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1. JOHDANTO 

Tämä on Nukute Collare -järjestelmän käyttöopas. Käyttöoppaan viimeisin versio on luettavissa sähköisessä 

muodossa osoitteessa: www.nukute.com/support/manual. Käyttöoppaiden tulostetut versiot ovat saatavilla 

maksutta osoitteesta: https://nukute.com/support/ifu.    

Käyttöohjeissa selitetään turvallisuusvaroitukset ja esitellään laite ja sen käyttö. Laitetta on käytettävä tämän 

käyttöoppaan mukaisesti.  

Nukute Collare -järjestelmää käytetään tallentamaan henkilön biosignaaleja. Järjestelmä on suunniteltu 

helppokäyttöiseksi ja mukavaksi pitää yllä niin, että mittaus ei vaikuta unen laatuun edes nukkumisen aikana. 

Järjestelmä ei anna tuloksia käyttäjälleen välittömästi mittauksen teon jälkeen, koska mittaukset pitää 

analysoida terveydenhoidon ammattilaisen toimesta. Mittaustiedot lähetetään pilvipalveluun, jossa lääkäri saa 

pääsyn tuloksiin ja voi tehdä diagnostisia päätöksiä niiden mukaisesti.  Potilaiden tulee aina kääntyä lääkärin 

puoleen tuloksien saamiseksi mittauksen jälkeen. 

Nukute Collare -laite on luokiteltu lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY liitteen IX mukaisesti. 

Määritelmän 1.6 mukaisesti laite on aktiivinen laite diagnoosia varten. Vaikka sitä ei käytetä suoraan 

diagnoosiin, laite tuottaa informaatiota seuraamalla fysiologisia olosuhteita. Siten säännön 10 toteutumisen 

mukaisesti Collare on luokiteltu luokan IIa laitteeksi.  

 

 

 

 

  

http://www.nukute.com/support/manual
https://nukute.com/support/ifu
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 YHTEYSTIEDOT 

Jos haluat ottaa yhteyttä Nukutteeseen: 

Nukute Oy 

Mäkelininkatu 43 

90100 Oulu  

SUOMI 

www.nukute.com,  

info@nukute.com  

Puh. +358 50 533 88 98 

 KÄYTTÖTARKOITUS 

Nukute Collare -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi aikuisen potilaan hengityksen seurantaan, tunnistamiseen ja 

analysointiin. Saatu data on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön ja analyysi voi auttaa unihäiriöiden 

diagnoosissa.  

Lääketieteellinen käyttöaihe:  

Nukute Collare -järjestelmä voi auttaa hengitysongelmien tunnistuksessa potilaan nukkuessa. 

 VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Valmistaja on vastuussa tämän tuotteen turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä vain seuraavin 

ehdoin:  

- Kaikki tämän tuotteen käyttö, laajennukset, muutokset, muunnelmat ja korjaukset tehdään valmistajan 

valtuuttaman henkilöstön toimesta. 

- Tuotetta käytetään tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. 

- Nukute ei hyväksy mitään vastuuta tuotteiden suorasta tai epäsuorasta käytöstä tai väärinkäytöstä 

tai vahingoista, joita syntyy tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta. 

- Kaikki tämän tuotteen käyttöön perustuvat kliiniset päätelmät ja päätökset ovat lääketieteen 

asiantuntijan vastuulla. 

http://www.nukute.com/
mailto:info@nukute.com
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 VASTA-AIHEET JA VAROTOIMET 

- Potilas on alle 18-vuotias. 

- Potilaalla on kaulavammoja (kaulan alueen iho ei ole ehjä). 

- Potilaalla on sydämentahdistin tai stimulaattoreita. 

- Potilas ei voi noudattaa ohjeita ja käyttää laitetta (kotikäyttö). 

 

HUOMIO! 

 

- On tärkeää lukea turvallisuusvaroitukset ennen Nukute Collare -järjestelmän käyttöä.  

- Muun kuin kantopakkauksen mukana toimitetun verkkolaitteen käyttö ei ole sallittua. Verkkolaitteen 

pitää olla lääkinnällistä laatua ja standardin IEC 60601-1 mukaan testattu.  

- Laitteen kunnossapito sen ollessa käytössä ei ole sallittua. Kun kunnossapito on käynnissä, laitteen 

virran pitää aina olla sammutettuna.   

- Älä käytä Collarea tai sen osia, jos potilas on iältään alle 18-vuotias. 

- Järjestelmä ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Laite tulee huoltaa vain valtuutetun henkilöstön 

toimesta. Luvattomien henkilöiden suorittama huolto voi vaikuttaa tallennettavaan dataan ja aiheuttaa 

mahdollisesti hoitovirheen. Takuu mitätöityy, jos Collare tai sen osia avataan.  

- Potilas ei saa tehdä kunnossapitotoimia. Vain asianmukaisen koulutuksen saaneet henkilöt saavat 

suorittaa kunnossapitotoimia.  

- Muiden kuin valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden, antureiden ja johtojen käyttö 

voi lisätä tämän laitteiston sähkömagneettista säteilyä tai laskea sähkömagneettista häiriönsietokykyä 

ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

- Varmista, että Collare ja sen osat eivät ole vioittuneet. Viallisen Collaren tai sen osien käyttö voi 

aiheuttaa väärän diagnoosin tai potilasvamman. 

- Älä käytä Collarea ja sen osia radiografia-/röntgentutkimusten aikana. 

- Tarkista hyväksytyt ympäristöolosuhteet ennen kuljetusta/käyttöä.  

- Älä käytä Collarea ja sen osia auringonpaisteessa tai sateessa. 

- Collarea ja sen osia ei saa kuljettaa ilman sille tarkoitettua kantokoteloa.  

- Kun Collarea käytetään kotona, vältä sen altistumista nukalle ja pölylle. 
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- Kun Collarea käytetään kotona, se on pidettävä pois lemmikkieläinten ulottuvilta.  

- Collare täyttää IEC 10993-1 -bioyhteensopivuusstandardin, mutta laitteen käyttö voi aiheuttaa 

väliaikaisen allergisen reaktion, ihottuman tai ärsytyksen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhoidon 

ammattilaiseen. Ihottuman välttämiseksi varmista, että potilaan iho on puhdas ja voiteeton.  

- Älä taivuta tai venytä Collare-kauluria enemmän kuin on tarpeen sen asettamiseksi kaulaan. 

- Varmista, että ympäristö on hiljainen ja/tai toisten ihmisten äänet (kuorsaus tai lasten itku) eivät 

häiritse mittausta. 

 

VAROITUS! 

- Pidä Collare ja sen osat pois lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa missään olosuhteissa pitää yllään 

Collarea ja sen osia.  

- Kuten kaikkien lääkinnällisten laitteiden kanssa, reititä johdot ja liitännät huolellisesti kietoutumisen 

tai kuristumisen välttämiseksi. 

- Varmista, että Collare ja sen osat eivät ole vioittuneet. Viallisen Collaren tai sen osien käyttö voi 

aiheuttaa väärän diagnoosin tai potilasvamman. 

- Collare-järjestelmä ei ole sertifioitu käytettäväksi jatkuvaan- tai verkkoseurantaan, kun toimintahäiriö 

voisi johtaa potilaan tapaturmaan tai kuolemaan. Collare on tarkoitettu käytettäväksi noin 10 tunnin 

mittaukseen.  

- Mitkään tämän laitteen muutokset eivät ole sallittuja. 

- On kiellettyä kytkeä Collare tai sen osia mihinkään muuhun kuin toimitettuihin laitteisiin.  

- Noudata määritettyjä ympäristön olosuhteita ja vältä käyttämästä Collarea, kun laite on 

ylikuumentunut. Mikäli ylikuumeneminen tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 
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 SYMBOLIT 

 

CE-merkintä tässä tuotteessa tarkoittaa, että se on testattu ja 

täyttää lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETA 

ehdot. CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnistenumero osoittavat luokan IIa tuotteen. 

 

Valmistaja – valmistajan nimi ja osoite. Symboli osoittaa lisäksi laitteen valmistuspäivän.   

 

Sarjanumero – jokaisella osalla on ainutlaatuinen sarjanumero.  

 

Särkyvää – käsiteltävä varoen. 

 

Pidettävä pois veden luota  

 

Lämpötilarajoitukset – Collarella on käyttöä, säilytystä ja kuljetusta koskevat lämpötilarajat.   

 

Ei saa käyttää uudelleen – SpO2-anturi on kertakäyttöinen, älä käytä uudestaan. 

