
 

 

- Do not use the device during an MRI or CT scan.  
- The device may not work when circulation is reduced. 

Warm or rub the finger, or re-position the device. 
- This device is a precision electronic instrument and must 

be repaired by qualified technical professionals. Field 

repair of the device is not possible. Do no attempt to open 

the case or repair the electronics. Opening the case may 

damage the device and void the warranty.  
- Do not overextend the device’s spring.  
- A functional tester cannot be used to access the 

accuracy of a pulse oximeter monitor. 

- Do not self-diagnose or self-medicate on the basis of 

the measurements without consulting your doctor. In 

particular, do not start taking any new medication or 

change the type and/or dosage of any existing 

medication without prior approval.  
- Do not look directly inside the housing during the 

measurement. The red light and the invisible infra-red 

light in the pulse oximeter are harmful to your eyes.  
- This device is not intended for use by people (including 

children) with restricted physical, sensory or mental skills or a 

lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are 

supervised by a person who has responsibility for their safety 

or they receive instructions from this person on how to use the 

device. Children should be supervised around the device to 

ensure they do not play with it.  
- Neither of the displays for the pulse wave and pulse bar 

allows the strength of the pulse or circulation to be evaluated 

at the measurement site. Rather, they are exclusively used to 

display the current signal variation at the measurement site 

and do not enable reliable diagnostics for the pulse.  
- The maximum temperature of sensors which the user 

will touch might reach 43°C when operating in the 40°C 

environment. 
 

Reiniging   
1. Please clean the surface of the device before using. 

Wipe the device with medical alcohol (70% isopropyl 

alcohol) first, and then let it dry in air or clean it by dry 

clean fabric. When cleaning the device with water, the 

water temperature should be lower than 60°C  
2. Using the medical alcohol to disinfect the product after 

use, prevent from cross infection for next time use.  
3. The best storage environment of the device is - 25°C 

to 70°C ambient temperature and not higher than 90% 

relative humidity.  
Note: 1. Do not sterilize, autoclave or immerse this 

device in liquid. Do not pour or spray any liquids 

onto the device.  
2.Do not use caustic or abrasive cleaning agents, 

or any cleaning agent containing ammonium 

chloride or isopropyl alcohol.  

 
Problemen oplossen   

Symptoms Check points Corrections 
 

Applied finger 
Place the finger 

 properly and try  

improperly.  again. 
SpO2 or pulse rate 

 

 Try again; go to 
cannot displayed 

SpO2 is too low to 
consult with your 

 physician if you 
 detect are sure the device 

  works well. 
 

Applied finger 

Place the finger 

SpO2 or pulse rate properly and try improperly. 
are not displayed  again. 

stably Finger is shaking 

keep body steady  or body is moving. 
 

Batteries run down 
Replace with new 

No display when batteries 
button is pressed Batteries not 

Re-insert batteries  inserted correctly.   

 The device will  

 auto power off 
Normal The display when it gets no 

 

disappears suddenly signal.  
 

Low battery 
Replace with new 

 batteries    
 Note: If the unit does not work, return it to your dealer. 

Under no circumstance should you disassemble 
and repair the unit by yourself. 

 

 Specification 
   

SpO2   

Measuring range 35%~99%, (the resolution is 1%).  

Accuracy 70%~99%: ±2%, Below 35~69%: unspecified.  
Optical Sensor Red light (wavelength is 660nm), Infrared  

  (wavelength is 905/880nm)  

Pulse   

Measuring range 30 bpm~250 bpm (the resolution is 1 bpm)  

Accuracy ±3 bpm  

Power source AAA × 2 (Alkaline)  

Battery life Continually for 16 hours with two alkaline  

 batteries  

Operating Temperature: 5°C~40°C (41°F ~ 104°F),  

Condition Relative Humidity: 15-95% (non condensing),  
 Atmospheric pressure: 700hPa ~ 1060hPa,  
 Attitude: -1,280 to 12,000 feet (-390m to  

 3,658m)  

Storage / Temperature: -25°C~+70°C(-13°F ~ 158°F),  
Transportation Relative humidity: 15-90%(non condensing),  
Condition Atmospheric pressure: 700hPa ~ 1060hPa,  

 Attitude: -1,280 to 12,000 feet (-390m to  

 3,658m)  

Dimensions 63.5(L) × 34(W) × 35(H) mm  

Weight About 37g (without the batteries)  

Standards IEC60601-1-2, Class B, IEC60601-1, Type BF,  

 ISO80601-2-61, IEC60601-1-11  

 Type BF applied parts  
   

IP Classification IP22: Protection against harmful ingress of  
 water and particulate matter   

 
Onderhoud   

Recommends user to return this device to the manufacturer 

perform the following checks every 24 months.  
- Inspect the equipment for mechanical and functional 

damage or deterioration. 
- Ensure all user interface keys and accessories function normally. 

