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Πίνακας περιεχομένων

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή προορίζεται για ενήλικες για την μέτρηση της
συστολής και διαστολής του αίματος, τον προσδιορισμό του
ρυθμού παλμών και τον υπολογισμό της πίεσης παλμού.
Η συσκευή χρησιμοποιεί την ταλαντομετρική μέθοδο για την
αρτηριακή πίεση και τη μέτρηση των παλμών. Η περιχειρίδα
είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή και στη συνέχεια τοποθετείται στο βραχίονα. Ένας αισθητήρας μετρά τις μικρές διακυμάνσεις της πίεσης που δημιουργείται από τη διαστολή και
συστολή των αρτηριών με κάθε χτύπο της καρδιάς. Το πλάτος
των κυμάτων πίεσης μετράται σε χιλιοστόμετρα υδραργύρου
(mmHg) και εμφανίζεται στην οθόνη ως ψηφιακή τιμή.
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1. Σημαντικές οδηγίες για τον ασθενή
•

Το φούσκωμα του περιβραχιόνιου επιτρέπεται μόνο όταν
είναι τοποθετημένο στον βραχίονα.

•

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε παιδιά προϋποθέτει
ειδικές γνώσεις! Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας αν
θέλετε να μετρήσετε την αρτηριακή πίεση ενός παιδιού. Σε
καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφη
και νήπια.

•

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε περιπτώσεις
προεκλαμψίας, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
μετά από την συμβουλή με το γιατρό σας.

•

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε το περιβραχιόνιο
πάνω ή κοντά σε επικίνδυνη περιοχή, π.χ. τραύμα, ανεύρυσμα κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Η χορήγηση
ουσιών μέσω ενδαγγειακής πρόσβασης (έγχυση) ή άλλων
ιατρικών συσκευών είναι πιθανό να διακοπεί.

•

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν υποβάλλεστε σε θεραπεία
αιμοκάθαρσης ή παίρνετε αντιπηκτικά, αναστολείς της
συσσώρευσης αιμοπεταλίων ή στεροειδή. Είναι πιθανό να
προκληθεί εσωτερική αιμορραγία υπό αυτές τις συνθήκες.

•

Η ένδειξη της συχνότητας σφυγμού δεν ενδείκνυται για
τον έλεγχο της συχνότητας καρδιακών βηματοδοτών. Οι
καρδιακοί βηματοδότες και τα πιεσόμετρα αρτηριακής πίεσης δεν αλληλεπιδρούν όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους.

•

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση πλησίον χειρουργικών συσκευών υψηλών συχνοτήτων και μαγνητικών τομογράφων.
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•

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πιθανότητα έκρηξης, όπως στην περιοχή των εύφλεκτων αναισθητικών ή σε ένα θάλαμο οξυγόνου.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα δεν έχει συστραφεί. Αν ο
σωλήνας συστραφεί, το περιβραχιόνιο δεν θα ξεφουσκώσει με αποτέλεσμα να διακοπεί για μεγάλο χρόνο η ροή
αίματος προς το χέρι.

•

Παρακαλώ περιμένετε λίγα λεπτά μεταξύ των διαδοχικών
μετρήσεων, διαφορετικά αν η ροή του αίματος στο χέρι
διακοπεί για πολύ καιρό είναι πιθανό να προκαλέσει τραυματισμό.

•

Η συσκευή περιέχει μικρά εξαρτήματα που θα μπορούσε
να καταπιεί ένα παιδί. Θα πρέπει επομένως να φυλάσσεται
πάντοτε σε σημείο που δεν φθάνουν τα παιδιά. Ο σωλήνας
αέρα συνιστά κίνδυνο στραγγαλισμού. Να ακολουθείτε τις
οδηγίες χειρισμού του περιβραχιονίου για να αποφύγετε
τον κίνδυνο αυτό.

•

Εάν έχετε υποβληθεί σε μαστεκτομή, μη μετράτε την αρτηριακή πίεση στην πλευρά του σώματος από την οποία
αφαιρέθηκε ο μαστός με τους λεμφαδένες της μασχάλης.

•

Η μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης δεν αποτελεί από
μόνη της θεραπεία. Μην τροποποιείτε αυθαίρετα τη δοσολογία των φαρμάκων που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.

•

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Σημαντικές οδηγίες χρήσης»
(σελ. 11) πριν προβείτε μόνοι σας σε οποιαδήποτε μέτρηση.

Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια

σίας, την υγρασία του αέρα, τη σκόνη και την άμεση έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία.
•

Μη χτυπάτε ή ρίχνετε τη συσκευή.

•

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εμβαπτίζετε ποτέ
σε νερό ή σε άλλα υγρά. Αν εισέλθει υγρό στη συσκευή,
μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες και δυσλειτουργίες.

•

Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με την οθόνη προς τα κάτω.

•

Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με περιχειρίδα
και εξαρτήματα που προβλέπονται (βλέπε «Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ» στη σελίδα 30). Χρησιμοποιώντας
διαφορετικά περιχειρίδες ή αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσει
σε εσφαλμένα αποτελέσματα μέτρησης. Η εγγύηση θα είναι άκυρη εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά από αξεσουάρ
τρίτων κατασκευαστών!

