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Algemene beschrijving 

De zuurstofsaturatie (SpO2) is het percentage zuurstof in het bloed. “S”
staat daarbij voor saturatie, “p” voor de polsslag, en O2 is het symbool voor 
zuurstof. Bloedcellen bevatten een chemische stof met de naam 
hemoglobine (Hb). Wanneer hemoglobine een verbinding met zuurstof 
aangaat, wordt er een tweede chemische stof gevormd met de naam 
oxyhemoglobine (HbO2). Terwijl het bloed door het lichaam circuleert, geeft 
deze stof naar behoefte zuurstof af en verandert zo weer terug in 
hemoglobine. Het zuurstofgehalte van het bloed kan schommelen, met 
name bij activiteiten. Normaal gesproken bedraagt het zuurstofgehalte in 
het bloed van een mens 95 %. Een waarde beneden de 95 % wijst op 
gezondheidsproblemen, die klinisch moeten worden onderzocht. Een 
zuurstoftekort in het bloed wordt “hypoxie” genoemd. Veel aandoeningen 
van de luchtwegen kunnen bij een patiënt tot hypoxie leiden, bijv. chronisch 
obstructieve longziekte (COPD), obstructieve slaapapneu (OSA) en 
chronische bronchitis, om er maar een paar te noemen. De 
zuurstofsaturatie is een belangrijke factor, die door klinisch vakpersoneel bij 
de proactieve patiëntdiagnose wordt bijgehouden. 
De Hb0-2000 vingerpulsoximeter van Drive DeVilbiss is compact, 
gebruiksvriendelijk en heeft een OLED-display. Bij de Sp02-diagnose 
hoeven patiënten het apparaatje alleen maar aan hun vinger te dragen. De 
zuurstofsaturatie en de polsfrequentie verschijnen op het display van het 
apparaat. De Drive DeVilbiss Healthcare Hb0-2000 is ontwikkeld en getest 
om de SpO2 herhaalbaar en nauwkeurig voor patiëntdiagnose bij te kunnen 
houden.

Meetprincipe 

Het meetprincipe van de oximeter berust op de wiskundige formule van de 
wet van Lambert-Beer. Daarbij wordt de spectrumabsorberende 
karakteristiek van het reductieve hemoglobine (RHb) en oxyhemoglobine 
(HbO2) in de gloei- en nabij-infrarood-zones geregistreerd. Gebruikt wordt 
de foto-elektrische oxyhemoglobine-meettechniek in combinatie met 
capaciteitspulsmeting en registratietechniek. Twee lichtstralen met 
verschillende golflengtes (rood - 660 nm en nabij-infrarood - 905 nm) 
worden via een klemsensor door de vingertop geleid. Het gemeten signaal 
wordt opgevangen door een fotogevoelig element. De elektronica en de 
microprocessor in het apparaat verwerken de signalen en tonen vervolgens 
de resultaten op het display van het apparaat.  

Diagram van het functieprincipe 
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� 1. Roodlicht- en infrarood-zender
2. Roodlicht- en infrarood-ontvanger � 

Gebruiksdoel van het product 

De vingerpulsoximeter Hb0-2000 is een niet-invasief apparaat voor het 
meten van de zuurstofsaturatie (SpO2) en de polsfrequentie bij volwassen 
en pediatrische patiënten in een thuis- of een klinische omgeving. Het 
apparaat is niet bedoeld voor continue meting. 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik 

1. Lees voor gebruik van de vingerpulsoximeter Hb0-2000 deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
2. Gebruik de vingerpulsoximeter Hb0-2000 niet in de buurt van MRT- of 

CT-installaties. 
3. Gebruik de vingerpulsoximeter Hb0-2000 niet onder omstandigheden 

waarin alarmmeldingen nodig zijn. Het apparaat heeft geen alarmfunctie. 

4. Een pulsoximeter is slechts bedoeld als aanvullend accessoire bij 
patiëntonderzoek. Hij moet samen met andere methoden voor klinische 
diagnose worden gebruikt.
5.  Controleer de plaats van de meting regelmatig. De sensor moet altijd 
goed zitten.
6. Controleer de bloedcirculatie van de patiënt. Gebruik het apparaat niet 
als de huid hierdoor geïrriteerd raakt.

