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Bir ölçüm değeri hafızası son 60 ölçüm sonucunu her iki kullanıcı için ayrı ayrı 
kaydeder.

USB arabirimiyle tespit edilen ölçüm değerlerini bilgisayarınıza aktarabilir ve 
değerlendirebilirsiniz.

Cihaz tansiyon ve nabız ölçüm sonuçlarının dışında, ayrıca düzensiz nabız atışları 
ile nabız tansiyonu değerini de tespit eder. Nabız düzensizliği kalp aritmisi belirtisi 
olabileceği gibi, ölçümden kaynaklanan heyecana da bağlı olabilir. Yükselmiş bir 
nabız basıncı kan damarlarındaki olası sertleşmeler hakkında önemli bilgiler veriri.

Cihaz işletime alındığında otomatik olarak tarihi ve saati ayarlayan ve yaz saati 
ve kış saati arasındaki geçişi kendiliğinden yerine getiren bir radyo kontrollü saate 
sahiptir.

Korotkow yönteminde manşetteki hassasiyeti yüksek bir mikrofonla, tansiyon 
ölçümü sırasında atardamardaki kanın türbülansıyla meydana gelen sesler 
algılanır. Doktor tarafından yapılan stetoskop tansiyon ölçümü de bu yönteme göre 
gerçekleşir.

Tam otomatik tansiyon ölçme aletlerindeki olağan osilometrik ölçüm yöntemi, 
koldaki atardamarların genleşmesi ve büzülmesiyle (kalp atışı) oluşan manşet 
içindeki küçük basınç dalgalanmaları (osilasyon) bir sensör ile algılanır.

visomat® double comfort her iki yöntemde tespit edilen ölçüm değerlerini 
karşılaştırır ve sonucu ekranda gösterir.

Bu kılavuzun, dijital tansiyon ölçme aletini güvenli ve verimli bir şekilde kullanması 
için kullanıcıya yardımcı olmasını umuyoruz. Ayrıca kılavuz cihaz ile birlikte 
muhafaza edilmeli ve cihaz başkalarına verildiği takdirde yanında olmalıdır.

Tansiyon aleti bu kılavuzda belirtilen yöntemlere uygun olarak kullanılmalı ve 
herhangi bir başka amaçla çalıştırılmamalıdır. Cihazı kullanmadan önce kullanım 
kılavuzunu dikkatlice okuyun.

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

Cihaz erişkinlerde, üst kol üzerinde sistolik ve diyastolik kan basıncının noninvazif 
(bedenin içine müdahale yapılmadan) ölçümü ve nabız sayımı amacıyla 
tasarlanmıştır, dolayısıyla 15 yaşından küçüklerde kullanıma uygun değildir. Bu 
cihaz, tansiyon değerleri istikrarsız olan hastalara ölçümü evlerinde kendileri 
yapabilmeleri ve tedaviye destek amacıyla tavsiye edilmektedir. Kalp ritmi 
bozukluğu olan hastalar için uygundur (ritim bozukluğu).

visomat® double comfort iki farklı ölçüm yöntemi olan Korotkow ve osilometrik 
ölçüm yöntemi ile aynı anda tansiyon değerlerini tespit eder. Bu sayede ölçüm 
değerleri çok güvenilir ve kesindir.
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1. Hastalara yönelik önemli talimatlar

• Çocukların tansiyonları yalnız özel olarak bu konuda eğitim almış uzmanlar 
tarafından ölçülmelidir! Bir çocuğun tansiyonunu ölçmek istiyorsanız, 
doktorunuza danışın. Cihaz kesinlikle süt çocuklarında kullanılmamalıdır. 

• Manşet özel olarak bu cihaz için geliştirilmiştir ve başka cihazlar için 
kullanılmamalıdır. Manşet çapı 23-43 cm arasındadır.

• Dijital tansiyon ölçme aletlerinin sonuçları gebelik, kalp aritmisi ve 
arterioskleroz durumlarında yanıltıcı olabilir. Kendi tansiyonunuzu ölçmek için 
doktorunuza danışın ve sonuçlar konusunda onunla iletişim kurun.

• Hava hortumunun bükülmediğinden emin olun. Bükülmüş bir hava hortumu 
manşetin hava tahliyesini önleyebilir ve böylece koldaki kan dolaşımını çok 
uzun süreyle kesebilir.

• Manşeti takarken bir yara ve anevrizmanın üstüne gelmemesine dikkat edin, 
yaralanma tehlikesi vardır! İntravasküler müdahale (enfüzyon) ya da farklı 
tıbbi kontrol cihazları kullanımına duruma göre ara verilebilir.

• Cihaz, çocuklar tarafından yutulabilecek küçük parçalar içermektedir. Hava 
hortumu nedeniyle boğulma tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle cihazı 
gözetimsiz olarak çocuklara vermeyin.

• Diyaliz tedavisi sürecindeyseniz veya antikoagülan madde, trombosit 
agregasyon inhibitörü ya da steroit kullanıyorsanız hekiminiz ile görüşmeden 
bu cihazı kullanmayın. Bu şartlarda iç kanamalar meydana gelebilir.

• Meme ampütasyonun ve aynı zamanda koltuk altı yüksekliğinde lenf 
düğümlerinin alınmış olduğu tarafta tansiyon ölçümü yapılmamalıdır. • Cihazı sadece orijinal yedek parçalarıyla kullanın. Orijinal olmayan 

aksesuarlar nedeniyle meydana gelen hasarlar için garanti verilmemektedir!

• Bu cihazın cep telefonu, mikrodalga fırın ve diğer güçlü elektromanyetik yayın 
alanı olan cihazların yakınında kullanılması, yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. 
Ölçüm yaparken yukarıda saydığımız türden cihazlarla aranızda en az 3 
metre mesafe bulunmasına dikkat edin.

• Cihazın nabız sayım özelliği, kalp pillerinin frekans ölçümü için uygun değildir. 
Kalp pilleri ve tansiyon aletleri çalışma sekli itibariyle birbirlerini etkilemez.

2. Önemli teknik açıklamalar

• Cihazınızla doğru tansiyon ölçümü yapmanız için akım beslemesinin istikrarlı 
ve düzgün olması gerekir.
– Sadece uzun ömürlü alkalin piller (AA/LR6) kullanın.
– Pillerin tümünü birlikte değiştirin.
– Cihaz 4 adet 1,5 Volt pil ile çalışır. Şarj edilebilir pillerin kullanımı, şarj 

edildikten sonra ancak 1,2 Volt gerilim sağladıkları için uygun değildir.
– Adaptör ile kullanıldığında, tıbbı cihazlar için özellikle uygun olan A1 tipi 

adaptör olmasına dikkat edin.
– Adaptörle çalıştırırken cihazın her zaman elektrik şebekesinden 

ayrılabileceğinden emin olun.
– Uzun zaman kullanılmayan cihazların pillerini çıkarın. Tüm pil çeşitlerinin 

akması mümkündür.

