
info@silverlab.co.za 
 
Laas hersien op 10 Maart 2021 

http://www.silverlab.co.za/