 
EMC guidance and manufacturer’s declaration 

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the ME equipment 

The Finger-tip pulse oximeter is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are  
controlled. The customer or the user of the Finger-tip pulse oximeter can help prevent electromagnetic interference by 

maintain-ing a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Finger-

tip pulse oximeter as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. 

Rated maximum output Separation distance according to frequency of transmitter / m 

power of transmitter / W 
150 kHz to 80 MHz , d=[3.5/ 80 MHz to 800 MHz , d=[3.5/ 800 MHz to 2,5 GHz , d=[3.5/ 

V1]√P E1]√P E1]√P 
 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.37 0.37 0.74 
1 1.17 1.17 2.33 
10 3.7 3.7 7.37 
100 11.67 11.67 23.33  

Declaration – electromagnetic emissions and immunity – for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING and  
are specified for use only in a shielded location 

The Finger-tip pulse oximeter declaration – electromagnetic immunity 
The Finger-tip pulse oximeter system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or  

the user of the Finger-tip pulse oximeter system should assure that it is used in such an environment.  
Immunity test  IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance 
Conducted RF 3 Vrms 

3V 
Portable and mobile RF communications equipment should be used  

IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz no closer to any part of the EQUIPM ENT or SYSTEM including cables,   

Radiated RF 3 V/m 
 than the recommended separation distance calculated from the equa- 

3V/m 
tion applicable to the frequency of the transmitter. Interference may  

IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.5 GHz occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol.   

    

Declaration – electromagnetic immunity  
The Finger-tip pulse oximeter system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or  

the user of the Finger-tip pulse oximeter system should assure that it is used in such an environment.  
Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance 

    

Electrostatic discharge  ±6 kV contact ±6 kV contact Floors should be wood, concrete or ceramic 
(ESD) IEC 61000-4-2 ±8 kV air ±8 kV air tile. If floors are covered with synthetic mate- 
   rial, the relative humidity should be at 
   least 30 %. 
Electrical fast ±2 kV for power sup- ±2 kV for power sup- Mains power quality should be that of a typi- 
transient/burst IEC ply lines ply lines cal commercial or hospital environment. 
61000-4-4 ±1 kV for input/output   

 lines   
Surge IEC 61000-4-5 ± 1kV differential mode ± 1kV differential mode Mains power quality should be that of a typi- 
 ± 2kV common mode ± 2kV common mode cal commercial or hospital environment. 
Voltage dips, short <5% UT(>95% dip in UT) <5% UT(>95% dip in UT) Mains power quality should be that of a 
interruptions and for 0,5 cycle for 0,5 cycle typical commercial or hospital environment.  
voltage variations on  40% UT(60% dip in UT) 40% UT(60% dip in UT) If the user of the EQUIPMENT or SYSTEM  
power supply input for 5 cycles for 5 cycles requires continued operation during power 
lines IEC 61000-4-11 70% UT(30% dip in UT) for  70% UT(30% dip in UT) for mains interruptions, it is recommended that  
 25 cycles 25 cycles the EQUIPMENT or SYSTEM be powered from  
 <5% UT(>95% dip in <5% UT(>95% dip in an uninterruptible power supply or a battery.  
 UT) for 5 s UT) for 5 s  
Power frequency 3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should 
(50/60 Hz) magnetic   be at levels characteristic of a typical loca- 
field IEC 61000-4-8   tion in a typical commercial or hospital 
   environment. 

Declaration – electromagnetic emissions  
The Finger-tip pulse oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the Finger-tip pulse oximeter should assure that it is used in such an environment. 

Emission test Com pliance Electromagnetic environment-guidance 
CE emissions CISPR11 Group 1 The Finger-tip pulse oximeter uses RF energy only for its internal  
  function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to  

  cause any interference in nearby electronic equipment.  
RF emissions CISPR 11 Class B The Finger-tip pulse oximeter is suitable for use in all establishments,  
Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Class A including domestic establishments and those directly connected to  
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC  Complies the public low-voltage power supply network that supplies buildings 

61000-3-3  used for domestic purposes. 

 
WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic product and   

 following the European directive 2012/19/EU the electronic products 

have to be  dispose on your local recycling centre for safe treatment. 

