
Kullanım kılavuzu

www.visomat.de • Besser Messen.

  
 K

LI
N

ISCH VALIDIER
T
 

C
L
IN

ICALLY VALID

A
T
E

D



Tü
rk

çe

TR-2 TR-3

Tü
rk

çe

Lastik puar ile manşeti şişirerek üst kol arterindeki kan akışı kısa süreliğine dur-
durulur. Hava tahliye işlemi esnasında, arterdeki kan akışının tekrar başlamasıyla 
nabız atış sesleri stetoskop ile duyulur hale gelir. Ses başlangıcında sistolik kan 
basıncı, son duyulabilir sesle ise diyastolik kan basıncı belirlenir. İki değerin belir-
lenmesinden sonra manşetin havası tamamen tahliye edilebilir.

İçindekiler
Güvenlik talimatlar A

Giriş

visomat® medic üst kol tansiyon aletini (aşağıda cihaz olarak da anılacaktır) tercih 
ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Bu ürün, oskültatuar kan basıncının belirlenmesi için öngörülmüştür.

Çalışma şekli:

Bu kullanım kılavuzu, kullanıcıya kan basıncı ölçümünü stetoskop yardımıyla 
güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesi için yardımcı olacaktır. Kılavuz ürün 
ile birlikte muhafaza edilmelidir ve gerektiğinde başkalarına ürünle birlikte teslim 
edilmelidir.

Tansiyon aleti bu kılavuzda belirtilen yöntemlere uygun olarak kullanılmalı ve 
herhangi bir başka amaçla çalıştırılmamalıdır.

Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
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Bu cihaz, ev ortamında kan basıncı kontrolü ve tedavi desteği amacıyla, dengesiz 
kan basıncı ya da hipertansiyona sahip hastalar için önerilmektedir.
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Orijinal yedek parça ve aksesuarlar:
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Güvenlik talimatlar

• Cihaz üst kol üzerindeki sistolik ve diyastolik kan basıncının oskültatuar 
ölçümüne yönelik tasarlanmıştır.

• Ürünle birlikte teslim edilen standart manşet 22-32 cm‘lik üst kol çevresi için 
tasarlanmıştır. Büyük ve küçük kol çevresi için özel manşetler (bkz. sayfa 
TR-14 Aksesuarlar) kullanılabilir.

• Kendi tansiyonunuzu ölçmek, tek başına tedavi anlamına gelmez. Doktoru-
nuzun size yazdığı reçetedeki ilaç dozlarında kendi başınıza herhangi bir 
değişiklik yapmayın.

• Manşeti takarken bir yara ve anevrizmanın üstüne gelmemesine dikkat 
edin, yaralanma tehlikesi vardır! Manşet, damardan ilaç veya serum verilen 
kişilerde bağlantının kesilmesine (iğnenin çıkması vs.) neden olabilir.

• Kendi tansiyonunuzu ölçmeden önce, kılavuzun TR-6 sayfasındaki “Doğru 
kullanım için bilinmesi gerekenler” bölümünü dikkate alın.

• Cihazı sadece orijinal yedek parçalarıyla kullanın. Orijinal olmayan aksesuar-
lar nedeniyle meydana gelen hasarlar için garanti verilmemektedir!

• Manşete sadece kola bağlandıktan sonra hava pompalayın.

• Lütfen ölçüm yaparken öngörülen ortam koşullarının uygun olmasına dikkat 
edin. Bkz. Sayfa TR-12 Teknik Bilgiler.

• Çocuklar ve hamile kadınlarda kan basıncı ölçümleri özel beceri gerektirmek-
tedir! Bir çocuk ya da hamile bir kadının kan basıncını ölçmek istiyorsanız 
doktorunuza danışın.
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1. Cihazın tanıtımı

Lastik puar

Hava tahliye anahtarı

Gösterge ölçekli manometre

Kulaklık başlıkları
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Stetoskop membranı

Hava bağlantısı

Kulak askısı
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Atardamar işareti

Manşet

Kol çapı işareti

Kol çevresi için ölçüm kontrol oku

Atardamar işareti

• Cihaz 150 mmHg seviyesinde herhangi bir basınç sınırlamasına sahip değildir 
ve bu nedenle süt çocuklarında kullanılmamalıdır!