• Sıfır °C altında ısılarda saklandığında, cihazı kullanmadan önce oda 
sıcaklığında en az 1 saat bekletin.

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

• Kendi tansiyonunuzu ölçmeden önce, kılavuzun TR-11 sayfasındaki “Doğru 
kullanım için bilinmesi gerekenler” bölümünü dikkate alın.
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• Manşeti veya cihazı kesinlikle açmayın ve üzerinde değişiklik yapmayın, bir 
tıbbi ürün olması nedeniyle, sadece yetkili personel tarafından açılabilir (Pil 
değiştirme hariç). Cihaz açıldığı takdirde yetkili bir kurum tarafından metrolojik 
kontrole tabi tutulmalıdır.

• Lütfen ölçüm yaparken öngörülen ortam koşullarının uygun olmasına dikkat 
edin. Bkz. Sayfa TR-38 Teknik Bilgiler.

• Manşete sadece kola bağlandıktan sonra hava pompalayın.

• Hava pompalama ve ölçüm süreci Start/Stop düğmesine basılarak veya 
manşetin çıkarılmasıyla iptal edilebilir. Bu düğmeye basıldığında, cihaz hava 
pompalamayı durdurur ve manşetin havasını boşaltır.
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1. Cihazın tanıtımı

2. kullanıcı Start/Stop düğmesi

Gösterge

Kol çapı için işaret

Manşet

Pil bölmesi (pil bölmesi kapağı 
çıkarılabilir)

Mikrofon kablosu

Kol çapı ölçüsü işareti

1. kullanıcı Start/Stop düğmesi

Hafıza sorgulama düğmesi

Atardamar işareti

Mikrofon

Manşet
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12 Hava hortumu ve mikrofon kablosu

13 Manşet bağlantısı

14 USB bağlantı soketi

15 Adaptör prizi
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Arıza ve hata uyarıları (Sayfa TR-36)

Pil kontrol göstergesi

Manşet havası alınıyorHafıza yeri veya tarih/saat

Cihaz hava pompalıyor

1

SYS = Sistol  
(üst tansiyon değeri)
DIA = Diyastol  
(alt tansiyon değeri)
PUL 1/min = nabız 
dakikada hesaplanan nabız atış 
sayısı

WHO (Dünya Sağlık Örgütü  TR-
18) uyarı lambası

11

9

Nabız sinyali göstergesi, nabızda 
düzensizliği gösterir (Sayfa TR-19)

2. Gösterge

4

5

7

8

Kullanıcı ve bellek tanımlayıcısı10

Radyo kontrollü saat sinyal 
göstergesi

11

• 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.

3. 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.

• Ölçüm esnasında sakin ve dingin olmanız doğru sonuç almanın en birinci 
şartıdır. Rahatsızlık hareketleri, sarsılma, konuşma ve derin nefes alma ölçüm 
sonuçlarını olumsuz etkileyebilir ve sonuçların hatalı çıkmasına neden olabilir. 
Düzensiz nabız atış sinyalleri için göstergeye dikkat edin, gerekirse ölçümü 
daha iyi koşullarda tekrarlayın.

• Tüm dijital tansiyon ölçüm sistemleri arada olağandışı (hatalı) sonuçlar 
verebilir. Kendi kendinizi kontrol edin: Yukarıda belirtilen kullanım koşullarına 
uydunuz mu? Gerekirse koldaki kan dolaşımınızın dinlenmesi için, kısa bir 
süre dinlendikten sonra (3-5 dakika kadar) ölçümü tekrarlayın. Öneri: Yeri-
nizden kalkmayın, cihazınız her ölçümden yakl. 3 dakika sonra kendiliğinden 
kapanır. Ölçümü bu süreden sonra tekrarlamanızı öneririz.

• Yan farklılıkların meydana gelmemesi ve karşılaştırılabilir ölçüm sonuçları 
elde etmek için tansiyon ölçümlerinin her zaman aynı koldan yapılması 
önemlidir. Ölçümleriniz için hangi tarafınızı önereceği konusunu doktorunuzla 
görüşün.
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Henüz yerleştirilmediyseler, ambalajdan çıkan pilleri cihaza takın ve radyo sinyal 
alıcısı tarafından tarih ve saatin tespit edilmesini bekleyin.

4. Cihazın çalıştırılması

5. Pillerin yerleştirilmesi/değiştirilmesi:

Cihazın alt yüzeyindeki pil bölümü kapağını çıkarın.
• Pil bölmesini açın

Eski pilleri çıkarıp yenilerini cihaza takın. Pilleri takarken kutupların doğru 
yönde olmasına dikkat edin (kutup yönleri pil bölmesinde işaretlenmiştir).

• Pilleri yerleştirin

Pil bölmesini, kapağı yuvasına klipsleyerek kapatın.
• Pil bölmesini kapatın

Ekranda “piller boş    ” sembolünün belirmesinden sonra 
yaklaşık 30 ölçüm daha yapabilirsiniz. Bu süre zarfında lütfen 
pilleri değiştirin.

Cihaz şebekeden çalışacaksa, adaptörün (özel aksesuar) kablo fişi cihazın sağ 
tarafındaki girişe takılmalıdır. Piller otomatik olarak devredışı kalacaktır.

Sadece A1 tipi UEBE adaptörünü kullanın. Bkz. Sayfa TR-40 Orijinal Yedek 
Parçalar ve Aksesuarlar.

6. Tarih/saat ayarı

Cihaz pillerin yerleştirilmesinden sonra kendiliğinden 
etkinleşen bir radyo kontrollü saate sahiptir. Cihaz zaman 
sinyalini alırken ekranda radyo sinyal alıcı sembolü yanıp 
söner, zaman göstergesi saat 12:00’de başlar. Bu işlem 
sinyalin alım kalitesine bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Cihaz başarıyla zaman sinyalini aldıktan sonra, doğru saat gösterilir ve radyo 
sinyal alıcı sembolü sürekli yanar.

DCF77 zaman vericisinin kapsama alanı dışındaysanız, cihaz zaman sinyalini 
alamaz ve saat manüel olarak ayarlanmalıdır.

Cihaz hafızaya alınan saati geceleri zaman vericisinin sinyaliyle otomatik olarak 
eşitler. Bu sırada yaz/kış saati geçişine de tepki verir ve böylece doğru zaman 
gösterilir.

