
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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Pulsoksymetr Nonin 9843/9847
OPIS PRODUKTU:
Seria aparatów Nonin 9840 to niewielkie i proste w obsłudze 
urządzenia łączące w sobie funkcje pulsoksymetrii i kapnome-
trii. Umożliwiają zarówno ciągłe monitorowanie, jak i pojedyncze 
pomiary saturacji, pulsu i stężenia dwutlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu u pacjentów dorosłych i dzieci. Urządzenia serii 
9840 mogą być stosowane w warunkach szpitalnych, ambula-
toryjnych jak również w pomocy doraźnej i ratownictwie. Dzięki 
bardzo trwałej konstrukcji są odporne na upadki, wstrząsy, 
wibracje i uszkodzenia mechaniczne. 
Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu 
jest funkcją szczególnie użyteczną przy monitorowaniu prawi-
dłowości założenia rurki intubacyjnej. Zastosowana technolo-
gia pomiaru w strumieniu głównym nie wymaga kalibracji ani 
nagrzewania – urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia 
pomiaru natychmiast po uruchomieniu. 
Zasilanie kompletem 6 baterii typu AA pozwala na minimum 20 
godzin ciągłej pracy. Urządzenia posiadają dwa duże, czytelne 
wyświetlacze typu LED do odczytu mierzonej wartości SpO2 
oraz pulsu a także wskaźnik słupkowy poziomu CO2. Trójkolo-
rowy wskaźnik perfuzji dostarcza informacji o jakości sygnału 
pulsu i ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności 
zmiany położenia czujnika. 
Pamięć 18 godzin pomiarów SpO2 i pulsu pozwala na później-
sze odczytywanie i archiwizowanie w komputerze przy wyko-
rzystaniu oprogramowania Nonin nVISION. Podstawowy model 
9843 nie posiada funkcji alarmowych. Model 9847 wyposażony 
jest w funkcję alarmu bezdechu oraz system alarmów wizual-
nych i dźwiękowych sygnalizujących przekroczenie wartości 
granicznych SpO2 i pulsu. 
W wyposażeniu standardowym znajduje się czujnik wielorazo-
wy CO2, czujnik wielorazowy typu klips palcowy oraz komplet 
baterii. Czujniki jedno− i wielorazowe palcowe i uszne, czujniki 
elastyczne i odbiciowe, jednorazowy łącznik do detektora CO2, 
pokrowiec, gumowa obudowa antywstrząsowa, uchwyt ścienny 
to akcesoria dodatkowe pulsoksymetów

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• pomiar SpO2, pulsu i stężenia CO2

• duże, cyfrowe wyświetlacze LED
• 3−kolorowy wskaźnik perfuzji
• wskaźnik słupkowy stężenia CO2

• sygnalizacja dźwiękowa oddechu
• regulowana głośność
• zmienna wysokość tonu w zależności od poziomu CO2

• natychmiastowa gotowość do pracy
• brak konieczności kalibracji
• alarm bezdechu (model 9847)
• alarm niskiego i wysokiego poziomu SpO2 i pulsu (model 

9847)
• pamięć wyników pomiarów SpO2 i pulsu
• zasilanie bateryjne
• długi czas pracy na komplecie baterii (min. 20 godzin)
• możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
• wysoka odporność na uszkodzenia
• prosta obsługa
• niewielkie wymiary i ciężar
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PARAMETRY TECHNICZNE:
• zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, 

dokładność +/− 2 cyfry w zakresie 70 – 100%
• zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm, 

dokładność +/−3% +/−1 cyfra
• zakres pomiaru CO2: 0 – 75 mmHg
• zakres pomiaru respiracji: 1 – 60 oddechów / min
• próg detekcji oddechu: 5 mmHg
• długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) 

i 910 nm (podczerwona)
• pamięć: 18 godzin 
• temperatura pracy: od −20 do +50 °C 

(pulsoksymetria) / od 0 do +50 °C (kapnometria)
• wilgotność pracy: 10 – 90% bez kondensacji
• zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA 
• czas pracy: 90 godzin monitorowania SpO2 i pulsu 

lub 20 godzin monitorowania SpO2, pulsu i CO2

• wymiary: 8 x 15 x 2 cm
• waga: 310 g (z kompletem baterii)

Model 9843

Model 9847