 

Hävittämistä koskevat tiedot – Euroopan direktiivi sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) 

2012/19/EU määrittää hävitysohjeet. 
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Ionisoimaton sähkömagneettinen säteily – Collare käyttää langatonta yhteyttä.  

 

 

Pakkausten määrä – symboli sisältää tiedot pakkausten määrästä. 

 

Ilmankosteuden rajoitukset – Collarella on ilmankosteutta koskevia rajoituksia. 

 

Ilmanpaineen rajoitukset – Collarella on ilmanpainetta koskevia rajoituksia. 

 

Tämä puoli ylöspäin – osoittaa, että pakkauksia on siirrettävä oikeassa asennossa. 

 

Katso käyttöohjeet/esite – lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä. 

 

Tyypin BF sovellettu osa – suojaustaso (sovellettu osa) sähköiskua vastaan: luokiteltu tyyppi BF. 

Fyysisessä kontaktissa potilaaseen tulevat osat ovat standardin IEC 60601-1 mukaisia. 

Collare-järjestelmän sovelletut osat: Collare akku- ja mittausmoduulilla sekä pulssioksimetri 

anturilla.  
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Huomio – osoittaa tilanteen, joka voi aiheuttaa laitevahingon, vaurion tai toimintahäiriön, jos 

asianmukaisia varotoimia ei noudateta. 

IP22 Suojaustaso – tuote on kantokotelonsa kanssa suojattu tippuvan veden aiheuttamia 

haittavaikutuksia vastaan standardin ES 60529 mukaisesti.  

Ensimmäinen numero 2: Suojattu 12,5 mm Ø ja sitä suurempia kiinteitä vierasesineitä vastaan.  

Toinen numero 2: Suojaus pystysuoraan putoavia vesipisaroita vastaan, kun koteloa on 

kallistettu enintään 15°. 

 

VAROITUS – Collaren käyttöä koskevat tietyt varoitukset, lue ne huolellisesti ennen laitteen 

käyttöä. 

 

HUOMIO – Collaren käyttöä koskevat tietyt huomautukset ja varotoimet, lue ne huolellisesti 

ennen laitteen käyttöä.  
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2. ALOITTAMINEN 

 PAKKAUKSEN AVAAMINEN 

 

 

 

 

1 Myyntipakkaus 10 Pulssioksimetrin sormianturi 

2 Taulutietokone 11 Taulutietokoneen latausjohto 

3 Akkumoduuli 12 Taulutietokoneen laturi 

4 Mittausmoduuli 13 Collaren latausjohto 

5 Kaulurin kokoonpano L 14 USB-laturimoduuli  

6 Kaulurin kokoonpano X 15 Pulssioksimetrin latausjohto 

7 Kaulurin kokoonpano M 16 Laturin pussi 

8 Kaulurin kokoonpano S 17 Johtopussi 

9 Pulssioksimetri 18 Pikaopas 

19  Laastari 
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 JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 

2.2.1. Kantokotelo (1) 

HUOMIO! 

Collarea ja sen osia ei saa kuljettaa ilman sen kantokoteloa.  

 

Kantokoteloa käytetään Collarea ja sen komponentteja varten säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Kantokotelo 

suojaa laitetta veden ja pölyn sisäänpääsyä vastaan (IP22).   

2.2.2. Taulutietokone (2) 

Nukute Collare -järjestelmän mukana toimitettava 

taulutietokone on ensisijainen käyttöohjeiden lähde. 

Taulutietokonetta käytetään reitittimenä vastaanottamaan 

mittausdata kaulurista ja lähettämään ne pilvipalvelimelle 

analyysiä varten.  

Taulutietokoneen mukana toimitetaan SIM-kortti, jota 

käytetään mittausten siirrossa taulutietokoneelta pilveen, 

jossa mittausdata analysoidaan.   

HUOMAUTUS! Käyttäjä ei voi muokata verkkoasetuksia. 

HUOMAUTUS! SIM-korttia ei saa poistaa tai vaihtaa, koska se aiheuttaisi diagnoosin viivästymisen.  
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2.2.3. Kauluri ja moduulit (3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Kantokotelon sisällä on neljä eri kokoista kauluria (X, S, M 

ja L). Mittaus- (4) ja akkumoduuleja (3) tarvitaan, kun kauluria 

käytetään. Koottua kauluria käytetään tallentamaan 

hengitysääni ja tunnistamaan potilaan asento. Mittausmoduuli 

(4) sisältää mikrofonit hengitysäänen mittauksen ja 

liikeanturin potilaan asennon määrittämistä varten.  

 

2.2.4. Pulssioksimetri, anturi ja laastari 

(9, 10, 19) 

Anturilla varustettu pulssioksimetria käytetään mittaamaan potilaan 

happisaturaatio. Huomautus! Pulssioksimetrin anturi ei ole 

kestokäyttöinen.  

 

 

 

2.2.5. Johdot ja adapterit (11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18) 

Collarelle ja sen lisävarusteille on erityiset verkkolaitteet ja latausjohdot. Johdot ja adapterit on varmennettu 

ja ne täyttävät standardin IEC 60601-1 vaatimukset. Säilytä latureita (12, 14) laturipussissa (16) ja kaikkia 

johtoja (11, 13, 15) johtopussissa (17).  Katso latausohjeet toisessa luvussa. 
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2.2.6. Pika-aloitusopas (18) 

Pika-aloitusopasta säilytetään kantokotelon sisällä ja sitä käytetään käymään nopeasti läpi mittauksen 

aloittaminen. Täyttä Collare-käsikirjaa tarvitaan vain, kun taulutietokoneen ohjeet yhdessä pika-aloitusoppaan 

kanssa eivät riitä ongelman ratkaisuun.  

 Lisävarustesarja  

Lisävarustesarjan pakkaus on ostettavissa Nukutelta tai jälleenmyyjältä.  

Lisävarustesarjan sisältö:  

- 5 kpl pika-aloitusoppaita (18) 

- 20 kpl kertakäyttöisiä pulssioksimetrin antureita (10) 

- 3 kpl laastaria (19) 

3. USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT – POTILAS  

 Ohjeet 

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Nukute-asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään, jos:  

 

- apua tarvitaan Collare-järjestelmän ja sen lisävarusteiden asetuksissa, kytkemisessä, käytössä tai 

ylläpidossa 

- halutaan raportoida odottamatonta toimintaa tai tapahtumia. 

- Vain asianmukaisen koulutuksen saaneet henkilöt saavat suorittaa Collaren tai sen lisävarusteiden 

desinfioinnin.   

 

Nukute-asiakaspalvelu:  

- yhteyslomake Nukute-verkkosivustolla: www.nukute.com/contact  

- sähköpostitse: support@nukute.com 

- soita: +358 50 533 88 98  

 

http://www.nukute.com/
mailto:support@nukute.com
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 Mittauksen aloittaminen 

1.  KYTKE TAULUTIETOKONE PÄÄLLE 

 

 

Taulutietokone kytketään päälle painamalla taulutietokoneen ”On”-

painiketta. Taulutietokone kertoo käyttäjälle, miten mittaus aloitetaan. 

Taulutietokoneelta voi katsoa myös video-ohjeen mittauksen 

aloittamisen vaiheista. Video-ohjeen pääsee katsomaan painamalla 

video-ohjeet kuvaketta. 

 

 

          

         Video-ohje-näkymä  

         taululutietokoneella.  
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Taulutietokone opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta mittauksen aloittamisessa. Taulutietokoneen kieltä voi 

muuttaa painamalla taulutietokoneen vasemmasta alakulmasta lippusymbolia. Valitse tämän jälkeen kieli ja 

paina OK. Saatavilla olevat kielet ovat suomi ja englanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VALITSE OIKEAN KOKOINEN KAULURI 

Ennen mittauksen aloittamista on valittava oikean kokoinen kauluri. Kantokotelon sisällä on neljä eri 

kokoista kauluria (X, S, M, L).  

 

Oikean kokoinen kauluri: Oikean kokoinen kauluri sopii kaulan ympäri 

tyköistuvasti. Mittausmoduulin pitää olla aina läheisessä kontaktissa ihon 

kanssa mittauksen aikana. Kauluri ei saa tuntua ahdistavalta mutta sen 

tulee pysyä paikallaan päätä käännettäessä. 
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Kauluri on liian suuri: Kaulurin moduulit eivät ole kontaktissa ihoosi. 

Ohjeet: Kokeile pienempää kokoa. 

 

 

3. KOKOA KAULURILAITE 

HUOMIO! 

Älä kosketa akkumoduulin tai mittausmoduulin liittimiä. 