7. De pulsoximeter heeft geen alarmfunctie. Hij is niet bedoeld voor 
continue bewaking.
B. Bij langer gebruik van het apparaat of bij een verandering van de toestand 
van de patiënt moet er regelmatig van meetplaats worden gewisseld.

9. Door behandeling in de autoclaaf, ethyleenoxidesterilisatie of 
onderdompelen van de vingerpulsoximeter Hb0-2000 in vloeistoffen raakt 
het apparaat beschadigd.
10. De volgende omstandigheden kunnen tot onnauwkeurige meetresultaten 
leiden: 
• een hoog gehalte aan disfunctionele hemoglobines, bijv. 

carboxihemoglobine of methemoglobine
• intravasculaire kleurstoffen, bijv. indocyaninegroen of methyleenblauw 
• zeer fel omgevingslicht 
• vaak bewegen door de patiënt 
• hoogfrequente storingen door elektrochirurgische apparaten
• veneuze insufficiëntie 
• gebruik van een bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of een 

intravasculaire leiding 
• lage bloeddruk, sterke vaatvernauwing, ernstige bloedarmoede of 

onderkoeling 
• hartstilstand of shock 
• nagellak of cosmetische vingernagels
• Neem bij de verwijdering / recycling van het apparaat en de batterijen de 

desbetreffende voorschriften van de overheid in acht.
•

Productkenmerken 

1. De vingerpulsoximeter Hb0-2000 is licht, compact en 
gebruiksvriendelijk. 
2. Dankzij zijn geringe stroomverbruik heeft de vingerpulsoximeter 
Hb0-2000 slechts 2 AAA-batterijen nodig. (20 uur)
3. Als de batterijen op raken, verschijnt er een waarschuwing op het 
display.
4. Als er geen signaal wordt ontvangen, schakelt het apparaat zichzelf na 8 
seconden automatisch uit.
5. Geen onderhoud vereist. 

Bediening 

Sp():i" Polsfrequentiebalk   

De vingerpulsoximeter Hb0-2000 heeft zes verschillende 
displayinstellingen, waaronder een polsfrequentiebalk en een 
plethysmografische golfvorm. 

Parameterinstellingen 

Druk op de inschakeltoets (>0,5 s). De oximeter toont het aanzicht met 
parameterinstellingen. Er zijn twee submenu-aanzichten voor parameters: 
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OK 

Settings 

Sounds Setup • 
SpOz Alm Hi 100 
SpOz Alm lo 90 
PR.Mm Hi 110 
PA.Alm Lo 50 

+/- • 

Apparaten met geluids-/alarmfunctie 
Wanneer onder “Sounds Setup” (Geluid-
instelling) het symbool “*” verschijnt, druk
dan op de toets (> 0,5 s). 
Het geluid-instellingenmenu wordt 
geopend. Als u de toets opnieuw indrukt, 

Zuurstofsaturatie Polsfrequentie

Aan/uit-knop

kunt u de positie kiezen die u wilt wijzigen. Houd vervolgens de toets 
ingedrukt om de parameter te wijzigen. Kies “+” of “-” om de
getallenwaarden te verhogen of te verlagen. 
Wanneer bij “Alarm Setup” (Alarm-instelling) het symbool “*” verschijnt,
druk dan op de toets (>0,5 s). Het alarm-instellingenmenu wordt geopend. 
Druk op de toets om het alarm en de pieptoon in of uit te schakelen. 
Wanneer bij “Restore” (Terugzetten) het symbool “*” verschijnt, druk dan
op de toets (> 0,5 s). Het apparaat wordt teruggezet op de 
fabrieksinstellingen.
Apparaten zonder geluids-/alarmfunctie 
De waarden voor SpO2 en PR kunnen ook worden ingesteld bij apparaten 
zonder geluid. Wanneer de meetwaarden voor SpO2 en PR buiten de 
parameterinstellingen liggen, knippert het apparaat als waarschuwing.
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DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str. 3, 68309 Mannheim, Germany
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