 
 
 

Model: SB200  
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www.rossmax.com  

 
Warranty Card  
This instrument is covered by a 1 year guarantee from the date 

of purchase, batteries and accessories are not included. The 

guarantee is valid only on presentation of the guarantee card 

completed by the dealer confirming date of purchase or the 

receipt. Opening or altering the instrument invalidates the 

guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or 

non-compliance with the instruction manual. Please contact 

your local seller/dealer or www. rossmax.com.  
Customer Name: _ ____________________________________  
Address: _ ___________________________________________  
Telephone: _ _________________________________________  
E-mail address: ______________________________________  
Product Information: _ ________________________________  
Date of purchase:_____________________________________  
Store where purchased:  
____________________________________________________  
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Wij adviseren om dit instrument elke 24 maanden aan de fabrikant te 

retourneren en de volgende controles uit te voeren. 

- Controleer het instrument op mechanische en functionele schade of 

slijtage. 

- Controleer of alle gebruikersinterfacetoetsen en accessoires normaal 

functioneren. 

EMC-richtlijnen en verklaring van de fabrikant 
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en de ME-apparatuur 

De vingerpulsoximeter is bedoeld voor gebruik in een 
elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen 
worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de 
vingerpulsoximeter kan elektromagnetische interferentie helpen 
voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen 
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de 
vingerpulsoximeter, zoals hieronder aanbevolen, in overeenstemming 
met het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Nominaal 
maximaal 

uitgangsverm
ogen van 

zender / W 

Scheidingsafstand overeenkomstig 
frequentie van zender / m 

150 kHz tot 80 
Mhz, 
d=[3,5/V1
]√P 

80 MHz tot 800 
MHz, 
d=[3,5/E1]
√P 

800 MHz tot 2,5 
GHz, 
d=[3,5/E1]
√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,7 3,7 7,37 
100 11,67 11,67 23,33 

 
Verklaring - elektromagnetische emissies en immuniteit - voor 

APPARATUUR en SYSTEMEN die niet 
LEVENSONDERSTEUNEND zijn en die 
uitsluitend zijn bestemd voor gebruik op een 
afgeschermde locatie 

Verklaring vingerpulsoximeter - elektromagnetische 
immuniteit 

De vingerpulsoximeter is bedoeld voor gebruik in de hieronder 
gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de 
gebruiker van de vingerpulsoximeter moet ervoor zorgen dat 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immunit
eitstest 

IEC 
60601-
testniveau 

Naleving
sniveau 

Elektromagnetische 
omgeving - richtlijn 

RF-
geleiding 
IEC 
61000-4-
6 

3 Vrms 
150 kHz tot 
80 MHz 

3 V 
Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur mag niet 
dichter bij enig onderdeel van de 
APPARATUUR of het SYSTEEM, 
inclusief de kabels, worden gebruikt 
dan de aanbevolen 
scheidingsafstand, berekend aan de 
hand van de formule die van 
toepassing is op de frequentie van de 
zender. Er kunnen storingen optreden 
in de buurt van apparatuur die is 
gemarkeerd met het volgende 
symbool. 

Uitgestra
alde RF 
IEC 
61000-4-
3 

3 V/m 
80 MHz tot 
2,5 GHz 

 
3 V/m 

 
Verklaring - 

elektromagnetische immuniteit 
De vingerpulsoximeter is bedoeld voor gebruik in de hieronder 

gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de 
gebruiker van de vingerpulsoximeter moet ervoor zorgen dat 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteits
test 

IEC 60601-
testniveau 

Nalevingsni
veau 

Elektromagnetische 
omgeving - richtlijn 

Elektrostati
sche 
ontlading 
(ESD) IEC 
61000-4-2 

±6 kV bij 
contact 
±8 kV in de 
lucht 

±6 kV bij 
contact 
±8 kV in de 
lucht 

De vloeren moeten van 
hout, beton of 
keramische tegels zijn. 
Als de vloer is bedekt 
met synthetisch 
materiaal, moet de 
relatieve 
luchtvochtigheid 
ten minste 30% 
bedragen. 