Orta Avrupa saat diliminin dışındaysanız ve DCF77 zaman vericisinin sinyali yerel 
saatle uyuşmuyorsa, saati manüel ayarlayabilirsiniz. Zaman vericisinin sinyaliyle 
güncelleştirmeyi engellemek için radyo kontrollü saat işlevi bu nedenle kapatılır. 
Radyo kontrollü saat işlevini tekrar etkinleştirmek için, cihaz kapalıyken kısaca 
Start/Stop düğmelerinden birine ve hemen ardından ekran testindeyken kısaca 
MEM düğmesine basın. Cihaz zaman sinyalini algılamaya başlar ve bu işlemi 
yanıp sönen radyo kontrollü saat sembolüyle gösterir.

Aksesuar olarak temin edilen fişli besleme kaynağının kullanıldığında olumsuz 
ortam koşullarında zaman sinyalinin alımı gecikebilir.

• 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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7. Manşetin takılması

• Kolunuzu manşete yer açmak üzere sıvayın.

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

• Sol kola uygulandığında, hava hortumu dirsek 
ortasından cihaza gitmelidir, böylece 4 cm’lik 
atardamar işareti nabız ölçüm noktasını 
otomatik olarak ortalayan bir konumda 
olacaktır (Resim 3).

• Sağ kola takıldığında ise, manşeti atardamar 
işareti nabzın üstüne gelinceye kadar sol 
yöne döndürün. Hava hortumu bu durumda 
kolun iç tarafından geçecektir (Resim 4).

Tarih ve saatin manüel ayarlanması

Cihaz kapalıyken bir Start/Stop düğmesine ve ardından 
ekran testi sırasında en az 2 saniye boyunca ekranda yıl 
hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar MEM hafıza çağırma 
düğmesine basın (Resim 1).

Her iki Start/Stop düğmesiyle (düğme 1 = 1 rakam yukarı, 
düğme 2 = bir rakam aşağı) yılı ayarlayın. MEM düğmesine 
basarak yıl girişini kapatıp ay ayarına ulaşırsınız (Resim 2).

Her iki Start/Stop düğmesiyle ayı ayarlayın ve girişi MEM 
düğmesiyle onaylayın. Gün, saat ve dakika ayarını yaparken 
aynı şekilde hareket edin (Resim 3).

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 1

Resim 2

Resim 5

Resim 3 Resim 4
– Şimdi de manşetin boştaki ucunu iyice 

sıkın ve cırt bandını sağlamca bastırın 
(Resim 5)

• 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

• Manşetin üstündeki ölçüm okunun, manşet 
kenarındaki “kol çapı işareti”nin sınırları 
içerisinde olup olmadığını kontrol edin.
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• 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.

• Manşet fişini cihazın sol tarafındaki manşet bağlantısına takın. Fişin tamamen 
cihaza takılmış olduğundan emin olun.

8. Tansiyon ölçümü

Cihaz iki kullanıcı için tasarlanmıştır ve iki Start/Stop düğmesine sahiptir: 1. 
kullanıcı ölçüm için 1. Start/Stop düğmesine, 2. kullanıcı 2. Start/Stop düğmesine 
basar. Her iki kullanıcının değerleri ayrı kaydedilir ve birbirinde bağımsız olarak da 
değerlendirilebilir.

Her iki kullanıcı hafızasını sabah ve akşam yapılan ölçümleri 
ayrı ayrı değerlendirmek için de kullanabilirsiniz. Bunun için 
ölçüm amacıyla sabah 1. Start/Stop düğmesini ve akşamları 
2. Start/Stop düğmesini kullanın.

• Cihazı Start/Stop düğmesine basarak çalıştırın. 
Aşağıdaki ekran belirecektir (Resim 1).

• Cihaz kendi ayarını ortam hava basıncına göre yaptıktan 
sonra, otomatik kumanda edilen pompalama süreci 
başlayacaktır.

• Ardından hava tahliyesiyle asıl ölçüm süreci başlar. 
Göstergedeki “♥“ sembolü nabız atışının gösterilmesi 
için yanıp söner. Resim 3

• Ölçülen sistol, diyastol ve nabız ile nabız basıncının 
(PP = Puls Pressure, (bkz. Sayfa TR-19) değerleri 
dönüşümlü olarak ekranda gösterilir. Resim 4

• Yakl. 3 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

• Ölçümün sonu uzun bir sesli uyarıyla sinyalize edilir, 
manşetin havası otomatik olarak boşaltılır.

Resim 3

Resim 4
Resim 1

Ölçüm sırasında hareket etme nedeniyle gürültü 
meydana geldiyse, manşette yerleşik olan hassasiyeti 
yüksek mikrofon kan akışının Korotkow seslerini hatasız 
algılayamaz.

Bu durumda ölçüm değerleri osilometrik yönteme göre 
tespit edilir (bkz. Sayfa TR-4). Ölçüm değerlerinin göste-
rilmesinden sonra Err-4 hata mesajı belirir. Bu durumda 
lütfen manşetin ve mikrofonun doğru yerleşimini kontrol 
edin ve ölçümü tekrarlayın.

Err-4 hata mesajı her ölçümde sürekli beliriyorsa mikrofon 
veya bağlantı kablosu hasar görmüş olabilir (Resim 5). 
Bu durumda lütfen visomat® müşteri servisine başvurun. 
Diğer hata mesajları için bkz. Sayfa TR-36.

Resim 5Resim 2

• Pompalama sırasında halihazırda kullanılan depolama 
alanlarının sayısı gösterilir. Resim 2’de 01 no’lu en gün-
cel ölçüm ve 55 sayısıyla kullanılan depolama alanları 
gösterilmektedir. Bu gösterge maksimum 60 sayılı depo-
lama alanına ne zaman erişileceğine işaret etmekte ve 
böylece eski ölçümlerin üzerine yenilerinin yazılacağını 
belirtmektedir. Bu veri sizin en güncel kullanım durumu 
hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
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WHO 
2003

Sistolik tansiyon 
= Üst değer mmHg**

Diyastolik tansiyon 
= Alt değer mmHg**

Kırmızı 140 ve üstü* 90 ve üstü*

Sarı 120 ile 139 arası 80 ile 89 arası

Yeşil 120’den düşük 80’den düşük

9. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) uyarı lambası işlevi

Cihaz ölçülen tansiyon değerlerini Dünya Sağlık Örgütü (WHO) direktifleri 
doğrultusunda değerlendirir. Ekranın yanında yer alan renkli alanlar sayesinde her 
ölçümün nasıl değerlendirildiğini görebilirsiniz:

*  Bu iki 
ölçümden 
sadece biri-
nin artması 
yeterlidir.