 

 

Laite koostuu osista:  

- Mittausmoduuli (4) 

- Akkumoduuli (3) 

- Neljä eri kokoista kauluria (5, 6, 7, 8) 

 

Valitse oikean kokoinen kauluri ja kokoa akkumoduuli kauluriin, kokoa sitten mittausmoduuli kauluriin. 

Varmista, että kuulet napsahduksen, kun mittausmoduuli ja akkumoduuli kytketään kiinni. 

4. KYTKE LAITE PÄÄLLE 

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. 

Laitteessa on LED-valoja osoittamassa sen tilan.  Kun laite kytketään 

päälle, LED vilkkuu ja sen väri on valkoinen. Jos LED on PUNAINEN, on 

tapahtunut virhe ja sinun tulee noudattaa vianmääritysohjeita. Jos 

ongelmaa ei voi ratkaista, ota yhteys jälleenmyyjään/sairaalaan tai Nukute-

asiakaspalveluun.  
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5. PUE KAULURI YLLE  

 

HUOMIO! 

Älä taivuta tai venytä kauluria enemmän kuin on tarpeen sen asettamiseksi kaulaan.  

 

Kun kauluria pidetään kaulassa, varmista, että kaulurin mittausmoduuli 

on suorassa kontaktissa ihon kanssa. Varmista, että mittaus- ja akkumoduuli 

ovat eteenpäin, kun kauluri on kaulassa.  

Ennen kaulurin pukemista varmista, että iho on puhdas ja voiteeton.  

Kalibroinnin aikana LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä osoittamaan, että 

kauluri luo yhteyttä taulutietokoneeseen. Kun yhteys on muodostettu, 

LED on tasainen ja väri vilkkuu sinivihreänä. 

6. KOKOA PULSSIOKSIMETRI 

 

Kantokotelon sisällä on pulssioksimetri ja kertakäyttöinen anturi. 

Ota anturi kotelosta ja kytke se oksimetriin. 

 

 

 

Huomautus! Peitä anturi voimakkaalta valolta, koska se voi aiheuttaa epätarkan lukeman.  

Huomautus! Mittauksen yhteydessä varmista, että kynnet eivät ole liian pitkät. 

Huomautus! Poista kynsilakka ennen mittausta.  
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Kun anturi on kiinnitetty pulssioksimetriin, laita pulssioksimetri ranteen ympärille ja kiinnitä anturi etusormeesi.  

Huomautus! Varmista, että anturi on kytketty ohjeiden mukaisesti, jos anturi ei ole tiukalla, se voi antaa 

epätarkan mittauksen. 

 

 

 

Kiinnitä anturi laastarilla.  

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. Kun pulssioksimetri 

on yhteydessä kauluriin, LED-merkkivalo on tasaisen sininen. 
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7. ALOITA MITTAUS  

 

HUOMIO! 

Varmista, että ympäristö on hiljainen ja/tai toisten ihmisten äänet (kuorsaus tai lasten itku) 

eivät häiritse mittausta. 

 

HUOMAUTUS! Taulutietokone kertoo kaulurin ja pulssioksimetrin 

akkujen tilan. 

Kun pulssioksimetri ja taulutietokone ovat yhteydessä kaulurin 

kanssa, mittaus voidaan aloittaa. LED on tasaisen sininen 

osoituksena siitä, että mittaus voidaan aloittaa.  

Ennen mittauksen aloittamista varmista, että kauluri ja sen osat on 

ladattu täyteen. Katso latausohjeet luvusta ”Lataaminen”. Käynnistä 

mittaus painamalla Aloita mittaus -painiketta taulutietokoneen 

näytöllä. Aseta taulutietokone lähelle (2 m) pöydälle ja ala nukkua. 

Kaulurin merkkivalon LED on tasaisen vihreä 15 sekuntia ja 

himmenee sitten osoituksena siitä, että mittaus on käynnissä.  
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 Mittauksen lopettaminen 

 

Heräämisen jälkeen järjestelmä voidaan sammuttaa painamalla 

kaulurin virtapainiketta 2 sekuntia. Kaulurin valkoinen vilkkuva LED 

osoittaa, että laite on sammuttamassa itseään. 

 

 

 

 

 

 

 

Taulutietokone kertoo käyttäjälle, että tallennus on päättynyt. 

Taulutietokone näyttää arvioidun datansiirtoajan. Datansiirto 

alkaa mutta laitteet voidaan kytkeä pois päältä ja noudattaa 

pakkausohjeita. 
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 Lataaminen 

Collare-laite on sisäistä virtaa käyttävä lääkinnällinen laite. Collaressa on ladattava 500 mAh litiumioniakku. 

Huomautus! Aseta virtapistoke näkyvään paikkaan, jossa se on helppo kytkeä tarvittaessa irti.  

Huomautus! Suojaus sähköiskua vastaan: luokka II latauksen aikana. 

HUOMIO! 

Käytä vain Nukuten toimittavaa virtajohtoa ja adapteria Nukute Collaren tai sen osien 

lataamiseen. Älä käytä viallista johtoa tai adapteria. Jos johtoja tai adapteri pitää vaihtaa, ota 

yhteyttä Nukute-asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään. 

Collare-virtapistoke (14): FRIWO-tyyppi: FW8002MUSB/05 tai FRIWO type: 

FW8002M/USB  2nd Gen  

Collaren latausjohto (13): GooBay-tyyppi 45735 

 

HUOMIO! 

Collarea ja sen osia ei voida käyttää, kun laite lataa. 

HUOMIO! 

Älä jätä Collarea ja sen osia valvomatta latauksen aikana. 

HUOMIO! 

Akkumoduuli ei saa olla auki, sen akku ei ole vaihdettavissa. 

HUOMIO! 

Älä kosketa akkumoduulin tai mittausmoduulin liittimiä. 

 

HUOMIO! 

Älä lataa Collarea tai sen osia potilasalueen sisällä. Potilasalue on vähintään 1,5 metriä 

potilaasta.  
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3.4.1. Collaren lataus 

Nukute Collare sisältää ladattavan litiumioniakun. Akkua voidaan ladata vain, kun akkumoduuli ja 

mittausmoduuli ovat kiinni kaulurissa. Käytä Collaren latausjohtoa (13) ja USB-latausmoduulia (14) lataamaan 

laite. Ota ensin Collaren latausjohto (13) ja USB-latausmoduuli (14) kantokotelosta. Aseta latausjohdon 

USB-liitin virtalähteeseen. Kytke johto Collareen ja kytke sitten laturi pistorasiaan.  

 

Collaren LED osoittaa latauksen tilan, LED:n väri riippuu tilasta:  

● Oranssi, laite lataa 

● Vihreä, akku täynnä 

● Punainen, ylikuumeneminen tai toimintohäiriö 

Kun lataus on valmis, irrota USB-johto Collaresta ja sitten voit poistaa akku- ja mittausmoduulin.  



  

      

 

 

 

 

VERSIO 8.0               26 / 73 
 

3.4.2. Pulssioksimetrin lataaminen 

Pulssioksimetri sisältää ladattavan litiumioniakun. Akku voidaan ladata käyttäen pulssioksimetrin latausjohtoa 

(15) ja USB-laturimoduulia (14). Kytke pulssioksimetrin johto latausmoduuliin ja kytke sitten johto 

pulssioksimetriin.  

3.4.3. Taulutietokoneen lataus 

Taulutietokone on kaupallisesti saatava Lenovo TB-X306X. Taulutietokone voidaan ladata kytkemällä 

taulutietokoneen latausjohto (11) taulutietokoneen laturiin (12) ja sitten kytkemällä latausjohdon liitin 

taulutietokoneeseen.   

Kun lataus on täysi, irrota laturi laitteesta. Kytke sitten laturi irti sähköpistokkeesta.  
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 Pakkausohjeet 

 

 

 

 

 

 

Mittauksen jälkeen pakkaa laitteet takaisin kantokoteloon (1). Yllä oleva kuva esittää oikeat paikat, joihin 

Collare ja sen osat tulee sijoittaa kantokotelon sisällä. On tärkeää kuljettaa Collarea ja sen osia mukana 

toimitetussa kantokotelossa (1) riittävän suojauksen varmistamiseksi ja vaurioiden estämiseksi. 

1 Myyntipakkaus 10 Pulssioksimetrin sormianturi 

2 Taulutietokone 11 Taulutietokoneen latausjohto 

3 Akkumoduuli 12 Taulutietokoneen laturi 

4 Mittausmoduuli 13 Collaren latausjohto 

5 Kaulurin kokoonpano L 14 USB-laturimoduuli  

6 Kaulurin kokoonpano X 15 Pulssioksimetrin latausjohto 

7 Kaulurin kokoonpano M 16 Laturin pussi 

8 Kaulurin kokoonpano S 17 Johtopussi 

9 Pulssioksimetri 18 Pikaopas 

19  Laastari 
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4. USEIN KÄYTETTÄVÄT TOIMINNOT – 

TERVEYDENHOIDON AMMATTILAINEN – 

UNIAPNEA 

HUOMIO! 