Elektrisch
e snelle 
transiënt/
burst IEC 
61000-4-4 

±2 kV voor 
voedingskab
els 
±1 kV voor in-
/uitgangskabel
s 

±2 kV voor 
voedingskab
els 

De kwaliteit van de 
netspanning moet gelijk 
zijn aan die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Overspanni
ng IEC 

61000-4-5 

± 1kV 
differentiële 
modus 
± 2kV 
gemeenschapp
elijke modus 

± 1kV 
differentiële 
modus 
± 2kV 
gemeenschapp
elijke modus 

De kwaliteit van de 
netspanning moet gelijk 
zijn aan die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Spanningsd
alingen, 
korte 
onderbrekin
gen en 
spanningsv
ariaties op 
voedingsing
angskabels 
IEC 61000-
4-11 

<5  UT(>95  
daling in UT) 
voor 0,5 cyclus 
40  UT (60  
daling in UT) 
voor 5 cycli 
70  UT (30  
daling in UT) 
voor 25 cycli 
<5  
UT(>95  
daling in UT) 
voor 5 s 

<5  UT(>95  
daling in UT) 
voor 0,5 cyclus 
40  UT (60  
daling in UT) 
voor 5 cycli 
70  UT (30  
daling in UT) 
voor 25 cycli 
<5  
UT(>95  
daling in UT) 
voor 5 s 

De kwaliteit van de 
netspanning moet gelijk 
zijn aan die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
Als de werking van de 
APPARATUUR of het 
SYSTEEM tijdens een 
stroomonderbreking 
moet worden 
voortgezet, wordt 
aanbevolen de 

Symptomen Controlepunten Correcties 

 

 
SpO2 of 
hartslagfrequentie 
worden niet 
weergegeven 

Het instrument 
is niet goed op 
de vinger 
geplaatst 

Plaats het 

instrument goed 

op de vinger en 

probeer het 

opnieuw 

 
SpO2 is te laag om 
te detecteren 

Probeer het opnieuw; 

neem contact op met 

uw arts als u zeker 

weet dat het 

instrument goed werkt 

 
SpO2 of 
hartslagfrequentie 
worden niet stabiel 
weergegeven 

Het instrument 
is niet goed op 
de vinger 
geplaatst 

Plaats het 

instrument goed 

op de vinger en 

probeer het 

opnieuw 

De vinger trilt of het 

lichaam beweegt 
Houd het lichaam stil 

 
Er wordt niks 
weergegeven als de 
knop wordt 
ingedrukt 

De batterijen raken 
leeg 

Plaats nieuwe 

batterijen 

De batterijen zijn niet 

correct geplaatst 
Plaats de batterijen 
terug 

 

Er wordt plotseling 
niets meer 
weergegeven 

Het instrument 

wordt 

automatisch 

uitgeschakeld 

wanneer er geen 

signaal wordt 

ontvangen 

 

Normaal 

De batterij is bijna 
leeg 

Plaats een nieuwe 

batterij 

 Let op: Retourneer het instrument naar uw dealer als het niet 

werkt. U mag het instrument in geen geval zelf demonteren 

en repareren. 

 

- Langdurig gebruik van dit instrument kan pijn veroorzaken bij mensen met 

circulatiestoornissen. Plaats het instrument ten minste eenmaal per 4 uur 
op een andere plek om de huid van de patiënt te laten ademen en om de 

toestand van de patiënt regelmatig te controleren. 

- Gebruik het instrument niet in de buurt van ontvlambare of explosieve 
gasmengsels. 

- Gebruik het instrument niet tijdens een MRI- of CT-scan. 

- Het instrument werkt mogelijk niet wanneer de circulatie is verminderd. 
Verwarm of wrijf over de vinger, of plaats het instrument op een andere 

plek. 

- Dit instrument is een elektronisch precisie-instrument en moet worden 
gerepareerd door gekwalificeerde technische professionals. Dit instrument 

kan niet provisorisch worden gerepareerd. Doe geen poging de behuizing 

te openen of de elektronica te repareren. Door het openen van de 

behuizing kan het instrument beschadigd raken en de garantie komen te 

vervallen. 

- De veer van het instrument mag niet te ver worden uitgerekt. 

- De nauwkeurigheid van een pulsoximeter kan niet worden getest met een 
functionele tester. 

- Stel geen zelfdiagnose of schrijf uzelf geen medicatie voor op basis van 
de metingen zonder uw arts te raadplegen. Begin zeker niet met het 

innemen van nieuwe geneesmiddelen en verander het type en/of de 

dosering van voorgeschreven geneesmiddelen niet zonder voorafgaande 

toestemming. 

- Kijk tijdens de meting niet rechtstreeks in de binnenzijde van de behuizing. 
Het rode licht en het onzichtbare infraroodlicht in de pulsoximeter zijn 

schadelijk voor uw ogen. 

- Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder 

kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of 

een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van 
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij instructies krijgen 

van deze persoon over het gebruik van het instrument. Kinderen moeten 

in de buurt van het instrument onder toezicht staan om ervoor te zorgen 

dat ze er niet mee spelen. 