•

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη μέτρηση
της αρτηριακής πίεσης είναι η συσκευή να τροφοδοτείται
επαρκώς και σταθερά με ρεύμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες μακράς διαρκείας (LR6).
- Αντικαθιστάτε πάντοτε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
Μην μπερδεύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες
διαφορετικών τύπων.
- Θα χρειαστείτε 4 μπαταρίες των 1,5 V. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δίνουν τάση μόλις 1,2 V και συνεπώς
είναι ακατάλληλες.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τροφοδοτικό, επιλέξτε τροφοδοτικό τύπου visomat ειδικά ελεγμένο αποκλειστικά για ιατρικές συσκευές.

•

Μην αγγίζετε ποτέ ταυτόχρονα τα ρευματοφόρα μέρη της
συσκευής και τον ασθενή.

2. Σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες
•

Η συσκευή περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα και πρέπει να
προστατεύεται από έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρα-
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•

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να λειτουργήσει με μπαταρίες
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις. Ουσιαστικά,
όλες οι μπαταρίες είναι πιθανό να παρουσιάσουν διαρροή.

•

Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή ή τις κρατάτε χωριστά από το τροφοδοτικό, όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.

•

Η χρήση αυτής της συσκευής πλησίον κινητών τηλεφώνων,
συσκευών μικροκυμάτων ή άλλων συσκευών με ισχυρά
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και ανακριβείς τιμές μέτρησης. Κατά τη χρήση,
κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από αντίστοιχες συσκευές.

•

Ποτέ μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή ή
το περιβραχιόνιο, καθώς πρόκειται για ιατρική συσκευή.
(Εξαίρεση: η αντικατάσταση μπαταριών). Αν η συσκευή
έχει ανοιχθεί, πρέπει να υποβληθεί σε μετρολογικό έλεγχο
από εξουσιοδοτημένο φορέα.

•

Τηρείτε τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες για
τη μέτρηση. Βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 29.

•

Η διαδικασία φουσκώματος και μέτρησης μπορεί να διακοπεί με πάτημα του κουμπιού «Start/Stop» (Έναρξη/Διακοπή) ή με αφαίρεση του περιβραχιονίου. Στην περίπτωση
αυτή, η συσκευή διακόπτει τη διαδικασία φουσκώματος
και ξεφουσκώνει το περιβραχιόνιο.

•

Αν υπάρξουν βλάβες ή δυσλειτουργίες, ακολουθήστε τις
υποδείξεις που παρέχονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση
προβλημάτων» στη σελίδα 26 ή απευθυνθείτε στο Τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών (βλ. σελίδα 28).

Λειτουργία της συσκευής
1. Περιγραφή της συσκευής
1

2

3

4

7
11

6

5

8

10
9

1 Σύνδεση περιβραχιόνιου
2 Οθόνη
3 Βέλος μέτρησης για την
περιφέρεια του βραχίονα
4 Περιβραχιόνιο
5 Σήμανση για την περιφέρεια του βραχίονα
6 Σήμανση αρτηρίας
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7 Υποδοχή σύνδεσης για
τροφοδοτικό
8 Κουμπί «Memory» (Μνήμη) 2
(κουμπί ανάκλησης μνήμης)
9 Έναρξη/Λήξη κουμπί
10 Κουμπί «Memory» (Μνήμη) 1
(κουμπί ανάκλησης μνήμης)
11 Χώρος μπαταριών
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2. Οθόνη

Λειτουργία της συσκευής
3. Σημαντικές οδηγίες χρήσης

1

2

11

3

Τα αποτελέσματα της μέτρησης των αυτόματων μετρητών
αρτηριακής πίεσης μπορεί να επηρεαστούν από τη θέση μέτρησης, τη στάση του σώματος, την προηγούμενη άσκηση και
τη γενική φυσική κατάσταση. Παρακαλώ δώστε προσοχή στις
πληροφορίες χρήσης προκειμένου να λάβετε ακριβείς μετρήσεις.
4

•

Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ ή καφεϊνούχων ποτών
και το κάπνισμα τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη μέτρηση.

•

Ξεκουραστείτε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τη μέτρηση.
Ανάλογα με την ένταση της καταπόνησης που προηγήθηκε,
μπορεί να χρειαστεί ανάπαυση έως και μία ώρα.

•

Ελευθερώστε τον βραχίονά σας: τα ρούχα σας δεν πρέπει
να παρεμποδίζουν τη ροή του αίματος προς ή από τον βραχίονα, καθώς αυτό επηρεάζει την αρτηριακή πίεση στο σημείο της μέτρησης.

•

Μην μετακινείστε ή μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

•

Αναπνεύστε αργά και βαθιά. Μην κρατάτε την αναπνοή
σας.

•

Παρακολουθήστε την οθόνη για τυχόν σήματα ακανόνιστων παλμών. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη μέτρηση υπό
καλύτερες συνθήκες.