• Üstteki (kırmızı) nokta yüksek tansiyon anlamına gelir*
• Ortadaki nokta (sarı) tansiyon değerinin sınırda olduğunu gösterir*
• En alt nokta (yeşil) değerin normal olduğunu ifade eder

** Milimetre 
Hydrargy-
rum/civa

10. Nabız basıncı

Nabız basıncı – nabız atış sayısıyla karıştırmayın – damarların esnekliğini ifade 
eder. Esnekliğini kaybetmiş bir damar sistemi kalp ve kan dolaşımı üzerine 
olumsuz etki yapar. Yapılan araştırmalar, nabız basınç değerinin 65 mmHg 
üzerinde olması kardiyovasküler hastalık riskini yükselttiğini kanıtlamaktadır.

Kalp iki kademede çalışır, kasılma evresi (sistol) ve gevşeme evresi (diyastol). 
Sistol ve diyastol arasındaki basınç farkına nabız basıncı veya nabız amplitüdü 
denir. Nabız basıncı ne kadar yüksekse, damarlar da aynı oranda sertleşir.

Yüksek nabız basıncı 65 mmHg üzeri

Yükselmiş nabız basıncı 55 ile 65 mmHg arası

Normal nabız basıncı 55 mmHg altı

Nabız basıncınız sürekli 55 mmHg değerin üzerindeyse doktorunuza danışın.

11. Nabız atışında düzensiz dalgalanmalar

Bir ölçümden sonra düzensiz nabız uyarı ışığının yanıp 
sönmesi      , cihazın nabızda düzensizlik tespit ettiğini 
gösterir. Bu durum, kalp ritmi bozukluğundan, hareket 
bozukluklarından, konuşmaktan veya derin nefes almaktan 
kaynaklanmış olabilir. İlgili sembol ölçümle birlikte hafızaya 
kaydedilir.

WHO ölçeğine göre yapılan değerlendirme hafızaya kaydedilir ve gerektiği zaman 
çağırılır.

Sembol daha sık beliriyorsa tedaviyi yapan doktorla görüşülmelidir! Bu nedenle 
nabızda düzensiz dalgalanmalar içeren ölçüm sonuçları üzerinde dikkatlice 
durulup, daha uygun koşullarda tekrar yapılmaları gerekmektedir.
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Cihaz, her biri 60 hafıza yeri olan iki ölçüm değeri hafızasına ve ortalama değer 
göstergesine (A) sahiptir. Ölçülen sonuçlar otomatik olarak hafızada kaydedilir. 
Kaydedilen ölçüm sayısı altmışı aşarsa, en eski tarihli olan (no.60) silinir ve en son 
ölçüm (no.1) kaydedilir.

MEM hafıza çağırma düğmesine basın. 
Hafıza göstergesi belirir ve her iki kullanıcı 
numarası yanıp söner. 1. Start/Stop veya 
2. Start/Stop düğmesine basarak hafıza 
değerlerine bakmak istediğiniz kullanıcıyı 
seçin (Resim 1).

Hafızadaki sonuçların ortalaması “A” harfiyle 
görünür, sistol, diyastol ve nabız ölçümle-
riyle nabız basıncı (PP) dönüşümlü olarak 
ekranda belirir (Resim 2)

12. Hafızanın kullanılması

MEM düğmesine tekrar basıldığında son 
ölçülen değerler (no. 1) gösterilir. Sistol, 
diyastol ve nabız sırasıyla hafıza numarası 
ve tarihle (Resim 3), ardından nabız basıncı 
(PP) saat ile birlikte gösterilir (Resim 4).Düğ-
meye arka arkaya basıldığında diğer ölçüm 
değerleri gösterilir.

Verilerin çağrılması

Kaydedilmiş veriler ekranda 30 saniye 
boyunca görünür. Cihaz daha sonra kendili-
ğinden kapanır.

Cihaz bir USB arabirimiyle donatılmıştır. Beraberinde bulunan USB bağlantı 
kablosu ve visomat® değerlendirme yazılımıyla tansiyon ölçme aletinden ölçüm 
değerlerini bilgisayarınıza aktarabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Tansiyon ölçme aleti harici cihazlara bağlanırsa, bunlar güncel güvenlik 
standartlarına (örn. IEC 60950) uygun olmalıdır.

Bir kullanıcının tüm hafızasını silmek için, ilgili ortalama değer göstergesini (A) ek-
rana çağırın, ardından MEM düğmesine bir kez daha basın ve ortalama değer önce 
yanıp sönene ve ardından yerini çizgilere bırakana kadar düğmeyi basılı tutun.

Belirli bir ölçümü silmek için, hafıza düğmesine birkaç kez basarak ilgili ölçümün 
görünmesini sağlayın. Ardından MEM düğmesine tekrar basın ve ilk önce ölçüm 
değeri yanıp sönene ve ardından yerini çizgilere bırakana kadar 8-10 saniye 
boyunca düğmeyi basılı tutun.

Verilerin silinmesi

13. Verilerin bilgisayara aktarılması

Kayıtlı değer yoksa çizgiler görünür.

Resim 1 Resim 2

Resim 3 Resim 4

Resim 5
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visomat® double comfort yazılım,ı visomat® double comfort üst kol tansiyon ölçme 
aleti ile kaydedilen ölçüm verilerinin bir bilgisayara aktarılması ve değerlendirilmesi 
için tasarlanmıştır.

Yazılım özel olarak bu tansiyon ölçme aleti için uyarlanmıştır ve sadece bu cihazla 
kullanılabilir.

visomat® double comfort yazılımın bilgileri kişisel olarak alınan bir doktor önerisinin 
veya muayenesinin yerini almaz.

Yazılımı çalıştırmak için Windows® işletim sistemi, CD-ROM sürücüsü ve USB 
bağlantısına sahip bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır.

2. Sistem gereksinimleri

Windows XP ve üzeri sürümler itibariyle.

Gerekli sabit disk alanı: Maks. 20 MB

Ölçüm sonuçlarının gösterilmesi ve yazdırılması için bilgisayarınızda bir PDF 
okuyucusu olmalıdır.

1. Önemli uyarılar

visomat® double comfort yazılımının en güncel sürümünü www.visomat.de adresi 
altında menü sekmesindeki indirme alanından da indirebilirsiniz.

visomat® double comfort yazılım CD’sini CD veya DVD sürücünüze yerleştirin. 
Autorun fonksiyonuyla kurulum programı otomatik başlar.

Kurulum programı otomatik başlamazsa Windows tarayıcısından [Sürücü]:\
setupDoubleComfort.exe üzerine çift tıklayarak kendiniz başlatın, [Sürücü] CD/
DVD sürücünüzün harfini belirtmektedir.

Bu kurulum akışını işletim sistemine göre farklı olabilir.

Kurulum dilini seçin.

“Dosya indir” mesajı belirirse 
“Uygula” seçeneği ile 
onaylayın.