- De golf- en balkweergave van de hartslag geven onvoldoende informatie 
om de slagkracht van het hart of de kwaliteit van de bloedsomloop op de 

meetlocatie te beoordelen. Ze geven uitsluitend de bestaande 

signaalvariatie op de meetlocatie weer en zijn niet geschikt voor 

betrouwbare diagnostiek van de hartslag. 

- De maximale temperatuur van de sensoren waar de gebruiker mee in 
aanraking komt, kan oplopen tot 43 °C bij gebruik in een omgeving van 40 

°C. 

 

1. Reinig het oppervlak van het instrument vóór gebruik. Veeg het 
instrument eerst af met medische alcohol (70% isopropylalcohol) 

en laat het vervolgens aan de lucht drogen of reinig het met een 

droge, schone doek. Wanneer u het instrument reinigt met water, 

moet de watertemperatuur lager zijn dan 60 °C. 

2. Desinfecteer het instrument na gebruik met medische alcohol om 
kruisbesmetting bij een volgend gebruik te voorkomen. 

3. Het instrument kan het best worden bewaard bij een 

omgevingstemperatuur van -25 °C tot 70 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van niet meer dan 90%. 

Let op: 1. Dit instrument mag niet worden gesteriliseerd, 

geautoclaveerd of in vloeistof worden ondergedompeld. 
Giet of spray geen vloeistoffen op het instrument. 

2. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of 

reinigingsmiddelen die ammoniumchloride of 
isopropylalcohol bevatten. 

 

SpO2 

Meetbereik 35% ~ 99%, (de resolutie is 1%) 

Nauwkeurigheid 70% ~ 99%: ±2%, onder 35 ~ 69%: 

niet-gespecificeerd 

Optische sensor Rood licht (golflengte is 660 nm), infrarood 

(golflengte is 905/880 nm) 

Hartslag 

Meetbereik 30 spm ~ 250 spm (de resolutie is 1 spm) 

Nauwkeurigheid ±3 spm 

Voedingsbron 2x AAA (Alkaline) 

Levensduur van de 

batterij 

16 uur achter elkaar met twee 

alkalinebatterijen 

Bedrijfscondities Temperatuur: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 

°F), relatieve luchtvochtigheid: 15 - 95% 

(niet-condenserend), atmosferische druk: 

700 hPa ~ 1060 hPa, hoogte: -1280 tot 

12.000 voet (-390 m tot 3658 m) 

Opslag-
/transportconditi
es 

Temperatuur: -25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 

158 °F), relatieve luchtvochtigheid: 15 - 

90% (niet-condenserend), atmosferische 

druk: 700 hPa ~ 1060 hPa, hoogte: -1280 

tot 12.000 voet (-390 m tot 3658 m) 

Afmetingen 63,5 (L) × 34 (B) × 35 (H) mm 

Gewicht Ongeveer 37 g (zonder de batterijen) 

Normen IEC60601-1-2, klasse B, IEC60601-1, type BF, 

ISO80601-2-61, IEC60601-1-11 

 

 
Type BF toegepaste onderdelen 

IP-classificatie IP22: bescherming tegen schadelijke 

binnendringen van water en fijnstof 

 

Specificatie 
 

 

Spanningsd
alingen, 
korte 
onderbrekin
gen en 
spanningsv
ariaties op 
voedingsing
angskabels 
IEC 61000-
4-11 

<5  UT(>95  
daling in UT) 
voor 0,5 cyclus 
40  UT (60  
daling in UT) 
voor 5 cycli 
70  UT (30  
daling in UT) 
voor 25 cycli 
<5  
UT(>95  
daling in UT) 
voor 5 s 

<5  UT(>95  
daling in UT) 
voor 0,5 cyclus 
40  UT (60  
daling in UT) 
voor 5 cycli 
70  UT (30  
daling in UT) 
voor 25 cycli 
<5  
UT(>95  
daling in UT) 
voor 5 s 

De kwaliteit van de 
netspanning moet gelijk 
zijn aan die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
Als de werking van de 
APPARATUUR of het 
SYSTEEM tijdens een 
stroomonderbreking 
moet worden 
voortgezet, wordt 
aanbevolen de 
APPARATUUR of het 
SYSTEEM te voorzien 
van een ononderbroken 
stroomvoorziening of 
een batterij. 

