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1. Introducere 
1.1 Scopul utilizării 

 
Acest produs este destinat să fie utilizat pentru măsurarea, afișarea și stocarea saturației de oxigen a pulsului 
(SpO2), a frecvenței pulsului și a mișcării, acasă sau în unitățile de îngrijire medicală.  

Aplicația poate afișa în timp real SpO2, frecvența pulsului; obțineți înregistrări, afișați rezultate și raportați. 

Notă: 
• Datele și rezultatele furnizate de acest dispozitiv sunt doar în scopul verificării prealabile și nu 

pot fi utilizate direct pentru diagnostic sau tratament. 
• Datele furnizate de software-ul APP și PC (opțional) nu sunt destinate scopului de diagnostic 

sau tratament, consultați întotdeauna medicul dumneavoastră pentru orice afecțiune de 
sănătate. 

Avertismente și sfaturi de precauție 
NU strângeți senzorul și NU aplicați forță excesivă asupra senzorului și cablului. 

 

 
 
 
Nu utilizați acest dispozitiv în timpul examinării RMN. 
Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.  
Nu curățați dispozitivul cu acetonă sau alte soluții volatile. 
Nu așezați acest dispozitiv în vase sub presiune sau dispozitiv de sterilizare cu gaz. 
Consultați imediat medicul dacă aveți simptome care ar putea indica o boală acută. 
Nu vă autodiagnosticați sau nu vă automedicați pe baza acestui dispozitiv fără a consulta medicul 
dumneavoastră. În special, nu începeți să luați niciun medicament nou și nu schimbați tipul și/sau doza oricărui 
medicament existent fără aprobare prealabilă. 
Utilizați numai cabluri, senzori și alte accesorii specificate în acest manual. 
Monitorizarea continuă prelungită a SpO2 poate crește riscul de modificări nedorite ale caracteristicilor pielii, 
cum ar fi iritația, înroșirea, veziculele sau arsurile. 
Verificați locul de aplicare a senzorului SpO2 la fiecare 6-8 ore pentru a determina poziționarea senzorului și 
circulația și sensibilitatea pielii pacientului. Sensibilitatea pacientului variază în funcție de starea medicală sau 
starea pielii. Pentru pacienții cu circulație sanguină periferică deficitară sau piele sensibilă, inspectați mai des 
locul senzorului. 
Testerul funcțional nu poate fi utilizat pentru a evalua acuratețea unui senzor SpO2 sau a unui dispozitiv. 
Acest dispozitiv este conceput pentru a determina procentul de saturație arterială în oxigen al hemoglobinei 
funcționale.  
Factorii care pot degrada performanța pulsoximetrului sau pot afecta acuratețea măsurării includ următorii: 
- exces de lumină ambientală 
- miscare excesiva 
- interferenta electrochirurgicala 
- restrictoare ale fluxului sanguin (catetere arteriale, manșete de tensiune arterială, linii de perfuzie etc.) 
- umiditate în senzor 
- senzor aplicat incorect 
- tip incorect de senzor 
- calitate slabă a pulsului 
- pulsatii venoase 
- anemie sau hemoglobina scazuta -concentratii 
- coloranți cardioverzi și alți -intravasculari 
- carboxihemoglobina 
- methemoglobină 
- hemoglobina disfuncțională
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 1.2  Ghid Simboluri 
 
 

Simbol Descriere 
 

 
Producător 

 
 

Data fabricației 

SN Număr de serie 

 
 

Indică un dispozitiv medical care nu trebuie aruncat 

ca deșeuri municipal nesortate 

 
 

 
Urmați instrucțiunile de utilizare 

 
 

 
Piesă aplicată de tip BF 

 
 

Fără sistem de alarmă 

 
 

MRI nesigur. Prezintă pericole în toate mediile MR, 

deoarece dispozitivul conține materiale puternic 

feromagnetice. 