• Tansiyon sabit, değişmez bir değer değildir. Herkes için bu değer birkaç 
dakika içinde 20 mmHg kadar daha yüksek veya düşük çıkabilir.
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Stetoskop membranı
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Hava hortumu
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• Ölçümden önce en az 5 dakika dinlenin. Önceden yaptığınız işin yoruculuk 
derecesine göre bu dinlenme süresi bir saate kadar uzatılabilir.

• Ölçüme bir saat kala sigara, alkol, nikotin veya kafein içeren maddeler 
içmeyin.

• Manşeti takmak için kolunuzu sıvayın, giysinizin kan dolaşımını hiçbir şekilde 
engellememesine çok dikkat edin, aksi takdirde ölçüm hatalı olacaktır.

2. Önemli kullanım talimatları

 – Bunu en iyi masanın hemen bitişiğine oturarak sağlayabilirsiniz (yemek 
masası seviyesinde, koltuk sehpası değil)

• Vücudunuz rahat ve serbest olmalıdır:

 – Sırtınızı sandalyenin arkalığına yaslayın.
 – Kolunuzu alt bölümünü tamamen masanın üzerine koyun. Elin iç yüzeyi 

yukarı dönük durmalıdır.
 – Ayaklarınız yerde olsun, bacak bacak üstüne atmayın.

3. Manşetin takılması

• Kolunuzu manşete yer açmak üzere sıvayın.

• Manşeti, alt kenarı dirseğin 2-3 cm üstüne 
gelecek şekilde kolunuza yerleştirin (Resim 1).

• Sol kola uygulandığında, hava hortumu dirsek 
ortasından cihaza gitmelidir, böylece 4 cm‘lik 
atardamar işareti nabız ölçüm noktasını ortalayan 
bir konumda olacaktır (Resim 2).

• Sağ kola takıldığında ise, manşeti atardamar 
işareti nabzın üstüne gelinceye kadar sol yöne 
döndürün. Hava hortumu bu durumda kolun iç 
tarafından geçecektir.

• Manşeti, kol ile manşet arasında 2 parmaklık 
boşluk kalacak şekilde sıkın. Öneri:

 – Kolunuzu hafifçe bükün,
 – pazı kası hafifçe gerilecek
 – ve bu sayede kol çapı hafifçe artacaktır

• Manşet üzerindeki ok işaretinin, kol çevresiyle 
ilgili beyaz işaretin sınırları içerisinde olup 
olmadığını kontrol edin.

• Şimdi de manşetin boştaki ucunu iyice sıkın ve 
cırt bandını sağlamca bastırın.

Resim 1

Resim 2 Nabız noktası

• Tansiyon sabit, değişmez bir değer değildir. Herkes için bu değer birkaç 
dakika içinde 20 mmHg kadar daha yüksek veya düşük çıkabilir.

• Manşetin büyüklüğü üst kol çevresine uygun şekilde seçilmelidir. Gereğinden 
küçük manşetler kan basıncının aşırı yüksek görünmesine yol açar. Kol 
çevresini ölçün ve manşet üzerinde belirtilen değerle karşılaştırın.
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• Stetoskopun kulak askısını öyle yerleştirin ki 
kulaklık başlıkları kulaklara iyi otursun. Stetos-
kopun sorunsuz şekilde oturması için kulaklık 
askısının boruları çevrilerek ayarlanabilmektedir. 
Kulaklık başlıklarını en iyi şekilde hafifçe öne 
doğru çevirmenizi öneririz.

• Lastik puarı kullanarak, skala üzerindeki ibrenin beklenen sistolik kan basıncı 
değerinin yaklaşık 30 mmHg kadar üzerinde bir değer göstereceği şekilde 
manşeti şişirin.

• Bilinmeyen kan basıncı değerlerinde yaklaşık 250 mmHg değerine kadar 
pompalayın. Buna rağmen stetoskop ile hala nabız atış sesleri duyuyorsanız, 
herhangi bir ses duymayıncaya kadar pompalamaya devam edin.

5. Manşeti şişirin

• İşaret parmağınızla hava tahliye anahtarını ha-
fifçe bastırın ve böylece manşetteki havayı yavaş 
yavaş tahliye edin.

• Manometrenin ibresi yavaşça geri iner. Hava 
tahliye anahtarının konumunu değiştirerek hava 
boşaltma hızı değiştirilebilir.