Magnetisch 
veld bij 
netfrequenti
e (50/60 
Hz) IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m De magnetische 
velden bij de 
netfrequentie moeten 
op een niveau liggen 
dat kenmerkend is 
voor een typische 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

 
 

 

WAARSCHUWING: Het symbool op dit product betekent dat het 
een elektronisch product is. Volgens de Europese richtlijn 
2012/19/EU moeten elektronische producten naar een lokaal 
recyclingcentrum worden gebracht om veilig te worden verwerkt 
 

 

 Vinger NL 



 

 

  

Garantiekaart 

Voor dit instrument geldt een garantie van 1 jaar vanaf de 
aankoopdatum, batterijen en accessoires niet inbegrepen. De 

garantie is alleen geldig op vertoon van de door de dealer 
ingevulde garantiekaart waarop de aankoopdatum staat vermeld 
of het aankoopbewijs. Het openen of modificeren van het 
instrument maakt de garantie ongeldig. De garantie dekt geen 

schade, ongevallen of het niet naleven van de handleiding. Neem 
contact op met uw lokale verkoper/dealer of ga naar 
www.rossmax.com. 

Naam van de klant:     

Adres:  

Telefoon:   

E-mailadres:    

Productinformatie:     

Aankoopdatum: 

Verkooppunt: 
 

http://www/


 

 

 

 

Introductie   
Rossmax Fingertip Pulse Oximeter SB200 is used to measure 

arterial oxygen saturation (% SpO2) of hemoglobin and pulse 

rate, an important indicator of your respiratory function. It is 
non-invasive device intended for spot-check of adult and 
pediatric whose age is over 3 at home, hospital and clinics.  

Attention: Consult the accompanying documents. 

Please read this manual carefully before use. 

Please be sure to keep this manual.  
 

ACT (Artery Check Technology)  

ACT processes the SpO2 signal and determines the elasticity 

 

AC ERROR: Weak signal for artery check, turn 

the device off and measure again.  
 
 
 
 

 

Name/ Functions of each part  
 

 

1 4 

 

Caution: Batteries may leak or explode if used or disposed of 5. When measurement is completed, the 3 parameters (SpO2, 

improperly. Remove batteries if the device will be  pulse rate and artery check) display and artery check display  

stored for long time. Do not use different types or  alternate automatically every 5 seconds as . 

brands of batteries at the same time. Do not mix fully 6. Press button shortly to reverse the display upside down 

charged and partially charged batteries at the same  before artery check is done. 

time. 7. Press button slightly longer to turn the device off.   

Attaching the lanyard   
1. Insert the narrow end of the lanyard through the holder.  
2. Draw the other end of the lanyard through the loop at the  

narrow end and tighten.  

of blood vessel based on the derived wave form. It further 

classifies the vascular status into 6 levels and presents 

the result in an intuitive graphical interface.  

2 
 
3 

 
5 

 
5 seconds 

 
 
 

 
Artery and blood circulation in good to average  
condition  

 
 

 
6 

 
 
 
 

 

How to use   
1. Open the clip; press the Power On/Off button as . 

2. Information of software version appears and then finger 

 invitation icon appears. Insert one finger(left hand middle 
 finger is recommended), nail side up, into the finger opening 

 

 

 Note: 

1. The SpO2 sensor and photoelectric receiving tube should be 

 arranged in a way with the subject’s arteriole in a position  

 there between. 

2. Make sure the optical path is free from any optical obstacles 

 like rubberized fabric. 

3. Excessive ambient light may affect the measuring result. It  
 includes fluorescent lamp, dual ruby light, infrared heater, 

Artery and blood circulation in average condition  
 
 

 

Artery and blood circulation in below 

average condition  
 
 
 

Artery and blood circulation in poor condition  
 
 

 

Artery and blood circulation in critical condition  
 
 

 Note: the classification of artery and blood circulation 
condition is for reference only, Please consult 
with your physician for further advice. 

 

Error code for your reference   
SENSOR ERROR: Sensor cannot be detected, return 
the   

device to your local distributor or 

ser-vice centre. 
 
 

 

MEASURE ER- Signals cannot be detected, turn the de-  
ROR: vice off and measure again.  

  
   8 

  7  

1. Artery check icon 5. Artery check and blood 

2. SpO2 icon  circulation icon 

3. Pulse rate icon 6. Power On/Off Button 

4. OLED display 7. Battery compartment 

  8. Weak Battery Mark 

 

Installing Batteries   
1. Use thumb to slide battery cover out 2.  
3. Insert or replace 2 “AAA” sized batteries down with the 

correct electrical polarity.  
You need to replace the batteries when  
1. LOW BATTERY appears on display  
2. The function button is pressed and nothing appears on 

display 
 

 
of the pulse oximeter as .  

Note: If no finger insert, the device will auto shut off after 

10 seconds  
3.The display shows  , pulse oximeter begins its 

measurement as .  
Note: Make sure the finger is lying flat. Do not shake and 

keep body steady during measurement as .  