•

Για να αποκλειστούν οι διαφορές μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς και για να ληφθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα μέτρησης, είναι σημαντικό να κάνετε πάντοτε τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στον ίδιο βραχίονα. Ζητήστε
από τον γιατρό σας να σας πει ποιο χέρι σάς συνιστά να
χρησιμοποιείτε.

5
10

6
7
9

8

1 Θέση μνήμης ή
ημερομηνία/ώρα

7 Ένδειξη φορτίου
μπαταρίας

2 Χρήστης

8 PUL 1/min = Σφυγμός
υπολογίζει τη συχνότητα
σφυγμών ανά λεπτό

3 Κατάταξη κατά Π.Ο.Υ.
(σελίδα 19)
4 Έλεγχος κίνησης
5 Ένδειξη σφυγμού ή
ακανόνιστων σφυγμικών
κυμάτων
6 Έλεγχος θέσης
περιβραχιονίου
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9 Παλμική πίεση
10 DIA = Διαστολική πίεση
11 SYS = Συστολική πίεση
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•

Πάντα να παίρνετε τις καθημερινές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σας, περίπου την ίδια ώρα.

μετρήσεις. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μέσα στο διάστημα
αυτό.

•

Η αρτηριακή πίεση δεν είναι μέγεθος που παραμένει αμετάβλητο. Μπορεί να παρουσιάσει αυξομειώσεις μεγαλύτερες από 20 mmHg μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

6. Ενεργοποίηση και ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας

4. Πρώτη χρήση της συσκευής
Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες στη συσκευή.
Αν η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει με ρεύμα από το δίκτυο ρεύματος, το βύσμα καλωδίου του τροφοδοτικού (δεν
παρέχεται) πρέπει να εισαχθεί στην υποδοχή σύνδεσης στη
δεξιά πλευρά της συσκευής. Η λειτουργία με μπαταρίες απενεργοποιείται αυτόματα.

Η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία ημερομηνίας/ώρας την
οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποτε χρειάζεται. Αυτή η
λειτουργία είναι απενεργοποιημένη όταν παραδίδεται η συσκευή.
Όταν η λειτουργία ημερομηνίας / ώρας είναι ενεργοποιημένη,
τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποθηκεύονται μαζί με την
ημερομηνία και την ώρα τους. Αυτό μπορεί να καταστήσει ευκολότερο να δείτε τις μετρήσεις σας αργότερα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ημερομηνίας/ώρας

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το τροφοδοτικό ρεύματος .
Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αυθεντικών ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων, σελ. 30.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ημερομηνίας/ώρας, πατήστε το κουμπί Start/Stop και αμέσως μετά, όταν είναι ορατές
όλες οι ενδείξεις της οθόνης, το κουμπί Memory. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αυτή με τον ίδιο τρόπο.

5. Τοποθέτηση/αλλαγή μπαταριών, σύμβολο
μπαταρίας

Όταν η λειτουργία ημερομηνίας / ώρας είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή συνεχίζει να εμφανίζει την ώρα, ακόμη και όταν
είναι απενεργοποιημένη. Η κατανάλωση ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

•

Ανοίξτε το καπάκι του χώρου μπαταριών στην κάτω πλευρά της συσκευής.

•

Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από τη συσκευή και τοποθετήστε τις καινούριες. Τηρήστε τη σωστή πολικότητα
(υπάρχει σχετική σήμανση στο χώρο μπαταριών).

•

Κλείστε το χώρο μπαταριών ασφαλίζοντας το καπάκι και
πάλι στη συσκευή.

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο εξαντλημένων
μπαταριών η συσκευή έχει επαρκές φορτίο για 30 περίπου
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Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας
Ο τετραψήφιος αριθμός που δείχνει το έτος
θα εμφανιστεί πρώτος στην οθόνη (Εικ. 1).
Πατήστε το κουμπί Memory για να ρυθμίσετε το έτος. Πατήστε το κουμπί Start/Stop για
να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο έτος και να
προχωρήσετε στη ρύθμιση της ημερομηνίας.

Εικ. 1
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Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το μήνα. (Σχήμα 2). Πατήστε το πλήκτρο μνήμης 1 ώστε να
μειωθεί η τιμή ή πλήκτρο μνήμης 2 για να αυξήσετε την τιμή. Ρυθμίστε το σωστό μήνα και
επιβεβαιώστε την είσαγωγή πατώντας το κουμπί Έναρξη/ Λήξη.

Λειτουργία της συσκευής
•

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον αριστερό βραχίονα, ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα
διέρχεται από το κέντρο του κοιλώματος του
αγκώνα έτσι ώστε η σήμανση αρτηρίας μήκους
4 cm να είναι κεντραρισμένη πάνω από τη θέση
σφυγμού (Εικ. 3).

•

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο δεξί βρα- Εικ. 3
χίονα, το περιβραχιόνιο πρέπει να περιστραφεί
προς τα αριστερά μέχρι η σήμανση της αρτηρίας να συμπίπτει με τη θέση σφυγμού. Τότε ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα διατρέχει την εσωτερική
πλευρά του βραχίονα (Εικ. 4).

