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1. Omvang van de levering 

1 x CMS50DL Pulse-oximeter 

2 x 1,5 V AAA-batterijen  

1 x Polsriem  

2. Voorgeschreven gebruik  

Gebruik de pulse-oximeter uitsluitend bij mensen voor het meten van de arteriële 

zuurstofverzadiging (SpO₂) van hemoglobine en van de hartslagfrequentie (polsslagfrequentie). De 

pulse-oximeter is geschikt voor zowel privégebruik (thuis) als voor gebruik in de medische sector 

(ziekenhuizen, medische instellingen).  

3. Kennismaking  

De pulse-oximeter is bedoeld voor het niet-invasief meten van de arteriële zuurstofverzadiging 

(SpO₂) en de hartslagfrequentie (polsslagfrequentie). De zuurstofverzadiging geeft aan hoeveel 

procent van de hemoglobine in het arteriële bloed verzadigd is met zuurstof. Daarom is het een 

belangrijke parameter voor het beoordelen van de ademhalingsfunctie. Bij het meten maakt de 

pulse-oximeter gebruik van twee lichtstralen met een verschillende golflengte, die aan de 

binnenzijde van de behuizing op de in het apparaat geplaatste vinger neerkomen. Een lage 

zuurstofverzadigingswaarde wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door aandoeningen (astma, 

hartfalen, aandoeningen van het ademhalingsstelsel enz.). Mensen met een lage 

zuurstofverzadigingswaarde hebben in veel gevallen last van de volgende symptomen: ademnood, 

verhoogde hartslagfrequentie, vermindering van het prestatievermogen, nervositeit en 

zweetuitbraken. In geval van een chronische en bekende verlaagde zuurstofverzadiging moeten 

regelmatig controles onder medisch toezicht worden uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de pulse-oximeter. Bij een acuut verlaagde zuurstofverzadiging, met of zonder de daarmee 

gepaard gaande symptomen, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Het kan hier om een 

levensgevaarlijke situatie gaan. De pulse-oximeter is daarom met name geschikt voor risicopatiënten 

(zoals astmatici en personen met hartaandoeningen), maar ook voor sporters en gezonde personen 

die zich vaak op grote hoogten bevinden (zoals bergbeklimmers, skiërs of hobbypiloten) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen  

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan 

leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg 

ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze gebruiksaanwijzing samen 

met het apparaat over.  

WAARSCHUWING  

• Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.  

• Controleer de pulse-oximeter regelmatig om er voor het gebruik zeker van te zijn dat het apparaat 

niet zichtbaar beschadigd is en dat de batterijen nog voldoende geladen zijn.  

• Gebruik geen accessoires of aanvullende producten, die niet door de fabrikant zijn aanbevolen dan 

wel worden aangeboden als accessoire.  

• U mag het apparaat niet zelf openen of repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije 

werking niet langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt 

de garantie.  

Gebruik de pulse-oximeter  

• NIET als u last hebt van een rubberallergie. 

• NIET als het apparaat of de vinger waarop u de meting wilt uitvoeren nat is.  

• NIET bij kleine kinderen of baby‘s.  

• NIET tijdens een MRI- of CT-onderzoek.  

• NIET tijdens een bloeddrukmeting aan uw arm met behulp van een manchet.  

• NIET op vingers met nagellak, vuil of pleisters.  

• NIET op vingers die te dik zijn en niet zonder moeite in het apparaat geplaatst kunnen 

worden (vingertop: breedte ca. > 20 mm, dikte > 15 mm).  

• NIET op vingers met anatomische veranderingen, oedemen, littekens of brandwonden.  

• NIET op vingers die te dun zijn, zoals die van kleine kinderen (breedte ca. < 10 mm, dikte < 5 

mm).  

• NIET bij patiënten die bij de plek op het lichaam waar u het apparaat gebruikt onrustig zijn 

(bijv. beven). 

• NIET in de buurt van brandbare of explosieve gasmengsels.  

• Bij personen met doorbloedingsstoornissen kan langdurig gebruik van de pulse-oximeter pijn 

veroorzaken. Gebruik de pulse-oximeter daarom niet langer dan ca. 2 uur op een vinger.   