• Stetoskopunuzla ritmik atışları dinleyin. Sesler 
kaybolduğunda ya da son duyduğunuz sesten 
sonra skala üzerinden diyastolik kan basıncı 
değerini okuyun ve bunu aynı şekilde hatırlayın 
(Resim 2)

• Diyastolik kan basıncını okuduktan sonra hava 
tahliye anahtarını sonuna kadar itin. Böylece 
havayı hızlı bir şekilde boşaltmış olursunuz ve 
anahtar mandallanır. Havası tümüyle tahliye 
edildiğinde manşeti çıkarın.

6. Tansiyon ölçümü
• Manşetin hava manşonunu cihazın hava girişine 

takın.

• Manşetin takılı olduğu kolunuz bu işlem 
esnasında bir yemek masasının üstünde 
uzanmış halde bulunmalı ve ölçüm boyunca 
tamamen hareketsiz kalmalıdır. Ölçüm esnasında 
konuşmayın. Elin iç yüzeyi yukarı dönük 
durmalıdır.

4. Stetoskopun uygulanması

• İlk belirgin nabız atış sesini duyduğunuzda 
sistolik kan basıncı değerini skaladan okuyun ve 
değeri hatırlayın (Resim 1)

(Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) tavsiyesi: 2-3 
mmHg/saniye) Şimdi skala üzerindeki ibrenin 
hareketini dikkatlice izleyin ve stetoskopla 
algıladığınız seslere dikkat edin.

• Hava tahliye anahtarını yukarı doğru iterek hava tahliye vanasını kapatın.

Resim 1

Resim 2
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Tansiyon hakkında bilmeniz gerekenler

Normal değer Sınır değer Yüksek tansiyon
sistolik tansiyon  
≤ 119  
Diyastolik tansiyon  
≤ 80

sistolik tansiyon  
120 –139  
diyastolik tansiyon  
80–90

sistolik tansiyon   
≥ 140 ve / veya* 
diyastolik tansiyon  
≥ 91

4. Normal tansiyon değerleri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kan basıncı değerlerinin sınıflandırılması için mmHg 
(milimetre / cıva) olarak aşağıda belirtilen sınır değerlerini belirlemiştir.

WHO (Dünya Sağlık 
Örgütü) 2003

*Bu iki ölçümden 
sadece birinin 
artması yeterlidir.

3. Tansiyonu neden düzenli olarak ölçmeniz gerekir?
Ölçüm esnasında günün saati de tansiyonu etkiler. Gün içerisinde tansiyonunuz, 
dinlenmeye ayrılan akşam saatlerine kıyasla daha yüksektir.
Dolayısıyla tansiyonun gerçekte kaç olduğu konusunda tek ölçüm veya düzensiz 
yapılan ölçümlere dayanarak sağlıklı bir değerlendirme yapılamaz. Bu konuda 
güvenilir bir değerlendirme için ölçümlerin programlı ve düzenli yapılması gerekir. 
Tansiyonunuzu ölçün ve aldığınız sonuçları doktorunuzla ayrıntılı olarak görüşün.

1. Sistolik ve diyastolik tansiyon değerleri
Kalp ve kan dolaşımı sisteminin en önemli görevi, tüm organ ve dokularımızın kanla 
yeterince beslenmesini ve metabolik atıkların vücuttan atılmasını sağlamaktır.
Kalbimiz bu işlevi yerine getirmek için düzenli bir ritim içinde dakikada yaklaşık 
60-80 defa kasılır ve tekrar gevşer.
Kalbin kasılması esnasında damar çeperlerinde meydana gelen basınca sistol denir.
Bunu takip eden, kalbin tekrar gevşediği ve kanla dolduğu aşamada çeperlere 
yaptığı basınç da diyastol olarak adlandırılır. Günlük ölçümlerinizde her iki değeri 
de tespit etmelisiniz.
2. Neden değişik değerler ölçersiniz
Tansiyonumuz, yani kan basıncımız, iç ve dış etkilere karşı hassas bir ölçüm aleti gibi 
tepki verir. Çok düşük değişikliklere karşı dahi tansiyonumuz hassas tepki verecektir.
Bu özellik dikkate alındığında, doktora veya eczanede ölçtürdüğünüz tansiyonun, 
evinizin rahat ortamında yapılan ölçümlere kıyasla daha yüksek çıkmasını anlamak 
zor değil. Bunun gibi, hava durumundaki ani değişiklikler ve bedensel ve psikolojik 
zorlanmalar da tansiyona etki etmektedir.

1. Ölçüm hataları ve nedenleri

Meydana gelen 
arıza

Olası nedenler Önlem

Sessiz kalp atışı Stetoskop membranı nabız 
noktasında değil.