•

Το περιβραχιόνιο πρέπει να σφίγγεται τόσο
ώστε ανάμεσα σε αυτό και τον βραχίονα να χω- Εικ. 4
ρούν 2 δάχτυλα. Συμβουλή:
- Κάμψτε ελαφρώς τον αγκώνα.
- Ο βραχιόνιος μυς τεντώνεται ελαφρώς.
- Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται ελαφρώς η περιφέρεια
του βραχίονα.

•

Στη συνέχεια τραβήξτε το ελεύθερο
άκρο του περιβραχιόνιου για να το
σφίξετε και κλείστε το αυτοκόλλητο
Velcro (Εικ. 5).

•

Βεβαιωθείτε ότι το
στο περιβραχιόνιο
της σήμανσης για
του βραχίονα, στο
βραχιόνιου (Εικ. 6).

•

Συνδέστε τον σύνδεσμο του περιΕικ. 6
βραχιονίου στην υποδοχή περιβραχιονίου στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε
ότι ο σύνδεσμος έχει εισαχθεί πλήρως στη συσκευή.

Εικ. 2

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να εισάγετε
την ημέρα (Εικόνα 2) και τις ώρες και τα λεπτά
(Εικόνα 3).
Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, θα
πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και
την ώρα.
Εικ. 3

Αλλαγή ημερομηνίας/ώρας
Για να αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα, αφαιρέστε μια
μπαταρία και περιμένετε μέχρι να σβήσει η οθόνη. Μπορείτε
κατόπιν να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία και να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.

7. Τοποθέτηση του περιβραχιόνιου
Πριν την τοποθέτηση του περιβραχιονίου, παρακαλούμε να ελέγξετε ότι η περίμετρος του βραχίονα σας βρίσκεται εντός
του εύρους που καθορίζεται στο περιβραχιόνιο. Ένα λάθος μέγεθος περιχειρίδας θα οδηγήσει σε ανακριβείς ενδείξεις. Εικ. 1
•

Ελευθερώστε τον βραχίονά σας.

•

Περάστε το περιβραχιόνιο πάνω
στον βραχίονα μέχρι το κάτω άκρο
του να βρίσκεται 2-3 cm πάνω από το
κοίλωμα του αγκώνα (Εικ. 1, Εικ. 2).
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βέλος μέτρησης
Εικ. 5
βρίσκεται εντός
την περιφέρεια
άκρο του περι-
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επίπεδο με την καρδιά σας. Εάν το σημείο μέτρησης είναι
χαμηλότερα από την καρδιά, οι μετρούμενες τιμές μπορεί
να είναι υψηλότερες. Εάν το σημείο μέτρησης είναι υψηλότερα από την καρδιά, οι μετρούμενες τιμές μπορεί να είναι
χαμηλότερες.

Ακουμπήστε τον βραχίονά σας τεντωμένο μαζί με το περιβραχιόνιο πάνω στο τραπέζι φαγητού και κρατήστε τον
ακίνητο κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Παραμείνετε σιωπηλοί. Η παλάμη θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα
επάνω.

8. θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της
μέτρησης
Η μέτρηση πρέπει κατά προτίμηση να εκτελείται σε καθιστή
θέση. Μετρήσεις σε ύπτια θέση επίσης επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η στάση του σώματος πρέπει να είναι
χαλαρή.

Μετρήσεις σε καθιστή θέση
•

Γι’ αυτό καθίστε σε ένα τραπέζι (αν είναι
δυνατόν στο ύψος ενός τραπεζιού φαγητού, όχι σε χαμηλό τραπέζι σαλονιού!)

•

Ακουμπήστε την πλάτη σας στη ράχη της
καρέκλας.

•
•

Γ

Τα αποτελέσματα για τις μετρήσεις που λαμβάνονται σε καθιστή και ύπτια θέση μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

9. Επιλέγοντας τον χρήστη
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για δύο χρήστες. Οι τιμές για τους
δύο χρήστες αποθηκεύονται χωριστά και μπορούν επίσης να
αξιολογηθούν ξεχωριστά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις δύο μνήμες χρηστών
για να αξιολογήσετε τις μετρήσεις που ελήφθησαν το πρωί και
εκείνων που ελήφθησαν το βράδυ ξεχωριστά. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τη μέτρηση το πρωί χρησιμοποιώντας τον
χρήστη 1 και το βράδυ χρησιμοποιώντας τον χρήστη 2.
•

Ακουμπήστε ολόκληρο τον πήχη σας πάνω
στο τραπέζι, με την παλάμη στραμμένη προς τα επάνω.

Πριν από τη λήψη της μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ο σωστός χρήστης.

•

Πατήστε και με τα δύο πόδια στο έδαφος και μην κάθεστε
σταυροπόδι.

Για να αλλάξετε το χρήστη, πατήστε το πλήκτρο χρήστη,του οποίου τη μνήμη επιθυμείται να επιλέξετε.