3. Yazılımın kurulması
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Yazılım bilgisayarınıza henüz 
kurulmamışsa öncelikle 
kullanılan .NET Framework’un 
kullanım koşulları belirir. 
Kullanım koşullarını “Kabul 
ediyorum” ile onaylayın.

Ardından .NET Framework’un 
kurulduğu mesajı belirir.

Kurulum, donanım yapılandırmasına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Kurulum programının talimatlarını izleyin ve bilgileri “İleri” üzerine tıklayarak 
onaylayın.

“Kurulum klasörünü seç” 
penceresinde programın 
kurulumu için standart bir klasör 
önerilir. Başka bir kayıt yeri 
seçmek istiyorsanız burada 
belirtebilirsiniz. Aksi durumda 
standart klasörü “İleri” ile 
onaylayın.

Kurulumun başarıyla tamamlanmasından sonra “Kurulum tamamlandı” penceresi 
belirir. Kurulum programını sonlandırmak için “Kapat” üzerine tıklayın.

4. USB sürücüsünün kurulumu
Tansiyon ölçme aletinden ölçüm verilerini bilgisayarınıza aktarabilmek için, bir 
kereliğine cihazın USB sürücüsünü bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir.

Bunun için tansiyon ölçme aletini, beraberinde gönderilen USB kablosuyla 
bilgisayarınıza bağlayın. Sürücü bundan sonra otomatik olarak yüklenir.

Bu kurulum süreci kullanılan işletim sistemine göre çok farklı olabilir.

visomat® double comfort yazılımının kurulumu sırasında problemler meydana 
gelirse lütfen visomat® servis telefonumuzu, Pazartesi-Perşembe saat 8.00 – 
17.00 arasında ve Cuma günleri saat 16.30’a kadar arayın veya bize bir e-posta 
gönderin.
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5. Programın başlatılması

Programın kurulumu sırasında “visomat® double comfort” 
masaüstünüze bir program simgesi eklendi. Programı başlatmak 
için bu simgeye çift tıklayın.

Programın başlamasından sonra tüm fonksiyonlara erişebileceğiniz ana pencereye 
otomatik olarak ulaşırsınız.

6. Ana pencerenin yapısı

5
4
3
2
1

visomat® double comfort tansiyon ölçme aleti 2 kullanıcı için tasarlanmıştır ve 2 
ayrı ölçüm değeri hafızasına sahiptir.

Her iki kullanıcı standart olarak “1. kullanıcı” ve “2. kullanıcı” olarak tanımlanmıştır. 
Kullanıcıların adlarını değiştirebilirsiniz.

Bunun için kullanıcı yönetiminde düzenlemek istediğiniz kullanıcıyı işaretleyin ve 
“Kullanıcıyı düzenle” üzerine tıklayın. “Kişisel veriler” penceresi açılır.

7. Kullanıcı yönetimi

Kullanıcı verilerinin düzenlenmesini kapatmak için “Kaydet” üzerine tıklayın. Ana 
pencereye geri dönersiniz.

Bu pencerede tansiyon değerlendirmesinde gösterilen adı ve soyadı girebilir ve 
ayrıca düzenli olarak kullanılan ilaçları kaydedebilir ve tansiyon değişikliklerinde 
sonuçlara bakabilirsiniz.

Menü satırı
Tansiyon ölçme aletinden veri aktarımı

Kullanıcı yönetimi/Cihaz kimliği
Ölçüm değeri tablosu
Veri değerlendirme/tansiyon karnesi

1

2
34

5

6

Cihaz durumu

6

Farklı kullanıcılara ait birden fazla tansiyon ölçüm cihazını kullandığınız ve bunları 
değerlendirmek istediğiniz takdirde her tansiyon ölçüm cihazı için cihaz kimliği 
alanına bir ad veya bir numara girebilirsiniz.

Birden fazla cihaz kullanıldığında

Dikkat: Farklı kimliklere sahip cihazlar kullandığınızda, farklı bir kimliğe sahip bir 
cihaz bağlanır bağlanmaz ilk önce bağlantısı yapılan cihaza ait bilgiler silinir. Başka 
bir cihaz bağlamadan önce bilgilerinizi güvenlik altına alın. Bkz. sayfa 33.



D

TR-28 TR-29

Dvisomat® double comfort yazılımıvisomat® double comfort yazılımı

Tü
rkç

e

Tü
rkç

e

Dikkat: Tansiyon ölçüm cihazı bilgisayara bağlıysa yeni bir tansiyon ölçümü 
yapılamaz. Yeni bir ölçüm yapmak için USB kablosunu cihazdan çıkarın. Tansiyon 
ölçme aletinin ekranındaki “PC” göstergesi kaybolur. Şimdi yeni tansiyon ölçümleri 
yapabilirsiniz.

9. Ölçüm verilerinin değerlendirilmesi

Kullanıcı yönetimi bölümünde değerlerini değerlendirmek istediğiniz kullanıcıya 
tıklayın.

Ölçüm değerleri tablosunda bu kullanıcının tüm kayıtlı ölçüm verileri gösterilir.

Bir sütunun başlığına tıklayarak bu kritere göre ölçümleri artan veya azalan olarak 
sıralayabilirsiniz. Her ölçüme metin olarak bir not ekleyebilirsiniz. Bunun için 
ölçümü işaretleyin, sağ fare tuşuna tıklayın ve oluşturma penceresini açmak için 
“Notu düzenle” seçeneğini seçin. Pencereye notu girin ve “Kaydet” üzerine tıklayın.

8. Tansiyon ölçme aletinden veri aktarımı

Bunun için tansiyon ölçme aletini beraberinde gönderilen USB 
bağlantı kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Bağlantı başarılı olduğunda tansiyon ölçme aletinin ekranında 
“PC” yanıp sönecektir.

double comfort yazılımın ana penceresinde “Ölçümü içeri aktar” üzerine tıklayın.

Şimdi tansiyon ölçme aletinin kullanıcı hafızalarından ölçüm 
verileri programa aktarılır ve 1. ve 2. kullanıcıya atanır. Veri 
aktarımı tamamlandığında “Veriler başarıyla içeri aktarıldı!” 
mesajı belirir. Bu mesajı “TAMAM” üzerine tıklayarak 
onaylayın.

Tansiyon ölçme aleti kullanıcı başına 60 ölçüm kaydeder. Ölçüm verilerinin kay-
bolmaması için erken davranarak, en geç 60 yeni ölçümden sonra ölçüm verilerini 
cihazdan yazılıma aktarmalısınız.

Yazılım sınırsız sayıda veri kaydedebilir. Bu sayede daha eski ölçüm verilerine 
bakabilir ve değerlendirebilirsiniz.

