
 

 
 

1. Chức năng cơ bản: 

 Thiết bị được sử dụng để đo nồng độ oxy 

trong máu (SpO2) và nhịp tim của bạn. Thiết bị 

hoạt       động khi được kẹp vào đầu ngón tay, 

bạn có thể dùng ở nhà, cơ quan, hay bất cứ nơi  

đâu. 

 Nồng độ oxy trong máu được coi là nguy 

hiểm nếu chỉ số dưới 90% cho nồng độ oxy 

trong máu động mạch. Giá trị bình thường là 

100% trong điều kiện khí quyển bình thường . 

 Lợi thế của máy đo nồng độ oxy trong máu 

LANAFORM oximeter S1 là nhỏ gọn, có mức 

tiêu thụ năng lượng thấp, dễ dàng để xử lý và 

thực hiện. Bằng cách đặt các ngón tay của bạn 

trong cảm biến quang điện, máy sẽ đo nồng độ 

oxy trong máu và nhịp tim cho bạn ngay lập 

tức. 

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 

• Không sử dụng thiết bị trong phòng chụp MRI.  

  Để máy xa tầm tay trẻ em.  

  Các phép đo phân tích bằng cách đo nồng độ 

oxy trong máu này không phải thay thế giám 

sát của y bác sĩ. Nó chỉ là một nguồn bổ sung 

thông tin sẽ được chuyển cho bác sĩ. 

  Đặt thiết bị đúng cách để có kết quả đo chính 

xác nhất.  

  Không sử dụng nước hay bất kì chất tẩy rửa 

có chứa clorua amoni, rượu hoặc các sản phẩm 

không được đề cập trong hướng dẫn sử dụng 

này 

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm: Máy đo nồng độ oxy trong máu 
và nhịp tim Lanaform Pulse Oxymeter S1 
của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD 
trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt,  

- Phiếu bảo hành sản phẩm. 
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 Hiệu năng của máy có thể bị suy giảm trong 

các trường hợp sau đây:  

- Ánh sáng quá mạnh  

- Xung yếu (dòng chảy yếu)  

- Tốc độ hemoglobin thấp  

- Ống thông động mạch  

- Sơn móng tay và / hoặc móng tay giả  

- Tại các bài kiểm tra đòi hỏi phải tiêm một loại 

thuốc nhuộm mạch 

 Thiết bị có thể không chạy nếu bạn có lưu 

thông máu kém. Chà xát ngón tay của bạn để 

tăng cường lưu thông hoặc đặt các thiết bị trên 

một ngón tay.  

 Pin có thể rỉ nước hoặc phát nổ nếu không 

được sử dụng một cách chính xác hoặc được 

xử lý một cách mà không tuân thủ các quy 

định. Tháo pin ra nếu bạn không sử dụng thiết 

bị trong hơn 30 ngày.  

 Không sử dụng thiết bị trong phòng có sử 

dụng bình xịt hoặc lượng oxy thấp 

 Không sử dụng thiết bị bên ngoài quy định 

điều hành hoặc phạm vi lưu trữ 

 Không sử dụng thiết bị trong hơn 30 phút 

mà không thay đổi ngón tay.  

 Các thiết bị phải được sử dụng theo hướng 

dẫn trong hướng dẫn sử dụng.  

 Không sử dụng các thiết bị trong vùng lân 

cận của điện từ trường lớn, chẳng hạn như dây 

hoặc điện thoại di động.  



  Tuân thủ luật pháp địa phương tái chế khi xử 

lý thiết bị và các thành phần của nó, bao gồm 

cả pin.  

  Luôn giữ thiết bị cách xa nguồn nhiệt như 

bếp, bộ tản nhiệt, vv  

  Nếu có  vấn đề với thiết bị của bạn, xin vui 

lòng liên hệ với đại lý bán lẻ của bạn.  

  Không cố gắng để tự sửa chữa thiết bị của bạn 

  Để xa tầm tay trẻ em, người hạn chế về khả 

năng thể chất, tâm thần hay những đối tượng 

chịu sự giám sát của người khác. 

  Thiết bị này phải được sử dụng ở nhiệt độ 

môi trường xung quanh từ 5 ° C - 40 ° C.  

  Không để thiết bị ở nhiệt độ trên 60 ° C hoặc 

dưới -20 ° C.  

  Không sử dụng thiết bị nếu độ ẩm tương đối 

là trên 80% hoặc dưới 30%. 

3. Cấu tạo thiết bị: Giao diện màn hình hiển thị 

của thiết bị có thể tự động xoay vòng bốn 

hướng theo hướng nhìn thiết bị của bạn. 

CHỨC NĂNG 

 Màn hình thể hiện 2 màu, bốn chế độ 

hiển thị. 

 Tự động hiển thị theo hướng. 

 Thời gian thực hình ảnh báo chức năng. 

 Sự tiêu thụ ít điện năng. Có tác dụng 

trong 50 giờ liên tục. 

 Truyền dịch thấp ≤0.4%. 

 Chỉ báo mức pin 

 Tự động tắt khi không có tín hiệu. 

 Kích thước nhỏ và ít trọng lượng. Dễ 

dàng để vận chuyển. 

 

4. Hướng dẫn sử dụng 

- Cài đặt pin 

Lắp hai pin AAA , kiểm 

tra các cực được chính 

xác trước khi đóng nắp. 

- Hướng dẫn sử dụng 

1. Đặt ngón tay của bạn vào thiết bị với phần 

móng tay hướng lên trên, máy sẽ bắt đầu hoạt 

động và cho các thông số.Đê có kết quả tối ưu, 

xin vui lòng chắc chắn rằng ngón tay của bạn 

đặt đúng vị trí trung tâm máy 

 

2. Không run, không di chuyển ngón tay khi 

máy hoạt động 

3. Các giá trị tương ứng được hiển thị trên màn 

hình hiển thị. 

+ Báo động pin yếu 

Khi pin ở mức thấp nhất, là biểu tượng cho thấy 

pin cần sạc được hiển thị trên màn hình OLED. 

+ Báo nhịp tim 

Báo nhịp tim được kích hoạt theo mặc định khi 

nhịp tim cao hơn 110BPM hoặc thấp hơn 

40BPM. Biểu tượng BPM nhấp nháy trên màn 

hình OLED. Nếu nồng độ oxy trong máu là dưới 

85%, biểu tượng cũng nhấp nháy trên màn 

hình. 

5.Bảo trì và bảo quản 

- Sử dụng cồn dùng trong y tế để làm sạch phần 

cao su khi tiếp xúc với ngón tay của bạn bên 

trong thiết bị trước và sau khi sử dụng 

- Làm sạch màn hình OLED bằng một miếng vải 

ẩm. 

- Hãy tháo pin khi không sử dụng thiết bị . 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
 

 
 