4.Your SpO2 and pulse rate values will appear on the screen 
after few seconds and artery check result will appear on 
screen after 30 -60 seconds as .  

Note: 1. Don’t remove your finger until the timer icon  is 

no longer on the screen.  
2. If artery check result cannot be detected, "– – –" 

will appear on the screen.  

 
direct sunlight and etc.  

4. Strenuous action of the subject or extreme electrosurgical  
interference may also affect the accuracy. 

 

Waarschuwingen   
- This device is to be operated by trained personnel only.  
- This device has no audible and it intended only for 

spot-checking, but not medical result evaluation. 
- This device is designed to determine the percentage of 

arterial oxygen saturation of functional hemoglobin. Factors 

that may degrade pulse oximeter performance or affect the 

accuracy of the measurement include the following: 

• Do not apply the pulse oximeter on the same arm as a 

blood pressure cuff, arterial catheter or infusion line(s)  
• Excessive light, such as sunlight or direct home lighting.  
• Not steady at the site of application (e.g. trembling)  
• Moisture in the device  
• Improperly applied device  
• Finger is too large or too small to fit into the device.  
• Poor pulse quality  
• Venous pulsations  
• Anemia or low hemoglobin concentrations.  
• Cardiogreen and other intravascular dyes  
• Carboxyhemoglobin  
• Methemoglobin  
• Dysfunctional hemoglobin  
• Artificial nails or fingernail polish  
• On fingers with anatomical changes, oedemas, scars or burns.  

- Using the device for long periods may cause pain for 

people with circulatory disorders. Reposition the device at 

least once every 4 hours to allow the patient’s skin to 

breath and to check patient’s condition regularly.  
 

ACT verwerkt het SpO2-signaal en bepaalt de elasticiteit van het 

bloedvat op basis van de afgeleide golfvorm. Verder 

wordt de vasculaire status geclassificeerd in 6 niveaus en wordt het 
resultaat weergegeven in een gebruiksvriendelijke grafische interface. 

x 

 

 

 

 

Slagader en bloedsomloop in goede conditie. 
 

De Rossmax SB200-vingerpulsoximeter is bedoeld om de 

hartslagfrequentie en de arteriële zuurstofverzadiging (%SpO2) 

van hemoglobine 

te meten, belangrijke indicatoren voor uw ademhalingsfunctie. 

Het is 

een niet-invasief instrument dat is bedoeld voor 
steekproefsgewijze controle van volwassenen en kinderen die 

ouder zijn dan 3 jaar in de thuissituatie, in het ziekenhuis en in de 

kliniek. 

 Attentie: raadpleeg de meegeleverde documentatie. Lees 
deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. Bewaar 
deze handleiding goed. 

 

Arteriecontroletechnologie (Artery 
Check Technologie, ACT) 

 
 
Slagader en bloedsomloop in goede tot gemiddelde 
conditie. 

 
 
Slagader en bloedsomloop in minder dan 
gemiddelde conditie. 

 
 
Slagader en bloedsomloop in slechte staat. 

 
 
Slagader en bloedcirculatie in kritieke toestand. 

 
 
Slagader en bloedsomloop in gemiddelde conditie. 

 Let op: de classificering van de conditie van de slagader en de 
bloedsomloop is alleen ter referentie; raadpleeg uw arts voor verder 
advies. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Waarschuwingen 

 

   

Sensor kan niet worden 
gedetecteerd, breng het apparaat 
terug naar uw plaatselijke distributeur 
of servicecentrum. 

Signalen kunnen niet worden 
gedetecteerd, schakel het apparaat uit en 
meet opnieuw. 

Signalen kunnen niet worden 
gedetecteerd, schakel het apparaat 
uit en meet opnieuw.  
 
 

Naam/Functie van elk onderdeel 

 5. 
 
6. 
7. 
8. 
 
 

Slagader check en 
bloedcirculatie icon 
Aan en uit knop 
Batterij opslag 
Zwakke batterij kenmerk 
 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

Slagader check icoon 
SpO2 icoon 
Pulse ratio icoon 
OLED display 
 

 
  

 

Installeren van batterijen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herzieningsdatum 03-01-2020 

1. Schuif het batterijklepje open met de duim. 

2. Plaats of vervang 2 AAA-batterijen met de polariteit in de juiste 
richting. 

U moet de batterijen vervangen wanneer: 

1. LOW BATTERY (Batterij bijna leeg) op het display wordt 
weergegeven. 

2. De functietoets wordt ingedrukt en er niets op het display wordt 
weergegeven. 

Voorzichtig: batterijen kunnen gaan lekken of exploderen als ze 

verkeerd worden gebruikt of afgevoerd. Verwijder de 

batterijen als het instrument langdurig wordt opgeborgen. 