SN 1421...... ve daha yüksek numaralı cihazlarda bağlantı 
durumu ana pencerede gösterilir.

bağlandı

bağlanmadı

Eski cihazlarda cihaz bağlı olsa bile her zaman “bağlanmadı” yazısı gösterilir.

SN (seri numarasını) cihazın pil bölümünün kapağında bulabilirsiniz.



D

TR-30 TR-31

Dvisomat® double comfort yazılımıvisomat® double comfort yazılımı

Tü
rkç

e

Tü
rkç

e

Ölçüm değerlerinin gösterildiği ve değerlendirildiği zaman dilimini sınırlamak için, 
ölçüm değerleri tablosunun altında istenen zaman aralığını girin.

Tarihi doğrudan alana girerek veya veri alanının sağındaki mavi oka tıklayarak 
takvim fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz:

Takvim fonksiyonu bölümünde ok tuşlarıyla bir önceki veya bir sonraki aya 
ulaşabilirsiniz. Yıl üzerine tıklayarak daha önceki veya daha sonraki yıla ulaşmak 
için kullanılan kumanda alanını etkinleştirebilirsiniz.

Seçilen zaman diliminin ölçüm verileri şimdi ölçüm verileri tablosunda gösterilir. 
Verilerin grafiksel değerlendirmesini almak için “Değerlendirme” üzerine tıklayın

Program şimdi tansiyon, nabız ve nabız basıncı değerlerinin eğriler şeklinde 
gösterildiği bir PDF dokümanı oluşturur. Bu PDF dokümanını yazdırabilir veya 
kaydedebilirsiniz.

10. Tansiyon karnesinin yazdırılması

visomat® double comfort yazılımıyla kayıtlı verilerden tablo şeklinde veya 
grafiksel bir tansiyon karnesi oluşturabilirsiniz. Tansiyon karnesini, örneğin doktor 
ziyaretinde yanınızda bulundurabilirsiniz.

Bunun için kullanıcı yönetimi bölümünde değerlerini değerlendirmek istediğiniz 
kullanıcıya tıklayın.

Ana pencerede ölçüm değerleri tablosunun altında bulunan zaman dilimini 
belirleyin. Standart ayar olarak son 60 günün ölçümleri mevcuttur.

Tablo şeklinde bir tansiyon karnesi oluşturmak için menü satırında “Yazdır - Tablo 
şeklinde tansiyon karnesi” seçeneğini seçin. Değerlerin eğrilerle gösterildiği grafik 
şeklindeki bir tansiyon karnesi oluşturmak için “Yazdır - Grafik şeklinde tansiyon 
karnesi” seçeneğini seçin.

Program şimdi istenen tansiyon karnesini PDF dokümanı olarak oluşturur. Bu PDF 
dokümanını yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz.

Münferit ölçümlerin silinmesi için istenen ölçümü sol fare tuşuyla işaretleyin. 
Ardından sağ fare tuşuna tıklayın ve “Ölçüm değerini sil” seçeneğini seçin. Şimdi 
silme işlemiyle ilgili  beliren onay hatırlatmasını “Evet” ile onaylayın.



D

TR-32 TR-33

Dvisomat® double comfort yazılımıvisomat® double comfort yazılımı

Tü
rkç

e

Tü
rkç

e

11. Verilerin dışarı aktarılması 12. Verilerin yeni bilgisayara aktarılması

double comfort yazılımın verilerini başka bir bilgisayarda kullanmaya devam etmek 
istiyorsanız (örn. yeni bir bilgisayar satın aldığınızda) tüm kullanıcı ayarlarını ve 
ölçüm değerlerini yanınıza alabilirsiniz.

Bunun için menü satırında “Dosya - Verileri kaydet” seçeneği üzerine tıklayın.

Transfer dosyası için yeni bilgisayara aktarabileceğiniz bir kaydetme yeri seçin ve 
“Kaydet” ile onaylayın.

Dosyayı yeni bilgisayara aktarın

double comfort yazılımın yeni bilgisayarda kurulumunu tamamladıktan sonra, 
burada menü satırında bulunan “Dosya - Verileri yükle” seçeneği üzerine tıklayın.

Eski bilgisayardan alınan transfer dosyasının kaydedildiği yeri seçin.

Artık yeni bilgisayarınızda double comfort yazılımının tüm verilerini kullanabilirsiniz.

Bilgilerinizi başka programlarda düzenlemek veya izlemek için visomat 
yazılımından dışa aktarabilirsiniz. Bunun için 2 adet dışa aktarma fonksiyonu 
mevcuttur: XML ve CSV.

Bunun için tansiyon ölçme aletini, beraberinde gönderilen USB kablosuyla 
bilgisayarınıza bağlayın.

Bunun için kullanıcı yönetimi bölümünde değerlerini dışarı aktarmak istediğiniz 
kullanıcıya tıklayın.

Ana pencerede ölçüm değerleri tablosunun altında bulunan zaman dilimini 
belirleyin.

“Dışa aktarma” menü satırında istediğiniz dışa aktarma seçeneğini seçin.

• CSV dışa aktarma: Bu veri formatı geçerli çok sayıda veri bankası ve 
hesaplama programında açılabilmekte veya içe aktarılabilmektedir.

• EXCEL’de dışa aktarma: Program aynı zamanda bir CSV dosyası 
oluşturmaktadır. Bununla verilerinizi Microsoft® Excel® hesaplama programında 
düzenleyebilirsiniz. Bunun için Microsoft Excel yazılımının bilgisayarınıza 
kurulu olması gerekmektedir. Dosya otomatik olarak Microsoft Excel’de açılır.

• XML’de dışa aktarma: Bu dosya formatı hekimlik uygulamaları için uygundur.

Dosya için bir kaydetme yeri seçin ve “Kaydet” ile onaylayın.

Uyarı: Bilgilerin her türlü düzenlemesi ve doğruluğundan bizzat kullanıcı 
sorumludur.

Bunun için “cihaz” menü satırında cihazı silmeyi seçin. Bu fonksiyonla cihazdaki 
tüm ölçümlerinizi bir seferde rahat biçimde silebilirsiniz. Tarih ve saat saklı kalır.

Sorular ve sorunlar

visomat® yazılımıyla ilgili sorularınız veya sorunlarınız olduğu takdirde 
lütfen  visomat® müşteri hizmetlerini arayın. Siz onay verdikten sonra müşteri 
hizmetlerimiz size daha iyi yardımcı olabilmek için doğrudan PC’nize bağlanabilir.

Bunun için “Yardım” menü satırındaki destek kısmını açın.

13. Verileri sil
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Veri taşıyıcısında bulunan bilgilerin her türlü ödünç verilmesi ya da izinsiz olarak 
çoğaltılması, gösterimi ya da yayınlanması, geçerli hukuka aykırıdır. Bu yazılım 
lisans anlaşması Alman hukukuna tabidir.