•

Τώρα πραγματοποιήστε τη μέτρηση.

Μετρήσεις σε ύπτια θέση
•

Ξαπλώστε προς τα πίσω. Κοιτάξτε το
ταβάνι κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
Μείνετε ακίνητοι.

•

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο μέτρησης
στον βραχίονα είναι περίπου στο ίδιο

GR-16

Επίσης, θα σας δοθεί άλλη μια ευκαιρία για να ορίσετε τη
μέτρηση στο σωστό χρήστη και αφού έχει ληφθεί η μέτρηση
(βλέπε σελίδα 19).
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10.Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
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•

Όταν η μέτρηση ολοκληρωθεί, θα σας δοθεί άλλη μια ευκαιρία να αλλάξετε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευθεί
στη μνήμη η τιμή μέτρησης . Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί μνήμης του χρήστη για τον οποίο επιθυμείται να αποθηκευτεί.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά
περίπου. Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή πριν από αυτό πατώντας το κουμπί Start / Stop.

•

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το
κουμπί «Start/Stop» (Έναρξη/Διακοπή). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικ. 1):

•

Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση της
συσκευής σε σχέση με την ατμοσφαιρική
πίεση (Εικ. 2), ξεκινά αυτόματα η ελεγχό- Εικ. 1
μενη διαδικασία φουσκώματος.

•

•

Λίγο μετά την έναρξη του φουσκώματος,
γίνεται ένας έλεγχος για να διασφαλιστεί
ότι το περιβραχιόνιο δεν έχει εφαρμοστεί χαλαρά. Αν η περιχειρίδα εφαρμόζει
σωστά, εμφανίζεται το σύμβολο . Αν το Εικ. 2
σύμβολο δεν εμφανίζεται από τη στιγμή
που ξεκινά το σήμα σφυγμού, το περιβραχιόνιο είναι πολύ
χαλαρό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβετε τη μέτρηση αφού έχετε εφαρμόσει το περιβραχιόνιο
σωστά (βλέπε σελίδα 14).

11. Λειτουργία ενδείξεων χρωματικής διαβάθμισης κατά Π.Ο.Υ.

•

•

•

Η μέτρηση γίνεται ενόσω φουσκώνει το περιβραχιόνιο. Στην οθόνη αναβοσβήνει το
σύμβολο
(Εικ. 3) και ακούγονται ηχητικά
σήματα που αντιστοιχούν στο σφυγμό.
Το φούσκωμα σταματά μόλις προσδιοριστούν οι τιμές μέτρησης και το περιβρα- Εικ. 3
χιόνιο ξεφουσκώνει αυτόματα. Ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα υποδηλώνει την
ολοκλήρωση της μέτρησης.
Οι εξακριβωμένες τιμές της συστολικής
και διαστολικής πίεσης, του σφυγμού και
της πίεσης σφυγμού (PP) προβάλλονται Εικ. 4
εναλλάξ στην οθόνη (Εικ. 4).
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H συσκευή κατηγοριοποιεί τις τιμές αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.). Μπορείτε να διαπιστώσετε σε ποια
κατηγορία κατατάσσεται κάθε τιμή με τη βοήθεια των έγχρωμων πεδίων:
Συστολική πίεση
= Ανώτερη τιμή
mmHg

Διαστολική πίεση
= Κατώτερη τιμή
mmHg

Στάδιο 3 υπέρταση

≥ 180

≥ 110

Στάδιο 2 υπέρταση

160-179

100-109

Στάδιο 1 υπέρταση

140-159

90-99

Υψηλό-κανονικό

130-139

85-89

Κανονικό

120-129

80-84

< 120

< 80

Ταξινόμηση

Επιθυμητό
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Η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. αποθηκεύεται μαζί
με τις τιμές και μπορεί να ανακληθεί και πάλι από τη μνήμη
μαζί με τις σχετικές τιμές.
Ανάλογα με την ηλικία, το βάρος και την γενική υγεία, οι τιμές της αρτηριακής πίεσης μπορεί να διαφέρουν. Μόνο ένας
γιατρός μπορεί να καθορίσει το σωστό εύρος της πίεσης του
αίματος για σας και να εκτιμήσει αν η αρτηριακή σας πίεση
έχει φθάσει σε επικίνδυνο επίπεδο. Συζητήστε τις τιμές της
αρτηριακής πίεσης σας με το γιατρό σας. Μην αλλάζετε ποτέ
μόνοι σας τη δοσολογία των φαρμάκων που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας!