Gebruik niet tegelijkertijd verschillende typen of merken 

batterijen. Gebruik geen volledig geladen en gedeeltelijk 
geladen batterijen tegelijkertijd. 

 
 

1. Steek het smalle uiteinde van de koord door de houder. 

2. Trek het andere uiteinde van de koord door de lus aan het 

smalle uiteinde en zet het vast. 

 

 

Het bevestigen van de koord 

 

 

 

1. Open de clip; druk op de aan-uitknop (afbeelding ). 

2. Eerst wordt informatie over de softwareversie weergegeven; 

vervolgens verschijnt het pictogram om aan te geven dat u uw 

vinger kunt plaatsen. Plaats een vinger (de linkermiddelvinger 

wordt aanbevolen) met de nagelzijde naar boven in de 

vingeropening van de pulsoximeter (afbeelding  ). 

3. Let op: Als er geen vinger wordt geplaatst, schakelt het 

instrument na 10 seconden automatisch uit. 

In het display wordt   weergegeven; de pulsoximeter begint 

met meten. 

Let op: Zorg ervoor dat de vinger plat ligt. Niet schudden en houd 

het lichaam stil tijdens de meting. 

 

Hoe te gebruiken 

 

4. Uw SpO2 en hartslagfrequentie worden na enkele seconden op 
het scherm weergegeven en het resultaat van de 
arteriecontrole wordt na 30 tot 60 seconden op het scherm 
weergegeven (afbeelding  ). 

Let op: Als de arteriecontrole niet is gelukt, wordt ' ' op het 

scherm weergegeven. 

Let op: Als de arteriecontrole niet is gelukt, wordt '' op het 

scherm weergegeven. 

5. Wanneer u de vinger eruit haalt, wordt het resultaat van 

de arteriecontrole als volgt weergegeven: . 

6. Druk kortdurend op de knop om de weergave van de 

drie verschillende parameters te wisselen 

(arteriecontrole, SpO2 en hartslagfrequentie) 

(afbeelding  ). 

7. Druk iets langer op de knop om het instrument uit te schakelen. 

8.  
 

 

 

 Let op: 

1. De arteriole van de persoon die wordt gemeten moet zich 
tussen de SpO2-sensor en de foto-elektrische 
ontvangstsensor bevinden. 

2. Zorg ervoor dat het optische gedeelte vrij is van optische 

obstakels, zoals rubber. 

3. Te veel omgevingslicht kan het meetresultaat beïnvloeden. 
Dit kan afkomstig zijn van een fluorescerende lamp, dubbel 

robijnrood licht, infraroodverwarming, direct zonlicht etc. 

4. Ook inspanning van de persoon die wordt gemeten of 
extreme elektrochirurgische interferentie kunnen de 

nauwkeurigheid beïnvloeden. 

 

- Dit instrument mag uitsluitend worden bediend door hiervoor 
opgeleid personeel. 

- Dit instrument heeft geen geluidsalarmen en is alleen bedoeld 

voor steekproefsgewijze controle, niet voor de evaluatie van 
medische resultaten. 

- Dit instrument is ontworpen om het percentage van de arteriële 

zuurstofverzadiging van functionele hemoglobine te bepalen. 

Factoren die de prestaties van de pulsoximeter kunnen 

verminderen of de nauwkeurigheid van de meting kunnen 

beïnvloeden, zijn onder andere: 

• Breng de pulsoximeter niet aan op dezelfde arm als een bloed- 

drukmanchet, arteriële katheter of infuuslijn. 

• Overmatig licht, zoals zonlicht of directe huisverlichting. 

• Instabiliteit op de meetlocatie (bijv. beven). 

• Vocht in het instrument. 

• Onjuist aanbrengen van het instrument. 

• De vinger is te groot of te klein en past daarom niet in het instrument. 

• Slechte kwaliteit van de hartslagfrequentie. 

• Veneuze pulsaties. 

• Bloedarmoede of lage hemoglobineconcentraties. 

• Cardiogreen en andere intravasculaire kleurstoffen. 

• Carboxyhemoglobine. 

• Methemoglobine. 

• Disfunctioneel hemoglobine. 

• Kunstnagels of vingernagellak. 

• Vingers met anatomische afwijkingen, oedemen, littekens of 
brandwonden. 

 

 

Zwak signaal voor slagader check, 
zet het apparaat uit en meet 
nogmaals. 
 
 

 

AC FOUT 
 

 

MEET FOUT 
 

 

SENSOR FOUT 
 

 

 