Luvun 4 toiminnot suoritetaan vain terveydenhoidon ammattilaisten toimesta, kun 

uniapneamittausta valmistellaan.  

 Ohjeet 

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Nukute-asiakaspalveluun, jos:  

 

- apua tarvitaan Collare-järjestelmän ja sen lisävarusteiden asetuksissa, kytkemisessä, käytössä tai 

ylläpidossa 

- halutaan raportoida odottamatonta toimintaa tai tapahtumia.  

 

Nukute-asiakaspalvelu:  

- yhteyslomake Nukute-verkkosivustolla: www.nukute.com/contact  

- lähetä sähköpostia:  info@nukute.com  

- soita: Puh. +358 50 533 88 98 

  

http://www.nukute.com/
mailto:info@nukute.com
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 Mittauksen valmistelu 

HUOMAUTUS!  

Varmista, että PC on kytketty verkkoon ja että asianmukaiset tietoturvatoimet ovat käytössä, kuten 

virustorjunta ja palomuurisuojaus. 

1. Kytke taulutietokone päälle 

2. Siirry verkkosivustolle https://clinic.nukute.com 

3. Kirjoita sisäänkirjautumistunnuksesi 

 

 

 

4. Paina kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse ”hallinta”.  

5. Valitse vasemmasta sivupalkista ”Potilaat”. 

 

 

https://clinic.nukute.com/
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6. Paina ”Lisää uusi potilas” oikeasta yläkulmasta. 

 

 

7. Aseta potilaan nimi, tunniste, sukupuoli ja syntymävuosi ja paina sitten ”Tallenna ja lisää mittaus” 

-painiketta. 
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8. Täytä potilaan tiedot niille varattuihin kenttiin. Neljämerkkinen koodi on vahvistuskoodi, jolla 

varmistetaan, että oikea laite on valmisteltavana. On valinnaista määrittää lääkäri. Valitse potilaalle 

annettava laite painamalla ”Valitse".  

 

9. Kun laite on valittu, paina painiketta ”Hyväksy”. 
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10. Vahvista, että varmennuskoodi on sama taulutietokoneessa ja verkkoliittymässä painamalla 

taulutietokoneella ”Hyväksy”. 

 

 

11. Kun ikkuna ”Lisää mittausistunto potilaalle” katoaa verkkokäyttöliittymästä, mittaus on lisätty 

onnistuneesti. 

  



  

      

 

 

 

 

VERSIO 8.0               33 / 73 
 

12. Onnistuneen valmistelun jälkeen taulutietokone esittää seuraavan näkymän ja laite voidaan antaa 

potilaalle. 
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 Mittauksen aloittaminen 

1.    KYTKE TAULUTIETOKONE PÄÄLLE 

 

 

Taulutietokone kytketään päälle painamalla taulutietokoneen ”On”-

painiketta. Taulutietokone kertoo käyttäjälle, miten mittaus aloitetaan. 

Taulutietokoneelta voi katsoa myös video-ohjeen mittauksen 

aloittamisen vaiheista. Video-ohjeen pääsee katsomaan painamalla 

video-ohjeet kuvaketta.  

 

 

 

 

Video-ohje-näkymä 

taulutietokoneella. 
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Taulutietokone opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta mittauksen aloittamisessa. Taulutietokoneen kieltä voi 

muuttaa painamalla taulutietokoneen vasemmasta alakulmasta lippusymbolia. Valitse tämän jälkeen kieli ja 

paina OK. Saatavilla olevat kielet ovat suomi ja englanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VALITSE OIKEAN KOKOINEN KAULURI 

Ennen mittauksen aloittamista on valittava oikean kokoinen kauluri. Kantokotelon sisällä on neljä eri 

kokoista kauluria (X, S, M, L).  

 

Oikean kokoinen kauluri: Oikean kokoinen kauluri sopii kaulan ympäri 

tyköistuvasti. Mittausmoduulin pitää olla aina läheisessä kontaktissa ihon 

kanssa mittauksen aikana. Kauluri ei saa tuntua ahdistavalta mutta sen 

tulee pysyä paikallaan päätä käännettäessä. 
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Kauluri on liian suuri: Kaulurin moduulit eivät ole kontaktissa ihoosi. 

Ohjeet: Kokeile pienempää kokoa. 

 

 

3. KOKOA KAULURILAITE 

HUOMIO! 

Älä kosketa akkumoduulin tai mittausmoduulin liittimiä. 

 

 

Laite koostuu osista:  

- Mittausmoduuli (4) 

- Akkumoduuli (3) 

- Neljä eri kokoista kauluria (5, 6, 7, 8) 

 

Valitse oikean kokoinen kauluri ja kokoa akkumoduuli kauluriin, kokoa sitten mittausmoduuli kauluriin. 

Varmista, että kuulet napsahduksen, kun mittausmoduuli ja akkumoduuli kytketään kiinni. 

4. KYTKE LAITE PÄÄLLE 

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. 

Laitteessa on LED-valoja osoittamassa sen tilan.  Kun laite kytketään 

päälle, LED vilkkuu ja sen väri on valkoinen. Jos LED on PUNAINEN, on 

tapahtunut virhe ja sinun tulee noudattaa vianmääritysohjeita. Jos 

ongelmaa ei voi ratkaista, ota yhteys jälleenmyyjään/sairaalaan tai Nukute-

asiakaspalveluun.  
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5. PUE KAULURI YLLE  

 

HUOMIO! 

Älä taivuta tai venytä kauluria enemmän kuin on tarpeen sen asettamiseksi kaulaan.  

 

Kun kauluria pidetään kaulassa, varmista, että kaulurin mittausmoduuli 

on suorassa kontaktissa ihon kanssa. Varmista, että mittaus- ja akkumoduuli 

ovat eteenpäin, kun kauluri on kaulassa.  

Ennen kaulurin pukemista varmista, että iho on puhdas ja voiteeton.  

Kalibroinnin aikana LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä osoittamaan, että 

kauluri luo yhteyttä taulutietokoneeseen. Kun yhteys on muodostettu, 

LED on tasainen ja väri vilkkuu sinivihreänä. 

6. KOKOA PULSSIOKSIMETRI 

 

Kantokotelon sisällä on pulssioksimetri ja kertakäyttöinen anturi. 

Ota anturi kotelosta ja kytke se oksimetriin. 

 

 

 

Huomautus! Peitä anturi voimakkaalta valolta, koska se voi aiheuttaa epätarkan lukeman.  

Huomautus! Mittauksen yhteydessä varmista, että kynnet eivät ole liian pitkät. 

Huomautus! Poista kynsilakka ennen mittausta.  
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Kun anturi on kiinnitetty pulssioksimetriin, laita pulssioksimetri ranteen ympärille ja kiinnitä anturi 

etusormeesi.  

Huomautus! Varmista, että anturi on kytketty ohjeiden mukaisesti, jos anturi ei ole tiukalla, se voi antaa 

epätarkan mittauksen. 

 

 

 

Kiinnitä anturi laastarilla.  

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. Kun pulssioksimetri 

on yhteydessä kauluriin, LED-merkkivalo on tasaisen sininen. 
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7. ALOITA MITTAUS  

 

HUOMIO! 

Varmista, että ympäristö on hiljainen ja/tai toisten ihmisten äänet (kuorsaus tai lasten itku) 

eivät häiritse mittausta. 

 

HUOMAUTUS! Taulutietokone kertoo kaulurin ja pulssioksimetrin 

akkujen tilan. 

Kun pulssioksimetri ja taulutietokone ovat yhteydessä kaulurin kanssa, 

mittaus voidaan aloittaa. LED on tasaisen sininen osoituksena siitä, 

että mittaus voidaan aloittaa.  

Ennen mittauksen aloittamista varmista, että kauluri ja sen osat on 

ladattu täyteen. Katso latausohjeet luvusta ”Lataaminen”. Käynnistä 

mittaus painamalla Aloita mittaus -painiketta taulutietokoneen 

näytöllä. Aseta taulutietokone lähelle (2 m) pöydälle ja ala nukkua. 

