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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu 

(SpO2) và nhịp tim Beurer PO60 

 

Thưa Quý Khách hàng, 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong những sản phẩm của 

chúng tôi. Beurer đại diện cho sản phẩm chất lượng cao, 

được thử nghiệm kỹ lưỡng cho các ứng dụng trong các 

lĩnh vực nhiệt nóng ấm, cân nặng, huyết áp, nhiệt độ cơ 

thể, mạch nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, massage, sắc đẹp, 

em bé và không khí. Vui lòng đọc những hướng dẫn sử 

dụng này cẩn thận và giữ chúng để sử dụng sau. 

Trân trọng, 

Beurer 

 

1. Sản phẩm nguyên chiếc đóng hộp bao 

gồm 

1x máy đo PO60, 2x pin AAA 1.5V, 1x dây đeo giữ, 1x túi 

đeo đai, 1x tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 

2. Mục đích sử dụng 

Chỉ sử dụng Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu và 

nhịp tim Beurer PO60 trên người để đo độ bão hòa oxy 

động mạch (SpO₂) của hemoglobin và nhịp tim (mạch). 

Máy đo phù hợp cho sử dụng cá nhân (ở nhà) cũng như 

để sử dụng trong ngành y tế (bệnh viện, cơ sở y tế). 

 

3. Tìm hiểu làm quen thiết bị 

Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu và nhịp tim 

Beurer PO60 cung cấp một phép đo không xâm lấn của 

độ bão hòa oxy động mạch (SpO2) và nhịp tim (mạch). 

Độ bão hòa oxy cho thấy tỷ lệ phần trăm của hemoglobin 

trong máu động mạch được gắn kết hợp với oxy. Vì vậy 

nó là một tham số quan trọng để đánh giá chức năng hô 

hấp. Để đo, máy sử dụng hai tia sáng với những bước 

sóng khác nhau, chiếu qua ngón tay đưa vào bên trong 

thân máy. Giá trị bão hòa oxy thấp nói chung chỉ ra các 

căn bệnh tiềm ẩn (các bệnh về đường hô hấp, hen, suy 

tim ...). 

4. Mô tả thiết bị 

 

Mô tả hiển thị 

 

 

5. Sử dụng đầu tiên 

5.1 Lắp pin 

 

5.2 Gắn dây đeo buộc 
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6. Hoạt động 

 

 

 

 

Ghi chú 

Khi bạn bỏ ngón tay ra khỏi máy đo nồng độ oxy, thiết bị 

sẽ tự động tắt sau khoảng 10 giây. 

 

Nút chức năng 

Nút chức năng trên máy đo nồng độ oxy có bốn chức 

năng trong tổng số: 

 Chức năng bật: Khi máy đo nồng độ oxy đã tắt bạn 

có thể giữ nút chức năng một thời gian ngắn để bật 

nó lên. 

 Truyền dữ liệu đồng thời đồng bộ hóa giờ và 

ngày: Khi máy đo nồng độ oxy đã tắt bạn có thể giữ 

nút chức năng (ít nhất 5 giây) để truyền dữ liệu tới 

ứng dụng. 

 Chức năng hiển thị: Để chọn định dạng hiển thị 

mong muốn (định dạng theo chiều dọc, định dạng 

theo chiều ngang), giữ nút chức năng thời gian ngắn 

trong quá trình hoạt động. 

 Chức năng độ sáng: Để chọn độ sáng màn hình 

mong muốn, giữ nút chức năng hơi lâu hơn trong quá 

trình hoạt động. 

 

7. Chuyển các giá trị đã được đo qua 

Bluetooth® Smart 

Cũng có thể chuyển các giá trị đã đo được lưu trên thiết 

bị tới điện thoại thông minh của bạn thông qua Bluetooth® 

Smart. Bạn sẽ cần ứng dụng Beurer HealthManager cho 

việc này. Ứng dụng này có sẵn miễn phí trong App Store 

và từ Google Play. Tiến hành như sau để chuyển giá trị: 

 Kích hoạt Bluetooth® trong cài đặt điện thoại thông 

minh của bạn và mở ứng dụng. 

 Với thiết bị đã tắt, giữ nút chức năng trong 5 giây. 

“SYNC” sẽ nhấp nháy trên màn hình. 

 Thiết bị hiện cố gắng kết nối với ứng dụng trong 

khoảng 10 giây. 

 “SYNC” ngừng nhấp nháy ngay sau khi một kết nối 

được thiết lập. 

 Tất cả dữ liệu đo trong bộ nhớ được tự động chuyển 

sang ứng dụng. Thiết bị sau đó sẽ tự động tắt. 

 

- Bluetooth® được kích hoạt tự động. 

- Ứng dụng Beurer Health Manager phải được kích hoạt 

để cho phép truyền dữ liệu. 

- Mỗi lần dữ liệu được chuyển, giờ và ngày được đồng bộ 

với điện thoại thông minh. 

 

8. Đánh giá kết quả đo 

 

 

9. Bảo trì/vệ sinh 

QUAN TRỌNG: 
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Không sử dụng khử trùng áp suất cao trên máy đo nồng 

độ oxy! 

Trong mọi trường hợp, bạn không nên để máy đo nồng 

độ oxy với nước vì điều này có thể gây ra chất lỏng xâm 

nhập và làm hỏng máy đo nồng độ oxy. 

 Làm sạch vỏ thân máy và bề mặt cao su bên trong 

bằng vải mềm ẩm với cồn y tế sau mỗi lần sử dụng. 

 Nếu trạng thái pin yếu xuất hiện trên màn hình của 

máy đo nồng độ oxy, thay đổi pin. 

 Nếu bạn không sử dụng máy đo nồng độ oxy trong 

hơn một tháng, hãy tháo cả 2 pin ra khỏi thiết bị để 

tránh bị rò rỉ. 

 

10. Lưu giữ 

QUAN TRỌNG: 

Lưu giữ máy đo nồng độ oxy ở nơi khô ráo (độ ẩm tương 

đối ≤ 95%). Nếu độ ẩm quá cao, nó có thể rút ngắn tuổi 

thọ của máy đo nồng độ oxy hoặc làm hỏng nó. Lưu giữ 

máy đo nồng độ oxy ở nơi có nhiệt độ môi trường xung 

quanh từ -40 ° C đến 60 ° C.

 

11. Nếu có những vấn đề? 

 

 

12. Thông số kỹ thuật 
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Nhà Nhập khẩu, Phân phối & Bảo hành Sản phẩm Beurer: 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị y tế Hợp Phát 

ĐT: (024) 3577 31 51/52/53 HOTLINE: 19006852 

WEBSITE: beurervietnam.com | thietbiyte-eu.vn 

MB: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 

MN: 34/35 Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh 

MT: 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 