12.Πίεση σφυγμού
Η πίεση σφυγμού – δεν πρέπει να συγχέεται με τον παλμό του
σφυγμού – αποτελεί ένδειξη της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων. Η σκλήρυνση των αγγείων μπορεί να επιδράσει
αρνητικά στο καρδιαγγειακό σύστημα. Μελέτες έδειξαν ότι ο
καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι αυξημένος, όταν η τιμή της πίεσης σφυγμού είναι μεγαλύτερη από 65 mmHg.
Η καρδιά λειτουργεί σε δύο φάσεις, τη φάση σύσπασης (συστολή) και τη φάση χάλασης (διαστολή). Η διαφορά πίεσης
μεταξύ συστολής και διαστολής ονομάζεται πίεση σφυγμού
ή εύρος σφυγμού. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση αυτή, τόσο
σκληρότερα είναι τα αγγεία.
Υψηλή πίεση σφυγμού

πάνω από 65 mmHg

Αυξημένη πίεση σφυγμού

55 έως 65 mmHg

Φυσιολογική πίεση σφυγμού

κάτω από 55 mmHg

Αν η πίεση του σφυγμού σας παραμένει σταθερά σε τιμές άνω
των 55 mmHg, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
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13.Ακανόνιστα κύματα παλμού και καρδιακής
αρρυθμίας
Αν μετά από μία μέτρηση αναβοσβήνει το
σύμβολο για τα ακανόνιστα σφυγμικά κύματα
, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή κατέγραψε ακανόνιστους σφυγμούς κατά τη διάρκεια
της μέτρησης.
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό
(αρρυθμία), διαταραχές λόγω κίνησης, ομιλίας ή ακόμα και σε
βαθιά εισπνοή. Το σύμβολο αποθηκεύεται μαζί με την αντίστοιχη μέτρηση.
Αν το σύμβολο εμφανίζεται συχνότερα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε καρδιακή αρρυθμία και πρέπει να το συζητήσετε με
το γιατρό σας! Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα μετρήσεων
που συνοδεύονται από ένδειξη σφυγμών που αναβοσβήνει
πρέπει να αξιολογούνται και οι αντίστοιχες μετρήσεις πρέπει
να επαναλαμβάνονται κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες.

14.Έλεγχος κίνησης
Οι κινήσεις κατά τη διάρκεια της μέτρησης
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε λανθασμένα
αποτελέσματα μέτρησης. Ο έλεγχος κίνησης
καταγράφει ισχυρότερες κινήσεις που υποδεικνύονται από το σύμβολο
στην οθόνη.
Άλλοι παράγοντες όπως η ομιλία, ο βήχας ή οι
θόρυβοι από την περιχειρίδα μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση του συμβόλου. Εάν εμφανιστεί αυτό
το σύμβολο, επαναλάβετε τη μέτρηση και να αποφύγετε τους
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.
Το σύμβολο αποθηκεύεται με την αντίστοιχη μέτρηση.
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15.Χρήση της μνήμης
Η συσκευή αποθηκεύει τις μετρημένες τιμές σε δύο μνήμες
(ένα για κάθε χρήστη). Κάθε μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει έως
και 120 μετρήσεις και τη μέση τιμή (Α). Η μέση τιμή υπολογίζεται από τις τρεις τελευταίες μετρήσεις που έχουν ληφθεί.
Τα αποτελέσματα της μέτρησης αποθηκεύονται αυτόματα στη
μνήμη. Αν καταγραφούν περισσότερες από 120 τιμές μέτρησης, η παλαιότερη τιμή (αρ. 120) διαγράφεται για να αποθηκευτεί στη θέση της η πιο πρόσφατη τιμή (αρ. 1).

Ανάκτηση δεδομένων.
Ρυθμίστε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.
Για να ανακτήσετε τα δεδομένα, πατήστε το
κουμπί μνήμης του χρήστη του οποίου τα δεδομένα θέλετε να ανακτήσετε ενώ η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη. Η μέση τιμή εμφανίζεται με „Α“ (Σχήμα 1).

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 1

Λειτουργία της συσκευής
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Μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο μνήμες πατώντας το κουμπί
μνήμης 1 ή 2.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα παραμένουν ορατά στην οθόνη
για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Διαγραφή δεδομένων.
Για να διαγράψετε μεμονωμένες τιμές μέτρησης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
«Memory» για να ανακαλέσετε την επιθυμητή
τιμή μέτρησης.
Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
«Memory» και κρατήστε το πατημένο μέχρι η
τιμή μέτρησης αναβοσβήσει και κατόπιν αντικατασταθεί από
παύλες.
Για να διαγράψετε ολόκληρη τη μνήμη, ανακαλέστε τη μέση τιμή (Α), πατήστε ξανά το
κουμπί «Memory» και κρατήστε το πατημένο
μέχρι η μέση τιμή αναβοσβήσει και κατόπιν
αντικατασταθεί από παύλες.