Kaulurin merkkivalon LED on tasaisen vihreä 15 sekuntia ja 

himmenee sitten osoituksena siitä, että mittaus on käynnissä.  
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 Mittauksen lopettaminen 

 

Heräämisen jälkeen järjestelmä voidaan sammuttaa painamalla 

kaulurin virtapainiketta 2 sekuntia. Kaulurin valkoinen vilkkuva LED 

osoittaa, että laite on sammuttamassa itseään. 

 

 

 

 

 

 

 

Taulutietokone kertoo käyttäjälle, että tallennus on päättynyt. 

Taulutietokone näyttää arvioidun datansiirtoajan. Datansiirto alkaa 

mutta laitteet voidaan kytkeä pois päältä ja noudattaa 

pakkausohjeita. 
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 Palauta laitesarja ja siirrä jäljellä oleva 

data 

1. Kytke taulutietokone päälle 

2. Siirry verkkosivustolle https://clinic.nukute.com 

3. Kirjaudu sisään tunnuksillasi 

4. Paina kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse ”hallinta”. 

 

5. Valitse vasemmasta sivupalkista ”Laitesarjat". 

6. Paina vihreää ”Vastaanota laite” -painiketta vastaanotettavaa laitetta varten. 

 

 

 

7. Paina vihreää ”Vastaanota laite” -painiketta uudestaan ikkunassa 

 

 

 

 

https://clinic.nukute.com/
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8. Jos teksti ”Laitesarja vastaanotettiin onnistuneesti” tulee näkyviin, laite vastaanotettiin. 

 

9. Sulje ikkuna painamalla vihreää ”tallenna”-painiketta. 

 

10. Taulutietokone kehottaa kytkemään Collare-laitteen päälle. 
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11. Kun taulutietokone muodostaa yhteyden Collareen ja taulutietokoneessa on Internet-yhteys, se 

jatkaa mittausdatan siirtoa Collaresta pilveen. 

 

 

12. Kun mittausdata on siirretty kokonaan, taulutietokoneessa lukee ”odottaa mittausta”. 
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 Mittauksen tarkastelu 

Kun datan siirto on valmis, mittauksen tila Clinic UI:ssa on ”Odottaa datan käsittelyä”, tämä tila osoittaa, 

että mittaus on suoritettu ja että mahdollisesti jäljellä olevaa mittausdataa siirretään pilvipalveluun. 

  

Kun datan käsittelyvaihe on tehnyt mittauksen, tila on ”Vireillä”. Tila osoittaa, että datan käsittely on valmis 

ja että Nukuten pitää tarkistaa mittaus.  

  

 

Nukuten tarkistuksen jälkeen mittauksen tila on ”Onnistunut”. Tila osoittaa, että mittaus on valmis ja että 

kaikki mittausdata on tallennettu pilvipalveluun myöhempää analyysiä varten. 
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5. YLEISET USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT – 

TERVEYDENHOIDON AMMATTILAINEN   

 Lataaminen 

Collare-laite on sisäistä virtaa käyttävä lääkinnällinen laite. Collaressa on ladattava 500 mAh litiumioniakku. 

Huomautus! Aseta virtapistoke näkyvään paikkaan, jossa se on helppo kytkeä tarvittaessa irti.  

Huomautus! Suojaus sähköiskua vastaan: luokka II latauksen aikana. 

HUOMIO! 

Käytä vain Nukuten toimittavaa virtajohtoa ja adapteria Nukute Collaren tai sen osien 

lataamiseen. Älä käytä viallista johtoa tai adapteria. Jos johtoja tai adapteri pitää vaihtaa, ota 

yhteyttä Nukute-asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään. 

Collare-virtapistoke (14): FRIWO-tyyppi: FW8002MUSB/05 tai FRIWO type: 

FW8002M/USB  2nd Gen  

Collaren latausjohto (13): GooBay-tyyppi 45735 

 

HUOMIO! 

Collarea ja sen osia ei voida käyttää, kun laite lataa. 

HUOMIO! 

Älä jätä Collarea ja sen osia valvomatta latauksen aikana. 

HUOMIO! 

Akkumoduuli ei saa olla auki, sen akku ei ole vaihdettavissa. 

HUOMIO! 

Älä kosketa akkumoduulin tai mittausmoduulin liittimiä. 
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HUOMIO! 

Älä lataa Collarea tai sen osia potilasalueen sisällä. Potilasalue on vähintään 1,5 metriä 

potilaasta.  

5.1.1. Collaren lataus 

Nukute Collare sisältää ladattavan litiumioniakun. Akkua voidaan ladata, kun akkumoduuli ja mittausmoduuli 

ovat kiinni kaulurissa. Käytä Collaren latausjohtoa (13) ja USB-latausmoduulia (14) lataamaan laite. Ota ensin 

Collaren latausjohto (13) ja USB-latausmoduuli (14) kantokotelosta. Aseta latausjohdon USB-liitin 

virtalähteeseen. Kytke johto Collareen ja kytke sitten laturi pistorasiaan.  
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Collaren LED osoittaa latauksen tilan, LED:n väri riippuu tilasta:  

● Oranssi, laite lataa 

● Vihreä, akku täynnä 

● Punainen, ylikuumeneminen tai toimintohäiriö 

Kun lataus on valmis, irrota USB-johto Collaresta ja sitten voit poistaa akku- ja mittausmoduulin.  

5.1.2. Pulssioksimetrin lataaminen 

Pulssioksimetri sisältää ladattavan litiumioniakun. Akku voidaan ladata käyttäen pulssioksimetrin latausjohtoa 

(15) ja USB-laturimoduulia (14). Kytke pulssioksimetrin johto latausmoduuliin ja kytke sitten johto 

pulssioksimetriin.  

5.1.3. Taulutietokoneen lataus 

Taulutietokone on kaupallisesti saatava Lenovo TB-X306X. Taulutietokone voidaan ladata kytkemällä 

taulutietokoneen latausjohto (11) taulutietokoneen laturiin (12) ja sitten kytkemällä latausjohdon liitin 

taulutietokoneeseen.   

Kun lataus on täysi, irrota laturi laitteesta. Kytke sitten laturi irti sähköpistokkeesta.  
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 Pakkausohjeet 

 

 

 

 

 

Mittauksen jälkeen pakkaa laitteet takaisin kantokoteloon (1). Yllä oleva kuva esittää oikeat paikat, joihin 

Collare ja sen osat tulee sijoittaa kantokotelon sisällä. On tärkeää kuljettaa Collarea ja sen osia mukana 

toimitetussa kantokotelossa (1) riittävän suojauksen varmistamiseksi ja vaurioiden estämiseksi. 

1 Myyntipakkaus 10 Pulssioksimetrin sormianturi 

2 Taulutietokone 11 Taulutietokoneen latausjohto 

3 Akkumoduuli 12 Taulutietokoneen laturi 

4 Mittausmoduuli 13 Collaren latausjohto 

5 Kaulurin kokoonpano L 14 USB-laturimoduuli  

6 Kaulurin kokoonpano X 15 Pulssioksimetrin latausjohto 

7 Kaulurin kokoonpano M 16 Laturin pussi 

8 Kaulurin kokoonpano S 17 Johtopussi 

9 Pulssioksimetri 18 Pikaopas 

19  Laastari 
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 Puhdistusohjeet 

HUOMIO! 

 

 

- On tärkeää puhdistaa laite välittömästi sen palauttamisen jälkeen. Vain asianmukaisen koulutuksen 

saaneet henkilöt saavat suorittaa Collaren ja sen osien puhdistaminen. 

- Älä käytä mitään muita kuin tässä käyttöoppaassa lueteltuja puhdistusnesteitä. 

- Käytä kertakäyttökäsineitä, kun desinfioit laitteen ja sen osat. 

- Älä liota laitetta, oksimetria tai pakkauskoteloa alkoholilla. 

- Älä käytä valkaisuainetta mihinkään laitteeseen tai komponentteihin.  

- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita elektrodeihin, sillä ne voivat vahvistaa pinnoitetta. 

- Älä käytä liiallisen kuivaavia tekniikoita, kuten koneellinen lämpö. 

- Älä kaada tai suihkuta mitään nesteitä laitteiden päälle äläkä anna minkään nesteiden päästä laitteen 

aukkoihin.  

- Älä autoklaavaa tai upota laitetta tai mitään anturia minkäänlaisiin nesteisiin. 

- Määrittämättömien puhdistus-/desinfiointiaineiden käyttö tai suositeltujen menetelmien laiminlyönti 

voi lisätä haittariskiä käyttäjille, potilaille ja sivullisille tai vioittaa laitetta. 

Laitteiden ja niiden lisävarusteiden puhdistaminen 

- Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu sairaalalaatuisella puhdistusaineella, joka ei 

syövytä muovia tai metallia. 