 

 
IP22 Rezistent la pătrunderea lichidelor 

 
 Marcaj CE 

 
 

Reprezentant autorizat în comunitatea europeană 

 
 

Marcaj UKCA 

 
 

Reprezentant autorizat în Regatul Unit 

 
 

Radiații neionizante 

 
 

 

Produsele și ambalajele noastre pot fi reciclate, nu le 
aruncați! 
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1.3 Tip de configurație 

 
 
 
 
 

 Checkme 02 

(Default) 

 
Checkme 02 Pro 

Configurări de 
bază 

√ √ 

PC software  √ 

 
 
 
 
 

1.4 Despachetarea 
 

• Unitatea principală × 1 
• Senzor inel × 1 
• Cablu × 1 
• Manual de utilizare × 1 
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 2. Utilizarea monitorului 
 
2.1  Încărcarea 
 
Încărcați bateria înainte de utilizare. 
Utilizați cablul de încărcare pentru a încărca bateria dispozitivului în portul USB al computerului sau cu 
adaptorul de încărcare USB. 
După ce a fost încărcat complet, dispozitivul se va opri automat. 
 
2.2 PORNIRE/OPRIRE 
 
APRINDERE: 
Apăsați butonul timp de 1 secundă pentru a porni dispozitivul. 
 
OPRIRE: 
Oprire automată: dispozitivul se va opri automat în 2 minute dacă nu se măsoară, nu se operează sau fără 
conexiune la aplicație. 
Oprire manuală: puteți apăsa butonul timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri. 
 
2.3 FACEȚI PRIMA ÎNREGISTRARE 
 
START. Purtați dispozitivul și senzorul de inel, apăsați butonul pentru a porni. Și păstrați-vă în mediul liniștit. 
(Din motive de claritate, recomandăm utilizatorilor să poarte monitorul la încheietura mâinii stângi și să pună 
senzorul inelului pe degetul mare. Dacă este prea strâns, încercați cu alt deget. Evitați să fiți slăbit.) 

 
STOP. După înregistrare, scoateți senzorul Ring (și dispozitivul), înregistrarea va fi salvată după 
numărătoarea inversă. (Dacă timpul de lucru este mai mic de 1 minut, datele nu vor fi salvate.) 
 

 
Notă: 
• Dispozitivul poate funcționa și ca ceas și pedometru fără senzor de inel, iar pașii vor relua numărarea după 
ce senzorul de inel este conectat. 
• Vă rugăm să evitați mișcarea excesivă a degetului detectat în timpul înregistrării și să evitați orice condiție 
de lumină ambientală puternică. 
• Vă recomandăm să utilizați modul clasic de monitor în mediile zilnice și modul de repaus când doriți să dormiți 
 
2.4 Opriți monitorizarea și sincronizați datele 
 
Scoateți senzorul, va începe numărătoarea inversă. 
În timpul numărătorii inverse, dacă purtați din nou senzorul, înregistrarea va fi reluată. 
După numărătoarea inversă, datele vor fi gata pentru sincronizare. 

 
Notă: Durata înregistrării este de 1 minute ~ 10 ore. Iar dispozitivul poate colecta și stoca maximum 4 
înregistrări, când va veni a 5-a înregistrare, prima înregistrare va fi acoperită. 
 
Sincronizați datele cu aplicația ViHealth 
Puteți sincroniza datele cu aplicația dvs. după numărătoarea inversă sau data viitoare după ce porniți 
dispozitivul. 



6 

 

 
Notă: Consultați manualul aplicației ViHealth pentru mai multe detalii. 
 
 
2.4.1  Cum să găsiți numărul de serie? 
 
 Detașați unitatea principală de la brățară. 
 Întoarceți unitatea principală, numărul seriei este imprimat pe eticheta produsului. 
 
 

 
 
 
 
Notă: Numărul de serie SN se află pe spatele dispozitivului. 
 
 
2. 5 Cum să sincronizați ora dispozitivului 
 
Ora pe dispozitiv va fi sincronizată automat cu ora rețelei de pe dispozitivul dvs. inteligent după conectarea la 
aplicație. 
 
Notă: Consultați manualul aplicației ViHealth pentru mai multe detalii. 
 
2.6 Modul de operare Navigare 
 
Dispozitivul are două moduri de funcționare: Modul Sleep și Modul Monitor. 
 
Porniți dispozitivul, în timp ce pictograma clipește, apăsați butonul pentru a comuta între două moduri. 
 