Εικ. 4

Εάν πατηθεί ξανά το κουμπί «Memory», θα εμφανιστεί ξανά η
τελευταία τιμή που μετρήθηκε (Εικ. 2). Εάν η λειτουργία ημερομηνία / ώρα είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός μνήμης (Σχήμα 2), η ημερομηνία (Σχήμα 3) και η ώρα (Σχήμα 4) εμφανίζονται εναλλάξ.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «Memory» για να ανακαλέσετε άλλες τιμές μέτρησης.
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Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αρτηριακή πίεση Δ

1. Τιμές συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης

3. Γιατί πρέπει να μετράτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση

Το καρδιαγγειακό σύστημα επιτελεί τη σημαντική λειτουργία
της τροφοδοσίας όλων των οργάνων και ιστών του οργανισμού με επαρκείς ποσότητες αίματος και της μεταφοράς μεταβολιτών. Για τον σκοπό αυτόν, η καρδιά συσπάται και διαστέλλεται με κανονικό ρυθμό, γύρω στις 60 με 80 φορές το λεπτό.
Η πίεση που αναπτύσσεται στα τοιχώματα των αρτηριών κατά
τη ροή του αίματος, όταν η καρδιά συσπάται, ονομάζεται συστολική. Η πίεση κατά την επακόλουθη φάση χάλασης, όταν η
καρδιά ξαναγεμίζει με αίμα, ονομάζεται διαστολική. Κατά τη
διάρκεια της ημερήσιας μέτρησης προσδιορίζονται και οι δύο
τιμές.

Η τιμή της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται ακόμα και από την
ώρα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι τιμές είναι σε γενικές γραμμές
υψηλότερες από τις περιόδους ανάπαυσης κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
Οι μεμονωμένες μετρήσεις και οι μετρήσεις σε ακανόνιστα διαστήματα δεν είναι ενδεικτικές όσον αφορά την πραγματική
τιμή της αρτηριακής πίεσης. Η αξιόπιστη αξιολόγηση είναι
δυνατή μόνο με την πραγματοποίηση τακτικών μετρήσεων.
Συζητήστε τις τιμές των μετρήσεων με τον γιατρό σας.

2. Λόγοι που εξηγούν τη μέτρηση διαφορετικών τιμών
Η αρτηριακή μας πίεση αντιδρά σε διάφορους ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες όπως ένα ευαίσθητο όργανο μέτρησης.
Μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από σχεδόν ανεπαίσθητες
μεταβολές.
Λόγοι για κυμαινόμενες τιμές της αρτηριακής πίεσης μπορεί
να είναι: μετακίνηση, ομιλία, το φαγητό, η κατανάλωση αλκοόλ ή νικοτίνης, νευρικότητα, εσωτερική ένταση, συναισθήματα, θερμοκρασία, πρόσφατη ούρηση ή κινήσεις του εντέρου,
περιβαλλοντικές επιρροές, όπως κινήσεις και ήχοι, κλπ. Ακόμη και οι αλλαγές στην καιρικές συνθήκες και το κλίμα μπορεί
να έχει μια επίδραση στην αρτηριακή σας πίεση.
Αυτό εξηγεί γιατί συχνά οι τιμές που μετράει ο γιατρός ή ο
φαρμακοποιός είναι υψηλότερες από αυτές που μετρούνται
στο σπίτι, όπου το περιβάλλον είναι πιο οικείο.
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Τεχνικές πληροφορίες

1. Μηνύματα σφάλματος
Εμφανιζόμενο
σφάλμα
Ένδειξη οθόνης
Err - 300

Ένδειξη οθόνης
Err - 1

Ένδειξη οθόνης
Err - 2

Ένδειξη οθόνης
0
0
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Πιθανή αιτία

Διορθωτική ενέργεια

Υπερβολική πίεση
- Επαναλάβετε τη
περιβραχιόνιου.
μέτρηση
Το περιβραχιόνιο
- Κρατήστε το βραχίονά
έχει φουσκώσει στο
σας ακίνητο
μέγιστο βαθμό λόγω - Παραμείνετε σιωπηλοί
κινήσεων του βραχίονα ή του σώματος.
Ενδέχεται να έχει συστραφεί ο σωλήνας ή
να έχει αποφραχθεί ο
σύνδεσμος αέρα.
Σφάλμα μέτρησης. Η
μέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κινήσεων του βραχίονα
ή του σώματος.
Οι τιμές βρίσκονται
εκτός του εύρους μέτρησης της συσκευής
(βλέπε «Τεχνικά
χαρακτηριστικά» στη
σελίδα 29).
Σφάλμα φουσκώματος, η πίεση αυξάνεται με υπερβολικά
γρήγορο ή αργό
ρυθμό.
Βλάβη αναγνωρίστηκε. Το περικάρπιο
δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας και ο σύνδεσμος
αέρα είναι ελεύθεροι
- Επαναλάβετε τη
μέτρηση
- Κρατήστε το βραχίονά
σας ακίνητο
- Παραμείνετε σιωπηλοί
Επαναλάβετε τη μέτρηση

Ελέγξτε την έδραση
του συνδέσμου αέρα
και επαναλάβετε τη
μέτρηση.

- Επαναλάβετε τη
μέτρηση
- Κρατήστε το βραχίονά
σας ακίνητο
- Παραμείνετε σιωπηλοί
Το κουμπί «Start/
Απενεργοποιήστε και
Stop» (Έναρξη/Διαστη συνέχεια ενερκοπή) πατήθηκε κατά γοποιήστε εκ νέου τη
λάθος κατά τη διάρσυσκευή από το κουμπί
κεια αντικατάστασης «Start/Stop» (Έναρξη/
των μπαταριών.
Διακοπή).