• De pulse-oximeter geeft telkens de op dat moment gemeten waarde weer, maar kan niet 

worden gebruikt voor een continue meting.  

• De pulse-oximeter is niet voorzien van een alarmfunctie en is daarom niet geschikt voor het 

analyseren van medische resultaten.  

• Stel naar aanleiding van de meetresultaten geen eigen diagnose en voer geen 

zelfbehandeling uit zonder uw behandelend arts te raadplegen. Begin vooral niet op eigen 

initiatief aan nieuwe medicatie en wijzig de soort en/of dosering van bestaande medicatie 

niet.  

• Kijk tijdens de meting niet direct in de binnenzijde van de behuizing. Het rode licht en het 

onzichtbare infraroodlicht van de pulse-oximeter zijn schadelijk voor de ogen.  



• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte 

fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die niet bekend zijn met de 

functionaliteiten/beperkingen van het apparaat. Gebruik door deze personen is alleen 

toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid 

verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben 

ontvangen voor het gebruik. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet 

met het apparaat spelen.  

• Aan de hand van de weergaven van de polsslaggolf en de polsslagstaaf kan geen schatting 

worden gemaakt van de kracht van de polsslag of de doorbloeding op het meetpunt. De 

indicatoren dienen uitsluitend als weergave van de actuele optische signaalvariatie op het 

meetpunt en zijn niet geschikt voor het nauwkeurig diagnosticeren van de polsslag. Wanneer 

de volgende aanwijzingen niet worden gevolgd, kan dit leiden tot foutieve of mislukte 

metingen.  

• Op de vinger waarop de meting wordt uitgevoerd mag geen nagellak, kunstnagel of andere 

cosmetica zijn aangebracht.  

• De nagel van de vinger waarop de meting wordt uitgevoerd moet zo kort zijn dat de 

vingertop de sensorelementen in de behuizing bedekt.  

• Houd uw hand, vinger en lichaam tijdens de meting stil.  

• Bij personen met hartritmestoornissen kunnen de gemeten waarden van SpO₂ en de 

hartslagfrequentie vertekend zijn. In sommige gevallen is een meting zelfs helemaal niet 

mogelijk.  

• De pulse-oximeter geeft in geval van koolmonoxidevergiftiging te hoge meetwaarden weer.  

• Om ervoor te zorgen dat het meetresultaat niet vertekend wordt, mag er in de nabije 

omgeving van de pulse-oximeter geen sterke lichtbron (zoals tl-buizen of direct zonlicht) 

aanwezig zijn.  

• Bij personen die een lage bloeddruk hebben, bloedvatvernauwende medicijnen innemen of 

geelzucht hebben kunnen onjuiste of vertekende meetresultaten ontstaan.  

• Bij patiënten die in het verleden kleurstoffen toegediend hebben gekregen in het ziekenhuis 

en bij patiënten met abnormale hemoglobineverschijnselen moet op een vertekend 

meetresultaat worden gerekend. Dit geldt met name bij koolmonoxidevergiftigingen en 

methemoglobinevergiftigingen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de toediening van 

lokale anesthetica of bij een methemoglobinereductase-tekort.  

• Bescherm de pulse-oximeter tegen stof, schokken, vocht, extreme temperaturen en 

explosieve stoffen. Tips voor de omgang met batterijen  

• Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als 

gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!  

• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.  

• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het 

batterijvak met een droge doek reinigen.  

• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.  

• Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.  

• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten. 

•  Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.  

• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.  

• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.  

• Gebruik geen oplaadbare batterijen!  

• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.  



5. Beschrijving van het apparaat en display 

6. Ingebruikname 

 

 



7. Bevestigen polsbandje 

 
 

8. Bediening 

 
 

9. Meetresultaten analyseren 
WAARSCHUWING De volgende tabel voor het analyseren van uw meetresultaat geldt NIET 

voor personen met bepaalde andere aandoeningen (zoals astma, hartfalen en aandoeningen 

van het ademhalingsstelsel) en bij verblijf op een hoogte van meer dan 1500 meter. 

Raadpleeg voor het analyseren van uw gemeten waarden altijd uw arts als u al een of 

meerdere aandoeningen hebt. 

 