 

 

Când vibrează 
senzorul 

 

Când SpO2 este mai mic 

decât pragul setat  

Când SpO2 este mai mic 

decât pragul setat; 

Sau când obiectivul pasului 

este îndeplinit 

 
Bluetooth 

Pornit când ecranul se 

aprinde 

Mereu pornit 

Rapoarte Raport de somn Monitorizează raport 

 Modul Sleep Modul Monitor 
Parametrii SpO2, PR, SpO2 de miscare, 

PR, Pași 
SpO2, PR, Pași 

 
Ecran 

 

Activat prin buton 

 
Mereu activat 
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2.7 Vibrație inteligentă 
 
Senzorul inel  de vibrare va fi activat atunci când SpO2 scade sub valoarea prestabilită (Pragul). Vibrația se 
va opri când SpO2 va reveni la nivelul normal sau puteți apăsa butonul pentru a o opri. 
 
Puteți personaliza vibrația pentru a vă ajuta să dormiți mai bine prin aplicație sau PC (Numai pentru Checkme 
02 Pro). 
 
 
2.8  Descărcarea aplicației 
 
Numele aplicației: ViHealth  
 
iOS: App Store   
 
Android: Compatibilitate Google Play  
 
Dispozitivul este compatibil cu versiunile iOS 9.0+ și Android versiunile 5.0+. 
 
Consultați manualul aplicației ViHealth pentru mai multe detalii. 
 
 
2.9 Conexiune Bluetooth 
 
Dispozitivul Bluetooth va fi activat automat numai când ecranul se aprinde. 
 
Notă: când Checkme O2 se asociează cu dispozitivul inteligent, mențineți ecranul aprins. 
 
Notă: NU împerecheați în setările dispozitivului dvs. inteligent. 
 
2.10 Ecranul 
 

 
 
 
 
În timpul măsurării, apăsați butonul, puteți comuta diferite afișaje.
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3. Software pentru PC (Opțional) 
 
Notă: software-ul pentru computer este disponibil numai pentru Checkme O2 Pro. 
 
3.1 Descărcați software-ul pentru PC 
 
Software pentru PC: O2 Insight 
 
Descărcați de la: getwellue.com/pages/pc-software  
 
Instalați software-ul pe PC (Mac sau Windows). 
 
3.2 Cum să conectați Checkme 02 Pro la computer 
 
1. Porniți dispozitivul, conectați dispozitivul la portul USB al computerului cu cablul de date furnizat. 
2. Deschideți software-ul pentru computer, descărcați datele de pe dispozitiv. 
3. Cu software-ul opțional pentru PC, puteți personaliza fiecare raport. 
4. Puteți vizualiza și imprima raportul de somn, care poate fi, de asemenea, exportat ca fișiere PDF sau 
CSV. 
 
3.3  Cum să conectați Checkme 02 Pro la Mac 
 
1. Înainte de conectare, asigurați-vă că dispozitivul are orice conexiune cu aplicația. Apoi porniți dispozitivul 
și porniți bluetooth-ul Mac. 
2. Deschideți software-ul „O2 Insight Pro” și faceți clic pe „descărcare” de pe ecran. Apoi raportul de date se 
va sincroniza cu MAC-ul dvs. 
3. Cu software-ul opțional pentru PC, puteți personaliza fiecare raport. 
4. Puteți vizualiza și imprima raportul de somn, care poate fi, de asemenea, exportat ca fișiere PDF sau 
CSV. 
 
4. Întreținere 
 
4.1  Curățare 
 
Utilizați o cârpă moale umezită cu apă sau alcool pentru a curăța suprafața dispozitivului. 
 
 
4.2  Baterie 
 
Pentru a menține bateria în stare bună, încărcați bateria la fiecare 6 luni când dispozitivul nu este utilizat. 
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5. Depanare 

 
Problema Cauza Posibilă Soluția Posibilă 

 
 

Dispozitivul nu 
pornește sau nu 

răspunde.. 

Bateria poate fi descărcată. Încărcați bateria și încercați din nou. 

Condiție neașteptată a software-ului Apăsați butonul timp de aproximativ 10 

secunde pentru a reseta 

Dispozitivul poate fi deteriorat. Vă rugăm să contactați distribuitorul 
local. 