- Yleispuhdistukseen käytä kostutettua pehmeää liinaa, puuvillavanua TAI pehmeää nukkaamatonta 

liinaa, joka on kevyesti kostutettu miedolla saippua- ja vesiliuoksella. 

- Käytä vain kevyttä voimaa, kun puhdistat laitteen päiden päällystettyjä pintoja (mikrofonipään suojus 

voi vioittua tai naarmuuntua helposti kosketuksessa).  

- Anna kaikkien laitteiden kuivua hyvin ennen käyttöä.  

- Varo käyttämästä liikaa nestettä, sillä kontakti metalliosien kanssa voi aiheuttaa korroosiota. 

Laitetta tai sen lisävarusteita EI ole tarkoitettu sterilisoitavaksi. 
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Laitteen ja johtojen desinfiointiin voidaan käyttää seuraavia materiaaleja: 

- Natriumhypokloriitti vedellä laimennettuna suhteessa 1:500 (valkaisuaine) 

- Denaturoitu etanoli 70–80 % 

- Isopropanoli 70–90 % 

- Triamin-desinfiointiliinat (valmistaja Wetwipe) 

- Super Sani-Cloth Plus -desinfiointiliinat (valmistaja PDI) 

Huomautus! Käytä kertakäyttökäsineitä, kun puhdistat ja desinfioit laitteita. 

 

5.3.1. Collaren puhdistaminen ja 

desinfiointi 

1. Kytke laite pois päältä. 

2. Puhdista ja desinfioi laitetta moduuleineen kostutetulla liinalla 30 sekunnin ajan.  
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3. Poista moduulit kaulurista. 

4. Paina irrotustoimintoa ja vedä moduulit ulos kummaltakin puolelta. 
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5. Käytä puuvillatuppoa puhdistukseen.  

 

   
 

 
 

6. Anna laitteiden ilmakuivua ennen käyttöä.  
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5.3.2. Kantokotelon puhdistaminen ja 

desinfiointi 

1. Pyyhi kantokotelon pinta.  

2. Avaa kantokotelo ja pyyhi kantokotelon sisäpinnat.  

3. Anna kantokotelon ilmakuivua ennen käyttöä. 
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5.3.3. Latausjohtojen puhdistaminen ja 

desinfiointi 

1. Kytke johdot irti ennen puhdistusta. 

2. Puhdista ja desinfioi johtoja kostutetulla nukkaamattomalla liinalla 30 sekunnin ajan. 

 

 
 

3. Anna johtojen ilmakuivua ennen käyttöä. 

 

HUOMAUTUS! 

Älä upota johtoja nesteeseen ja vältä puhdistusaineiden  

kontaktia liittimien kanssa! 
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5.3.4. Pulssioksimetrin puhdistaminen ja 

desinfiointi 

1. Kytke oksimetri pois päältä. 

2. Puhdista ja desinfioi oksimetria kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anna oksimetrin ilmakuivua ennen käyttöä. 
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5.3.5. Taulutietokoneen puhdistaminen 

ja desinfiointi 

 

1. Kytke taulutietokone pois päältä. 

2. Pyyhi taulutietokoneen näyttö ja takakansi. 

3. Anna taulutietokoneen ilmakuivua ennen käyttöä. 

 

HUOMAUTUS! 

Toimi erityisen varoen, kun puhdistat ja desinfioit 

taulutietokonetta! 

 

 

 

 

 

 Ylläpito ja päivitys 

Laitetta kantokoteloineen tulee säilyttää puhtaassa ja kuivassa paikassa.  

Käsittele laitetta varoen ja suojaa se mekaanisilta iskuilta, lialta ja nesteiltä.  

Puhdistus ja desinfiointi tulee suorittaa jokaisen käytön jälkeen. Vain asianmukaisen koulutuksen saaneet 

henkilöt saavat suorittaa nämä toimenpiteet. 

Tarkista säännöllisesti, että akku- (3) ja mittausmoduulin (4) sähköiset jousiliittimet ovat ehjiä. Muut osat 

eivät vaadi säännöllistä tarkistamista.  
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 Ohjelmiston päivitys 

HUOMAUTUS! 

Nukute Collaren ja taulutietokoneen päivitykset hoidetaan etätoimintona. Taulutietokoneen päivityksiä ei 

voi ladata ilman Nukuten valtuutusta.  

1. Kun taulutietokoneen päivitys laukeaa, se kertoo käyttäjälle, että ohjelmisto on päivitettävä 

tai taulutietokone tyhjennetään 9 päivän kuluessa. Taulutietokone lataa ja asentaa 

päivityksen automaattisesti. Päivityksen jälkeen taulutietokone palauttaa päänäytön ja laite 

on valmis mittaukseen. 
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2. Kun laite pitää päivittää, taulutietokone kertoo käyttäjälle, että ohjelmistopäivitys on saatavana. 

Laitepäivitykset ovat pakollisia. Kun käyttäjä käynnistää laitteen uudelleen, taulutietokone kertoo, 

että ohjelmistopäivitys on saatavana. Jatka kokoamalla mittaus- ja akkumoduuli kauluriin ja kytke 

laite päälle. Aloita päivityksen lataaminen painamalla ”aloita päivitys”. 

  

 

3. Kun käyttäjä käynnistää päivityksen, taulutietokone osoittaa käyttäjälle, että ohjelmistoversio 

on lataamassa. 
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4. Kun lataus on valmis, taulutietokone kertoo käyttäjälle, että taulutietokone aloittaa Collare-

ohjelmiston päivittämisen. 

 

 

 

5. Päivittämisen jälkeen taulutietokone palaa päänäyttöön ja laite on valmis mittaukseen.  

 

 SIM-kortti ja yhteydet 

Taulutietokone sisältää Nukuten toimittaman SIM-kortin. Älä koskaan poista SIM-korttia.   

HUOMAUTUS!  

Mitään muuta kuin toimitettua SIM-korttia ei saa käyttää.  

HUOMAUTUS!  

Tätä laitetta saa käyttää vain EU/ETA-alueella. 

HUOMAUTUS! 

Varmista, että matkapuhelinverkon kattavuus on riittävä, kun Nukute Collare -laitesarjaa käytetään. Verkon 

puuttuminen aiheuttaisi diagnoosin viivästymisen.  

HUOMAUTUS! 

SIM-korttia ei saa poistaa tai vaihtaa, koska se aiheuttaisi diagnoosin viivästymisen. 
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HUOMAUTUS! 

Käyttäjä ei voi muokata verkon tai langattoman lähettimen asetuksia. Vain kantokotelossa toimitettuja osia 

saa yhdistää laitteeseen.  

HUOMAUTUS! 

Siirto ja yhteys Clinic UI:hin päättyy, jos taulutietokone kytketään pois päältä.   

HUOMAUTUS!  

Varmista, että PC on kytketty verkkoon ja että asianmukaiset tietoturvatoimet ovat käytössä, kuten 

virustorjunta ja palomuurisuojaus. 
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6. TIEDOT 

 Tekniset tiedot 

Malli: Nukute Collare -kauluri akku- ja mittausmoduulilla 

Yhteydet: Langaton 

Käyttötaajuus: 2400–2500 MHz 

Kanavaväli: 1 MHz 

Modulaatio: 250 kbps O-QPSK PHY 

Nimellinen säteilyteho (ERP): 0,00569 W 

Lineaarinen kiihtyvyysmittaus: 

alue X,Y, Z:ssa alue -2,+2g, datanopeus 208 Hz, tarkkuus 90 μg/ √Hz, 

Ääni: 16 bittiä, kaksikanavainen ääni, 16 kHz näytteenottonopeus, dynaaminen vahvistus 

Koko: Neljä eri kokoa (X, S, M, L) 

Paino: 50–150 g (Collare)  

Akku: Sisäinen litiumionipolymeeri 500 mAh. Ei vaihdettava.   

Tallennusaika: 16 h 

Latausaika: 1,5 h 

Materiaalit: Mukava muovi ja elastomeeri  

Käyttöikä: 3 vuotta  

Collare-virtapistoke (14): FRIWO-tyyppi: FW8002MUSB/05 tai FRIWO type: FW8002M/USB  2nd Gen 

Collaren latausjohto (13): GooBay-tyyppi 45735 

 

Malli: Pulssioksimetri 

Valmistaja: Shanghai Berry  

Yhteydet: Langaton  

Koko: 55 x 37 x 18 mm 

Paino: 52kg 

Akku: Litiumakku sisäänrakennettu akku 600 mAh 

Käyttöikä: 2 vuotta 

 

Malli: Lenovo TB-X306X 

Valmistaja: Lenovo  

Yhteydet: Langaton- ja matkapuhelinyhteys  

Koko: 241,54 x 149,38 x 8,25 mm 

Paino: 420kg 

Akku: 5000 mAh 
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 Ympäristöolosuhteet 

Lämpötila: 

Toiminta: +5°– +40 °C 

Kuljetus ja säilytys: -10 – +50 °C 

Ilmankosteus:  

Toiminta: 15–90 % (kondensoimaton) 

Kuljetus ja säilytys:  10–90 %‚ (kondensoimaton) 

Ilmanpaine:  

Toiminta: 700–1060 hPa 

Kuljetus ja säilytys: 700–1060 hPa 

HUOMAUTUS!  