Stetoskop membranını yeniden 
yerleştirin, gerekirse satıcı ya da 
doktordan yardım alın.

Y hortum bükülmüş. Y hortumunu kontrol edin.

Kulaklık başlıkları tıkanmış. Kulaklık başlıklarını temizleyin.

Stetoskopta 
rahatsız edici 
sesler var

Ölçüm esnasında kolu ya da 
vücudu hareket ettirme

Kolunuzu hareket ettirmeyin 
Konuşmayın

Manşet şişmiyor Hava tahliye vanası 
kapatılmamış

Hava tahliye anahtarın geriye al.

Hatalı ölçüm 
değerleri

Yanlış manşet büyüklüğü Kullandığınız manşetin üst kol 
çapınıza uygun olduğundan 
emin olun.

Olağandışı ölçüm 
değerleri

Yanlış manşet büyüklüğü. 
Ölçüm esnasında hareket etme 
ya da konuşma. Dinlenme 
süresi dikkate alınmamış.

Koşulları kontrol edin ve 3 dakika 
sonra ölçümü tekrarlayın.

Hiçbir ölçüm sonucu alamıyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen nedenlerin buna 
sebep olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse kan dolaşım sistemini kısa süreliğine 
dinlendirdikten sonra ölçüm işlemini tekrarlayın, bunun için yaklaşık 3-5 dakika 
dinlenin.
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2. Müşteri servisi
Cihazın onarımı sadece üretici veya özelikle yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından 
yapılmalıdır. 
 
Lütfen aşağıdaki adrese müracaat edin:

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Almanya 
Tel. no.: +49 (0) 9342/924040 
Faks No.: +49 (0) 9342/924080 
E-posta: info@uebe.com 
İnternet: www.uebe.com

3. Teknik özellikler

Hata sınırları: Tansiyon ölçümü: EN 1060 Bölüm 1 ile uyumlu 
Basınç ölçümü: ± 3 mmHg

Seri no.: Cihazın üstündeki seri no. (SN) her bir cihazın 
teşhisi için kesinlikle yeterlidir.

Manşetler: SM tipi manşet (22-32 cm‘lik kol çevresi için)    
Ya da isteğe bağlı olarak: 
SL tipi manşet (32-42 cm‘lik kol çevresi için)  
SS tipi manşet (14-21 cm‘lik kol çevresi için)

Çalıştırma koşulları: Ortam sıcaklığı 10 ile 40 °C arası 
Bağıl nem oranı %85‘e kadar yoğuşmasız

Depolama ve taşıma 
koşulları:

Ortam sıcaklığı -20 ile +70 °C arası 
Bağıl nem oranı %85‘e kadar yoğuşmasız

Basınç azaltma Manüel

Cihaz tipi: Sünmeyen manşete ve dahili stetoskopa sahip 
aneroit tansiyon ölçüm cihazı

Ağırlık: manşetsiz yaklaşık 160 g

Ölçüm yöntemi: Oskültatuar ölçüm

Ölçüm ve basınç aralığı 0-300 mmHg
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4. Orijinal yedek parça ve aksesuarlar
Aşağıdaki orijinal yedek parça ve aksesuarlar piyasadan temin edilebilir:

• SM manşeti (22-32 cm arası kol çapı için) 
Ürün no.: 2703001  
PZN 5861184

• SS manşeti (14-21 cm arası kol çapı için) 
Ürün no.: 2703005  
PZN 5861244

Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

• SL manşeti (32-42 cm arası kol çapı için) 
Ürün no.: 2703002  
PZN 5861209

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Almanya

Üretici:

5. Metrolojik denetim

Yetkili kurumlar ya da yetkili bakım hizmetleri sunan firmalar, talepleri üzerine 
üreticiden bir “Metrolojik kontrol için test talimatı” temin eder.

(eski adıyla kalibrasyon)

Metrolojik denetimin genellikle 2 yılda bir yapılması önerilir. Almanya‘daki ticari 
kullanıcılar, yürürlükteki “Tıbbi Cihazlar Direktifi” gereği buna teşvik edilmektedir.

Kalibrasyon işlemi UEBE Medical GmbH üzerinden, metroloji alanında yet-
kili kurum ya da yetkili bakım onarım hizmeti sağlayan firmalar tarafından 
gerçekleştirilebilir. Lütfen bu konuda öncelikle yerel yasaları göz önünde bulundu-
run.