 
Aplicația nu poate 
găsi dispozitivul. 

Bluetooth-ul telefonului dvs. este 
dezactivat 

Porniți Bluetooth-ul în telefon. 

Dispozitivul Bluetooth este oprit în 

modul Sleep.. 

Apăsați butonul, Bluetooth va fi pornit 

când ecranul se aprinde. 
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6. Specificații 
 
 

Clasificări 
 
Directiva UE 

MDD, 93/42/EEC 

R&TTE, 1999/5/EC 

ROHS 2.0, 2011/65/EU 

Grad de protecție 

împotriva șocurilor 
electrice 

 
Type BF 

Condiții de mediu 
Item Operare Stocare 
Temperatură 5 to 40°C -25 to 70°C 

Umiditate relativă (fără 

condensare) 
10% to 95% 10% to 95% 

Barometric 700 to 1060 
hPa 

700 to 1060 hPa 

Gradul de rezistență la 
praf și apă 

IP22 

Fizic 
Greutate 12 g (main unit) 

Display OLED 

Wireless Bluetooth 4.0 BLE 

Vibrator Incorporat 

Puterea de alimentare 
Intrare DC 5V ±10% 
Tip baterie  Baterie reîncărcabilă litiu-polimer 

Timp de 
încărcare 

 2~3 hours 

SpO2 
Standarde Îndeplinesc standardele ISO 80601-2-61 

 

Verificarea preciziei măsurătorilor: Precizia SpO2 a fost verificată în urma efectuării pe teste umane 
prin compararea cu referința probei de sânge arterial măsurată cu un CO-oximetru. Precizia pulsului a 

fost verificată de emulator. Măsurătorile pulsoximetrului sunt distribuite statistic și se așteaptă ca 
aproximativ două treimi din măsurători să se încadreze în intervalul de precizie specificat în comparație 
cu măsurătorile cu CO-oximetru. 

Interval SpO2 70% to 100% 

Precizia SpO2 (Arms) 80-100%:±2%, 70-79%:±3% 

 Gama PR 30 to 250 bpm 

Acuratețea PR ±2 bpm sau ±2%, oricare dintre acestea este mai mare 

Lungime de undă 660-940 nm 

Putere de iesire Roșu/Infraroșu: 3mW max. medie 

Pedometru 
Interval 0 to 99999 steps 

Capacitate  
Stocare 4 înregistrări, câte 10 ore pentru fiecare 

Analiza somnului 
Înregistrați parametrii SpO2, frecvența pulsului, mișcarea 
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Interval de înregistrare 4s 

Analiza picăturii Yes 

Aplicație mobilă 
iOS iOS 9.0 sau o versiune ulterioară, iPhone 4s/iPad 3 sau o versiune ulterioară 

Android Android 5.0 sau o versiune ulterioară, cu Bluetooth 4.0 BLE 
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7. Compatibilitate electromagnetică 
 

Aparatul îndeplinește cerințele EN 60601-1-2. 

 
Avertismente și precauții 
 

• Utilizarea altor accesorii decât cele specificate în acest manual poate duce la creșterea emisiilor 

electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a echipamentului. 

• Dispozitivul sau componentele sale nu trebuie utilizate în apropierea altor echipamente sau stivuite cu 

acestea. 

• Dispozitivul necesită precauții speciale în ceea ce privește EMC și trebuie instalat și pus în funcțiune conform 

informațiilor EMC furnizate mai jos. 

• Alte dispozitive pot interfera cu acest dispozitiv, chiar dacă îndeplinesc cerințele CISPR. 

• Când semnalul de intrare este sub amplitudinea minimă prevăzută în specificațiile tehnice, pot rezulta 

măsurători eronate. 

• Echipamentele de comunicații portabile și mobile pot afecta performanța acestui dispozitiv. 

• Alte dispozitive care au transmițător sau sursă RF pot afecta acest dispozitiv (de exemplu, telefoane mobile, 

PDA-uri și PC-uri cu funcție wireless). 

 

Informațiile din tabelul EMC sunt listate pe site-ul nostru web: 

 

https://api.viatomtech.com.cn/documents/2017/em