Huomaa, että kun ympäristön lämpötila on 20 °C, laitteen lämpeneminen minimisäilytyslämpötilasta 

käyttövalmiuteen kestää noin 30 minuuttia. 

HUOMAUTUS!  

Huomaa, että kun ympäristön lämpötila on 20 °C, laitteen jäähtyminen maksimisäilytyslämpötilasta 

käyttövalmiuteen kestää noin 30 minuuttia. 
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 Hävitysohjeet: 

Kun terveydenhoidon ammattilainen haluaa hävittää tuotteen tai sen osia, ne on lähetettävä erityiseen 

keräyslaitokseen keräystä ja kierrätystä varten. Ota yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin määrittämään oikea 

hävitysmenetelmä potentiaalisesti biovaarallisille osille ja lisävarusteille.  

HUOMIO! 

Pulssioksimetrin anturi on kertakäyttöinen, ei saa käyttää uudestaan.  

 

 Huolto ja korjaus 

HUOMIO! 

Jos korjauksia tarvitaan, on käytettävä vain Nukuten valtuuttamaa korjauspalvelua.    

HUOMIO! 

Akku ei ole vaihdettava, jos akku ei toimi, ota yhteys Nukute-tukeen tai jälleenmyyjään.  

VAROITUS! 

 Tämän laitteen muuttelu ei ole sallittua. 

Jos huoltotoimia tarvitaan, ota yhteys Nukute-tukeen tai jälleenmyyjään:  

Nukute-tuen sähköposti: support@nukute.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@nukute.com
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 Takuu 

Nukute myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun osien suhteen.  

Takuu on mitätön, jos:  

- kauluri tai jokin sen moduuli on avattu tai sitä on muutettu 

- käyttöohjeita on laiminlyöty 

- laitetta käytetään ympäristössä, joka ei ole hyväksytty näissä käyttöohjeissa 

- laite on tahallisesti hajotettu. 

 Standardien ja luokitusten 

noudattaminen 

Nukutteella on ISO 13485 -sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää lääkinnällisten laitteiden 

direktiivin (MDD – neuvoston direktiivi 93/42/EEC täydennettynä direktiivillä 2007/47/EC).  

Nukute Collare täyttää standardin IEC 60601-1-2. Lääkinnälliset sähkölaitteet – osa 1-2: Yleiset vaatimukset 

perusturvallisuudesta ja olennaisesta suorituskyvystä – täydentävä standardi: elektromagneettinen häiriöt – 

vaatimukset ja testit. Nukute Collare on lisäksi radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen.  

Nukute Collare täyttää RoHS-direktiivin 2011/65/EU vaatimukset. 

 Olennainen suorituskyky 

Kun laite näyttää toimivan, sen pitää voida tallentaa äänisignaaleja. 

 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 

(EMC) tiedot 

Nukute-laite edellyttää erityisiä varotoimia sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suhteen ja se on 

asennettava ja otettava käyttöön noudattaen EMC-tietoja, jotka on esitetty osiossa ”Sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden (EMC) tiedot” tässä käyttöoppaassa. 
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VAROITUS! 

Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai niiden kanssa pinottuna tulee välttää, 

koska se voi haitata sen oikeaa toimintaa. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitetta 

ja muita laitteita on tarkkailtava varmistamaan, että ne toimivat normaalisti.  

VAROITUS! 

Muiden kuin valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden, antureiden ja 

johtojen käyttö voi lisätä tämän laitteiston sähkömagneettista säteilyä tai laskea 

sähkömagneettista häiriönsietokykyä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

VAROITUS! 

Kannettavat ja mobiilit RF (radiotaajuiset) viestintälaitteet (esimerkiksi matkapuhelin), 

(mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennijohdot ja ulkoiset antennit) voivat aiheuttaa 

Collaren olennaisen suorituskyvyn heikkenemisen. Kannettavia ja mobiileja RF-laitteita ei 

pidä käyttää lähempänä kuin 30 cm (12 tuumaa) mistään Collaren osasta, mukaan lukien 

valmistajan määrittämät johdot.  

 

HUOMIO! 

Vaihtojohtoja saa ostaa vain Nukutelta tai sen jälleenmyyjältä. Muiden kuin määritettyjen 

johtojen käyttö voi aiheuttaa tämän laitteen suorituskyvyn heikkenemisen. 

HUOMIO! 

Jos mittaus/lataaminen pysähtyy tai olennainen suorituskyky heikkenee radiotaajuisten 

häiriöiden vuoksi, poista Collare radiotaajuisesta kentästä ja käynnistä laite uudelleen.  
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HUOMIO! 

Tämä tuote täyttää tällä hetkellä vaaditut standardit sähkömagneettisista häiriöistä, eikä 

sen pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia muille laitteille eikä siihen pitäisi olla vaikutusta muista 

laitteista. Varotoimena vältä tämän laitteen käyttöä lähellä muita laitteita. 

HUOMIO! 

Mikäli tätä laitetta käytetään muiden langattomien laitteiden lähellä, mukaan lukien mikroaallot 

ja langaton LAN, jotka toimivat samalla taajuusalueella kuin tämä tuote, on mahdollista, että 

häiriöitä esiintyy tämän tuotteen ja muiden tällaisten laitteiden välillä. Jos tällaisia häiriöitä 

ilmenee, lopeta muiden laitteiden käyttö tai siirrä tätä tuotetta ennen tämän tuotteen 

käyttöä tai älä käytä tätä tuotetta muiden langattomien laitteiden lähellä. 
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Nukute Collare -järjestelmä ylläpitää perustason turvallisuutta ja olennaista suorituskykyä käytettynä alla 

määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Jos olennainen suorituskyky menetetään tai se heikkenee, 

se voi aiheuttaa laitteen tahatonta toimintaa, kuten uudelleenkäynnistyksen ja latausvirheen. Kun toimintahäiriö 

tapahtuu, poista laite häiriöalueelta ja käynnistä se uudelleen.  Jos toimintahäiriötä ei voi korjata, ota yhteyttä 

asiakaspalveluun. Asiakkaan tai Collare-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa 

ympäristössä.  

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen säteily 

Nukute Collare -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla eritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan 

tai Collare-järjestelmän käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Radiotaajuiset päästöt 

CISPR 11 

Ryhmä 1 

 

Nukute Collare käyttää radiotaajuista 

energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siten 

sen radiotaajuiset päästöt ovat hyvin 

vähäiset eivätkä todennäköisesti aiheuta 

häiriöitä läheisille elektronisille laitteille. 

Radiotaajuiset päästöt 

CISPR 11 

Luokka B Nukute Collare sopii käytettäväksi kaikissa 

tiloissa, myös kodeissa ja tiloissa, joissa on 

kotioloissa käytettävä pienijännitteinen 

kotitalousvirtaverkosto. 

Jännitteenvaihtelut ja välkyntä 

IEC 61000-3-3 

Yhteensopiva 

Harmoniset virtapäästöt 

IEC 61000-3-2 

Yhteensopiva 
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto 

Nukute Collare -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla eritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan 

tai Collare-järjestelmän käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettisen ympäristön 

ohjeita 

Sähköstaattinen purkaus 

(ESD)  

IEC 61000-4-2 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV 

Kontaktipurkaus 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  

±15 kV  

Ilmapurkaus 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV 

Kontaktipurkaus 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  

±15 kV  

Ilmapurkaus  

Lattiamateriaalin tulee olla puuta, 

sementtiä tai keraamista laattaa. 

Jos lattiapäällyste on synteettistä 

materiaalia, ilmankosteuden tulee 

olla vähintään 30 %. 

    

Nimellinen virran taajuus 

(50/60 Hz) 

magneettikentät 

IEC 61000-4-8 

30 A/m, 50/60 Hz 

 

30 A/m, 50/60 Hz 

 

Virran taajuuden magneettikenttien 

tulee olla normaalin kaupallisen tai 

sairaalaympäristön normaalia tasoa. 