15. visomat® servis telefonu

visomat® double comfort yazılımının kullanımıyla ilgili açıklamalarımızı mutlaka 
dikkatli bir şekilde okumuş ve fonksiyonlarını öğrenmişsinizdir.

Özellikle başlangıçta uygulamayla ya da kullanımla ilgili sorular ortaya çıkabilir. 
Böyle bir durumda lütfen visomat® servis telefonumuzu arayın. Pazartesi-
Perşembe saat 8.00 – 17.00 arasında ve Cuma günleri saat 16.30’a kadar bize 
buradan ulaşabilir ya da bize bir e-posta gönderebilirsiniz.

Danışman ekibimiz sizinle 
görüşmekten memnun olacaktır.

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.

Bu yazılımı kurarak, kopyalayarak ya da başka şekillerde kullanarak, aşağıda 
belirtilen sorumluluk sınırlamalarını kabul etmiş olursunuz.

14. Kullanım Şartları

UEBE Medical GmbH ve tedarikçileri, geçerli hukukun izin verdiği mümkün olan 
en büyük kapsamda, yazılımın kullanılması ya da kullanılamaması olgusundan 
kaynaklanan her türlü özel, tesadüfi, dolaylı ya da ikincil zararlarla ilgili (kaybedilen 
kazançtan, iş kesintilerinden, ticari bilgilerin kaybedilmesinden ya da başka varlık 
zararlarından kaynaklanan zararlar dahil) hiç bir sorumluluğu üstlenmemektedir;  
bu, UEBE Medical GmbH’nın daha önce bu tür zararların mümkün olduğu 
konusunda uyarılması durumunda da geçerlidir. Eğer bu maddenin etkisi 
yürürlükteki yasa tarafından özellikle dışlanmıyorsa, UEBE Medical GmbH’nın ve 
tedarikçilerinin sorumluluğu her durumda, bu anlaşmaya göre sizin bu yazılım için 
ödediğiniz tutarla sınırlıdır.
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1. Arıza ve hata uyarıları

Meydana 
gelen arıza Olası nedenler Önlem

Err - 300 
göstergesi

Manşet basıncı aşırı yüksek. 
Ölçüm esnasında kolların 
ve vücudun hareket etmesi, 
manşete azami miktarda hava 
dolmasına yol açmış. 
 
Muhtemelen hortum bükülmüş 
veya hava giriş ucu tıkalıdır.

- Ölçümü tekrarlayın 
- Kolunuzu hareket ettirmeyin 
- Konuşmayın 
 
- Hortum hatlarını hava giriş ucuyla birlikte 
  geçirgenlik bakımından kontrol edin

Err - 1 
göstergesi

Ölçüm hatası. Kolların ve 
vücudun hareket ettirilmesinden 
dolayı ölçüm yapılamadı.

- Ölçümü tekrarlayın 
- Kolunuzu hareket ettirmeyin 
- Konuşmayın

Err - 2 
göstergesi

Hava pompalama hatası, basınç 
gerektiğinden daha hızlı veya 
daha yavaş pompalanıyor.

Hava manşonunu kontrol edin, ölçümü 
tekrarlayın.

Arıza tespit edildi. Manşet doğru 
takılmamış.

- Ölçümü tekrarlayın 
- Kolunuzu hareket ettirmeyin 
- Konuşmayın

Err – 3 
göstergesi

Boşaltma oranı çok yüksek veya 
çok düşük.

Ölçüm sırasında sakin tutun. Birden fazla 
kez ortaya çıkarsa servis telefonunu arayın.

Err - 4 
göstergesi

Mikrofon hatası - Bağlantı fişini cihaza takın 
- Manşetin ve mikrofonun yerleşimini kontrol  
  edin 
- Manşet ve üst kol arasında kıyafet varsa 
  çıkarın 
- Ölçümü tekrarlayın 
- Kolunuzun masanın üzerine koyun, elin iç 
  yüzeyi yukarı  
Birden fazla kez ortaya çıkarsa servis 
telefonunu arayın.

0 göstergesi 
0

Muhtemelen piller değiştirilirken 
yanlışlıkla Start/Stop- 
düğmesine basıldı.

Cihazı Start/Stop düğmesiyle kapatın ve 
tekrar açın, gerekirse radyo kontrollü saatin 
zaman sinyal alıcısını tekrar etkinleştirin. 
Bkz. Sayfa TR-13

Meydana gelen 
arıza

Olası nedenler Önlem

Kalp ritmi bozukluğu, hareket 
bozukluğu, titreme, sallanma 
(aletler), derin nefes alma vs.

Ölçümü 3-5 dakika dinlendikten 
sonra tekrarlayın. Ölçüm 
sonuçlarına olan olası etkiler 
(ritim bozukluğunun şiddetine 
bağlı olarak), doktorla 
görüşülmelidir.

Ölçülen değerler 
aşırı yüksek veya 
aşırı düşük

Ölçüm esnasında kıpırdanma, 
konuşma, dinlenme süresi 
yetersizliği nedeniyle.

Ölçümü 3-5 dakika dinlendikten 
sonra tekrarlayın. S. TR-11 
çalıştırma bilgilerini dikkate alın.

Çok küçük manşetler tansiyon 
değerlerinin aşırı yüksek 
gösterilmesine neden olur.

Üst kolun ortasından kolunuzun 
çevresini ölçün ve bunu 
manşetteki bilgiyle karşılaştırın.

Yanlış ölçüm pozisyonu. Koşulları kontrol edin ve ölçümü 
tekrarlayın. S. TR-11 çalıştırma 
bilgilerini dikkate alın.

Arka arkaya 
tekrarlanan ölçümler 
farklı sonuçlar verir.

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

--------

Ölçüme ara verildi 
ve manşetin önce 
havası boşaltıldı, 
ardından tekrar hava 
pompalandı

Cihaz bir arıza veya çok düşük 
diyastolik değer algılıyor.

Cihazda herhangi bir arıza tespit 
edilmedi. Ölçümü tekrarlayın

Ölçüm esnasında hasta hareket etti Gerektiğinde ölçümü sonlandırın 
ve 5 dakika dinlendikten sonra 
ölçümü tekrarlayın.

Çalıştırdıktan sonra 
ekranda gösterge 
yok

Piller yanlış mı yerleştirildi? Pillerin konumunu kontrol edin.

Piller boş mu? Pilleri değiştirin.

Pil kontakları kirlenmiş. Pil bölmesini temizleyin.

Memory (hafıza) 
düğmesine 
basıldıktan sonra 
ekranda sadece 
çizgiler görünüyor

Ölçümler hafızaya alınmamış. Herhangi bir ölçüm değeri 
kaydedilmediğinde bir bilgi 
gösterilmez.