Dikkat: Önceden üreticinin onayı alınmadan bu cihazda herhangi bir değişiklik 
yapılmamalıdır, örneğin cihazın açılması gibi.

İlave yedek parçalar için, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin (bkz. Sayfa 
TR-12)
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Genel düzenlemeler
1. Sembol açıklamaları

Bu ürün, 21 Mart 2010 itibarıyla yürürlüğe giren, konseyin tıbbi 
ürünler ile ilgili 5 Eylül 2007 tarihli,  93/42/EWG sayılı yönergesi-
yle uyumludur ve CE 0123 sertifikasını taşımaktadır (TÜV SÜD 
Product Service GmbH). CE sertifikalı cihazlar, bu direktif uyarınca 
kalite kontrol denetimine tabidir ve eski kalibrasyonlu cihazlardan 
daha yüksek doğruluk derecesine sahiptir.

Kullanım kılavuzunu dikkate alın

Depolama ve taşıma koşulları  
Ortam sıcaklığı -20 ile +70 °C arası

Nemden koruyun  
Bağıl nem oranı maks. %85

Rutubetsiz koşullarda muhafaza edin

• Cihaz hassas parçalar içermektedir ve bu nedenle aşırı sıcaklık 
değişikliklerinden, nemden ve tozdan korunmalı ve doğrudan güneş ışınlarına 
maruz bırakılmamalıdır.

• Yüksekten düşme ya da darbe sonrasında cihazın sağlamlığını ve 
doğruluğunu kontrol ettirmenizi öneririz.

• Cihaz su geçirmez değildir.

• Temizlemek için sadece yumuşak kuru bezler kullanın. Temizlik için kesinlikle 
benzin, tiner veya diğer etkili çözücü kullanmayın.

• Manşeti fırçalamayın ya da makinede yıkamayın. Sentetik bir temizleme 
maddesi kullanın ve dış yüzeyi nazik bir şekilde ovun.

• Cihaz açılmış ise, metrolojik kontrolü mutlaka yetkili bir kurum tarafından 
yapılmalıdır.

• Hava borusuna sıvı madde kaçmadığından emin olun. İyice kurumaya bırakın.

0123
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Garanti kapsamı
Tansiyon ölçme aleti azami dikkatle üretilmiş ve kontrol edilmiştir. Ancak buna 
rağmen, teslim alındıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalara karşı, aşağıda 
kapsamı belirtilen şartlara bağlı olarak garanti sunuyoruz:

1. Satın alma tarihinden sonra 3 yıllık garanti süresi zarfında bu tür arızaları, 
tercih hakkı ve giderleri bize ait olmak üzere, kendi atölyemizde onararak 
ya da yerine kusursuz bir cihaz teslim ederek gidermekteyiz. Cihazın geri 
gönderme masrafları gönderene aittir. Ödemeli gönderiler UEBE tarafından 
teslim alınmayacaktır.

3. Garanti ile ilgili talepler, sadece garanti süresi dahilinde ve faturamız ibraz 
edildiği takdirde geçerli sayılabilir. Garanti taleplerinde cihaz, ilgili fatura ve 
şikayet yazısıyla birlikte aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir

4. § 437 BGB direktifi uyarınca, alıcının satıcı karşındaki yasal hakları bu garanti 
belgesiyle kısıtlanmamaktadır.

Cihazın geri gönderme masrafları gönderene aittir. Ödemeli gönderiler UEBE 
tarafından teslim alınmayacaktır.

UEBE Medical GmbH  
Service-Center 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim

Lütfen dikkat: 
Garanti kapsamındaki taleplerinize muhakkak faturayı ekleyin.

2. Zamana bağlı normal eskime ve yıpranmadan veya kullanım kılavuzunun 
dikkate alınmamasından kaynaklanan arıza ve bozulmalar, amacına uygun 
olmayan kullanım (örn. uygun olmayan besleme kaynağına bağlamak, kırılma, 
pillerin akması ve/veya alıcının cihazı sökmesi gibi) nedeniyle meydana gelen 
arızalar garanti kapsamında değildir.

Garanti nedeniyle hiçbir şekilde aleyhimize herhangi bir zarar ziyan tazmin 
hakkı doğmamaktadır.
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UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim 
Almanya 
Tel.:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 40 
Faks:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 80 
E-posta:  info@uebe.com 
İnternet: www.uebe.com

visomat ve UEBE aşağıda belirtilen firmanın uluslararası 
tescilli markalarıdır

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
Kısmen de olsa yeniden basılması yasaktır. 
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