Sähköinen nopea 

transientti/purske  

IEC 61000-4-4 

±2 kV virtapiireissä ±2 kV virtapiireissä Verkkovirran on oltava normaalia 

sähköyhtiön toimittamaa tai 

sairaalavirtaa. 

Ylijännite  

IEC 61000-4-5 

±1 kV linja(t) linjoihin 

±2 kV linja(t) maahan 

±1 kV eromuotoinen 

±2 kV yhteismuotoinen 

Verkkovirran on oltava normaalia 

sähköyhtiön toimittamaa tai 

sairaalavirtaa. 

Jännitekuopat, virtakatkot 

ja jännitevaihtelut 

virransyöttöpiireissä  

IEC 61000-4-11 

0 % UT 0,5 sykli 

0°, 45°, 90°, 180°, 

225°, 270° ja 315° 

kulmassa 

0 % UT 1 sykli 

ja 

0 % UT 0,5 sykli 

0°, 45°, 90°, 180°, 

225°, 270° ja 315° 

kulmassa 

0 % UT 1 sykli 

ja 

Verkkovirran tulee olla normaalia 

sähköyhtiön toimittamaa tai 

sairaalavirtaa.  
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70 % UT 25/30 sykliä  

Yksittäinen vaihe: 0°:ssa 

0 % UT 250/300 sykliä 

70 % UT 25/30 sykliä 

Yksittäinen vaihe: 0°:ssa 

0 % UT 250/300 sykliä  

Johtunut radiotaajuus a) 

IEC 61000-4-6  

3Vrms,  

0,15–80 MHz ja 

6 Vrms, 

ISM:ssä ja 

amatööriradiotaajuuksil

la välillä 0,15–80 MHz 

 

3Vrms, 

0,15–80 MHz ja 

6 Vrms, 

ISM:ssä ja 

amatööriradiotaajuuksil

la välillä 0,15–80 MHz 

 

Kannettavaa ja siirrettävää 

radiotaajuista tietoliikennelaitetta 

on käytettävä Nukute Collaren 

osista ja johdoista vähintään 

suositeltavalla etäisyydellä, joka 

saadaan lähettimen taajuuteen 

perustuvasta yhtälöstä. Suositeltu 

erotusetäisyys  

d = 1,2 √P  

d = 1,2 √P 80–800 MHz  

d = 2,3 √P 800 MHz – 2.7 GHz,  

missä P on lähettimen valmistajan 

ilmoittama maksimi lähtöteho 

watteina (W) ja d on suositeltava 

etäisyys metreinä (m).  

Säteilyradiotaajuuden 

sähkömagneettiset kentät 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

10 V/m kodin 

terveydenhoito 

taajuudella 80–

2700 MHz, AM-

modulaatio 

3 V/m taajuudella 

2,7–6 GHz, AM-

modulaatio 

10 V/m kodin 

terveydenhoito 

taajuudella 80–

2700 MHz, AM-

modulaatio 

3 V/m taajuudella 

2,7–6 GHz, AM-

modulaatio 

a) ISM (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset) taajuuskaistat välillä 0,15 MHz ja 80 MHz ovat: 6,765– 6.795 MHz, 13,553–13,567 MHz, 26,957–

27,283 MHz ja 40,66–40,70 MHz. Amatööriradiokaista välillä 0,15–80 MHz ovat: 1,8–2,0 MHz, 3,5–4.0 MHz, 5,3–5,4 MHz, 7–7,3 MHz, 10,1–

10,15 MHz, 14–14,2 MHz, 18,07–18,17 MHz, 21,0–21,4 MHz, 24,89–24,99 MHz, 28,0–29,7 MHz ja 50–54 MHz. 
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Läheisyyden kenttätestien taajuudet ja testitasot 

Testitaajuus (MHz) Kaista (MHz) Modulaatio Testitaso (V/m) Yhteensopivuustaso 

(V/m) 

385 380–390 Pulssimodulaatio 18 Hz  27 27 

450 430–470 Pulssimodulaatio 18 Hz  28 28 

710 

745 

780 

704–787 Pulssimodulaatio 217 Hz  9 9 

810 

870 

930 

800–960 Pulssimodulaatio 18 Hz  28 28 

1720 

1845 

1970 

1700–1990 Pulssimodulaatio 217 Hz  28 28 

2450 2400–2570 Pulssimodulaatio 217 Hz  28 28 

5240 

5500 

5785 

5100–5800 Pulssimodulaatio 217 Hz  9 9 

Erotusetäisyydet 

Nukute Collare -järjestelmä ylläpitää perustason turvallisuutta ja olennaista suorituskykyä käytettynä 

sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuiset häiriöt on hallittu. Asiakas tai Nukute Collaren 

käyttäjä voi estää radiotaajuisten laitteiden aiheuttamia häiriöitä pitämällä vähimmäisetäisyyden Nukute 

Collaren ja kannettavien tai siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden (lähettimet) välillä seuraavan 

suosituksen mukaisesti tietoliikennelaitteiston enimmäislähtötehon mukaan. 

Lähettimen 

enimmäislähtöteho 

(W) 

Etäisyys lähettimen taajuuden perusteella (m) 

Mistä  

150 kHz – 80 MHz  

d = 1,2 √P 

Mistä  

80–800 MHz  

d = 1,2 √P 

Mistä 

800 MHz – 2,7 GHz 

d = 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
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0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

 

 Vianmääritys 

1. Collaren/taulutietokoneen/pulssioksimetrin akku on tyhjä 

 

 

 

 

Taulutietokone kertoo käyttäjälle, jos akun taso on liian alhainen. Lataa laite, ennen kuin jatkat.  

2. Odottamaton virhe 

Jos odottamaton virhe tapahtuu, kytke taulutietokone pois päältä ja käynnistä 

mittauksen kulku uudelleen.  
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3. Ongelma Collaren käynnistymisen aikana 

 

Kun Collaren käynnistyksen aikana ilmenee ongelma, noudata taulutietokoneen 

ohjeita.  

 

4. Langattoman signaalin ongelmat 

 

 

 

 

Kun langattomassa yhteydessä on ongelmia, noudata taulutietokoneen ohjeita.  

5. Collaren lämpötila on liian alhainen/korkea 

- Jos Collaren lämpötila on liian alhainen/korkea, taulutietokone kehottaa käyttäjää odottamaan, 

kunnes lämpötila on tasaantunut tarkoitettuun lämpötilaansa.  

 

 Pulssin hapen mittaaminen käyttäen 

Berry Electronics -pulssioksimetria 

HUOMIO! 

Berry Electronics -pulssioksimetri ei ole sertifioitu käytettäväksi jatkuvaan mittaukseen, kun 

toimintahäiriö voisi johtaa potilaan tapaturmaan tai kuolemaan.  

HUOMIO! 

Älä kiinnitä pulssioksimetria liian kireälle potilaan ranteen ympäri. Tämä voi aiheuttaa vääriä 

lukemia ja epämukavuutta potilaalle. 
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HUOMIO! 

Älä käytä viallista anturia. Jos anturi on viallinen millään tavalla, lopeta heti käyttö ja vaihda 

anturi. 

HUOMIO! 

Pulssioksimetrin anturi on kertakäyttöinen, ei saa käyttää uudestaan.  

 

 Vaatimustenmukaisuusilmoitus 

Nukute ilmoittaa täten, että Nukute Collare täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiivin (93/42/ETY) 

vaatimukset. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavana seuraavassa Internet-

osoitteessa: http://www.nukute.com/support/doc.  

7. YLEISTÄ 

Tämä käyttöopas ja siihen liittyvät käännökset ovat saatavilla sähköisessä muodossa lääkinnällisten laitteiden 

sähköisistä käyttöohjeista 14. joulukuuta 2021 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

2021/2226 mukaisesti. Käyttöoppaat ovat saatavilla sähköisessä muodossa myös Nukuten kotisivulla 

osoitteessa: https://nukute.com/support/ifu.    

Käyttöoppaan sähköiset versiot toimitetaan PDF-dokumentteina ja dokumenttien avaamiseen tarvitaan 

PDF-lukija. PDF-lukijat ovat yleisesti saatavilla ilmaiseksi käyttäjille.  

Käyttöoppaiden tulostetut versiot ovat tilattavissa maksutta käyttäjille osoitteessa: 

https://nukute.com/support/ifu. Tulostettu versio lähetetään 7 arkipäivän kuluessa.  

Kaikista Nukute Collare -järjestelmään liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle 

sähköpostilla osoitteeseen: laitevaarat@nukute.com (vigilance@nukute.com) ja sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. 
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