Ölçüm iptal ediliyor Piller boş mu? Pilleri değiştirin.
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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

Cihaz tipi: Koldan ölçüm yapan, elektronik pompalı, dijital, 
otomatik cihaz

Cihaz ebatları: U = 115 mm x G = 150 mm x Y = 54 mm

Ağırlık: Pilsiz 330 g

Gösterge: Ölçüm değerleri ve uyarı sinyalleri için LCD gösterge 
(sıvı kristal gösterge)

Hafıza: Her biri 60 ölçüm değerine ve ortalama değere (A) 
sahip 2 hafıza (otomatik hafızaya alma)

Ölçüm yöntemi: Sistol, diyastol ve nabız atış sayısının belirlenmesi 
için oskültatuar ve osilometrik olarak kombine eder

Klinik testlerin referans 
yöntemleri:

Oskültatuar ölçüm

Pompalama basıncı: Sistolik kan basıncının yaklaşık 30-40 mmHg 
üzerinde ayarlı

Basınç gösterge 
aralığı:

0-300 mmHg

Ölçüm aralığı: Sistolik: 50-250 mmHg 
Diyastolik: 40-150 mmHg 
Nabız: Dakikada 40-160 atış

Hata sınırları: Tansiyon ölçümü: EN 1060 Bölüm 3 ile uyumlu 
Basınç ölçümü: ± 3 mmHg 
Nabız ölçümü: ± 5%

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

Güç kaynağı: Pil tipi: 4 adet 1,5 V AA Mignon-hücre Alkali-Mangan 
(LR 6) veya Lityum (FR 6), kullanım ömrü: 2 yılda 
800’den fazla ölçüm

A1 tipi opsiyonel olarak stabilize adaptör, çıkış 
gerilimi 6 VDC, min 600 mA

Mikrofonlu manşet: Metal askılı manşet, çapı 24-43 cm, tip UWK
Çalıştırma koşulları: Ortam sıcaklığı 10 ile 40 °C arası 

Bağıl nem oranı %85’e kadar yoğuşmasız   
Hava basıncı 700 ile 1040 hPa arası

Depolama ve taşıma 
koşulları:

Ortam sıcaklığı -5 ile +50 °C arası 
Bağıl nem oranı %85’e kadar yoğuşmasız

Hava boşaltma valfi: Elektronik olarak kumana edilir
Otomatik kapanma Ölçümden yakl. 3 dakika sonra
Radyo kontrollü saat 
sinyali:

DCF77

IP koruma sınıfı: IP 20: 12,5 mm’den büyük çapa sahip katı yabancı 
cisimlere karşı korumalı, suya karşı koruma yok.

Beklenen kullanım 
ömrü:

5 yıl

Sınıflandırma: Pil ile dâhili akım beslemesi.
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4. Orijinal yedek parça ve aksesuarlar:

Aşağıdaki orijinal yedek parça ve aksesuarlar piyasadan temin edilebilir:

• UWK manşeti (23-43 cm arası kol çapı için) 
Ürün no.: 2405001  
PZN 7514096

• A1 tipi besleme adaptörü 
Ürün no: 2401020 
PZN 3558547

Teknik değişiklikler yapma 
hakkımız saklıdır.

• USK manşeti (14-23 cm arası kol çapı için) 
Ürün no.: 2405005  
PZN 7514104

• USB kablo  
Ürün. no. S2405090 
Tip A USB / Tip Mini USB

• visomat® double comfort yazılımı 
indirme adresi 
www.visomat.de

5. Metrolojik denetim

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

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

(eski adıyla kalibrasyon)

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

Dikkat: Önceden üreticinin onayı alınmadan bu cihazda herhangi bir değişiklik 
yapılmamalıdır, örneğin (pil değişimi hariç) cihazın açılması gibi.

Üretici:

Bu ürün 5. Eylül 2007 tarihli Heyet Toplantısının Tıbbi Ürünler 
Talimatı 93/42/EWG şartlarını yerine getirir ve CE 0123 işaretini taşır 
(TÜV SÜD Product Service GmbH).

Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: TYP BF

Kullanım kılavuzunu dikkate alın

0123

Depolama ve taşıma koşulları  
Ortam sıcaklığı -5 ile +50 °C arası

%85’e kadar bağıl hava nemi 
Yoğuşmasız

Rutubetsiz koşullarda muhafaza edin

Üretici

Koruma sınıfı II (çift yalıtım)

İçeride bulunan sigorta

Sadece evde kullanın

Polarite içeride artı

Adaptör bilgileri:
İsteğe bağlı temin edilebilen adaptörün kullanılması durumunda:

IP20
12,5 mm’den büyük çapa sahip katı yabancı cisimlere karşı 
korumalı, suya karşı koruma yok.

1. Sembol açıklamaları

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Almanya
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• Cihaz hassas parçalar içermektedir ve bu nedenle aşırı sıcaklık değişiklik-
lerinden, nemden ve tozdan korunmalı ve doğrudan güneş ışınlarına maruz 
bırakılmamalıdır.

• Cihazı saklarken, cihaz ya da manşet üzerinde ağır eşyaların konmamasına 
ya da hava hortumunun bükülmemesine dikkat edin.

• Cihazın toza ve darbelere karşı özel bir dayanımı yoktur. Şiddetli düşme ve 
çarpmalardan sonra, ekran göstergesinin sağlamlığını ve hassasiyetini 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.

Piller ve teknik cihazlar evsel atıklara karışmamalıdır, bu amaçla 
kurulmuş atık toplama ve atık imha noktalarına teslim edilmelidir.

2. İmha etme

• Hava hortumuna ve mikrofona sıvı ulaşmamasına dikkat edin. İyice kurutun.

Cihazın bakımı

Programa bilgisayarınızda yapılacak olası bir yeniden kurulum durumunda sahip 
olmak için CD-ROM’u visomat® double comfort yazılımıyla birlikte kullanmanızı ve 
bu kullanım kılavuzuyla saklamanızı tavsiye etmekteyiz.

CD-ROM’a artık ihtiyacınız olmadığı takdirde lütfen ev çöpünüze atarak elden 
çıkarın.
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Garanti kapsamı

Tansiyon ölçme aleti azami dikkatle üretilmiş ve kontrol edilmiştir. Ancak buna rağ-
men, 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. Alıcının satıcı karşısındaki yasal talepleri (örneğin kusur giderme talebi, üretici 
sorumluluğu) bu garanti ile sınırlandırılmamıştır.

UEBE Medical GmbH 
Service-Center 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Almanya

Lütfen dikkat: Garantie 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.

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





visomat ve UEBE aşağıda belirtilen firmanın uluslararası 
tescilli markalarıdır.
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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

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