Τεχνικές πληροφορίες
Εμφανιζόμενο
σφάλμα

Πιθανή αιτία

Ε
Διορθωτική ενέργεια

Αρρυθμίες, σπασμωδικές κινήσεις,
τρόμος, ταλάντευση
(αντικειμένων), βαθιές εισπνοές κ.λπ.

Επαναλάβετε τη μέτρηση μετά από 3-5 λεπτά
ανάπαυσης. Οι πιθανοί
παράγοντες (ανάλογα
με το βαθμό αρρυθμίας) που επηρεάζουν
τα αποτελέσματα της
μέτρησης πρέπει να
συζητηθούν με το γιατρό σας.
Ο έλεγχος κίνησης
- Επαναλάβετε τη
ανίχνευσε κίνηση
μέτρηση
κατά τη διάρκεια της - Κρατήστε το βραχίονά
μέτρησης.
σας ακίνητο
- Παραμείνετε σιωπηλοί
Οι τιμές μέτρησης
Πολύ λίγη ξεκούραση Επαναλάβετε τη
είναι υπερβολικά
πριν από τη μέτρηση. μέτρηση μετά από ένα
υψηλές ή χαμηλές
Κίνηση ή μιλώντας
διάλειμμα περίπου.
κατά τη διάρκεια της 3-5 λεπτά. Προσοχή
μέτρησης.
στις οδηγίες χρήσης Π
σελ.11.
Λανθασμένη θέση
Επαναλάβετε τη μέμέτρησης.
τρηση και διατήρηστε
τη σωστή στάση του
σώματος. (Σελίδα 16)
Διαδοχικές μετρήΗ αρτηριακή πίεση
Προκειμένου να επισεις παράγουν
δεν είναι σταθερή
τευχθούν συγκρίσιμα
διαφορετικές τιμές ποσότητα. Μπορεί
αποτελέσματα, πάντα
μέτρησης (αναγνώ- να κυμαίνεται σε
να πραγματοποιούνται
σεις).
ανοδική ή καθοδική
οι μετρήσεις υπό τις
κατεύθυνση μέσα σε ίδιες συνθήκες.
λίγα λεπτά πάνω από
20 mmHg.
Η μέτρηση διακόπη- Η συσκευή ανιχνεύει Η συσκευή δεν εμφανίκε και το περιβραένα σφάλμα ή ότι η
ζει καμία βλάβη. Επαναχιόνιο αρχικά ξεδιαστολική τιμή είναι λάβετε τη μέτρηση.
φούσκωσε και μετά πολύ χαμηλή.
ξαναφούσκωσε
Κίνηση κατά τη διάρ- Εάν χρειάζεται διακεια της μέτρησης.
κόψτε τη μέτρηση και
επαναλάβετε μετά από
διάλειμμα 5 λεπτών.

GR-27

ελληνικά

ελληνικά

Ε

Εμφανιζόμενο
σφάλμα
Καμία ένδειξη δεν
εμφανίζεται μετά
την ενεργοποίηση
της συσκευής

Τεχνικές πληροφορίες
Πιθανή αιτία

Μήπως δεν τοποθετήθηκαν σωστά οι
μπαταρίες;
Μήπως οι μπαταρίες
είναι άδειες;
Η θέση των μπαταριών δεν είναι
καθαρή
Στην οθόνη εμφανί- Δεν έχουν αποθηκευζονται παύλες μετά τεί τιμές μέτρησης.
το πάτημα του κουμπιού «Memory»
Η μέτρηση διακόΜήπως οι μπαταρίες
πηκε
είναι άδειες;
Μήπως οι μπαταρίες
Η ώρα είναι ορατή
στην οθόνη, αλλά η είναι άδειες;
μέτρηση διακόπτεται και εμφανίζεται
το σύμβολο .
Στην οθόνη δεν εμ- Η λειτουργία απεφανίζεται η ένδειξη νεργοποιήθηκε κατά
ημερομηνίας/ώρας λάθος

Διορθωτική ενέργεια
Ελέγξτε τη θέση των
μπαταριών.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά
visomat comfort 20/40

Διαστάσεις:

Μ = 127,3 mm x Π = 162,3 mm x Υ = 96 mm

Βάρος:

338 g χωρίς τις μπαταρίες

Οθόνη:

Οθόνη LCD (οθόνη υγρών κρυστάλλων)
για προβολή των τιμών μέτρησης και των
ενδείξεων ελέγχου

Μνήμη:

2 μνήμες με αποθηκευτική δυνατότητα 120
τιμών η καθεμία.

Διαδικασία μέτρησης:

Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.
Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.

Παλμογραφική μέθοδος προσδιορισμού
συστολικής και διαστολικής πίεσης και
σφυγμού

Δοκιμαστικός έλεγχος:

Ενεργοποιήστε την ημερομηνία και την ώρα,
όπως περιγράφεται στη
σελ. 13.

EN 1060-4:2004 September 2004,
Minutes of the Deutsche Hochdruckliga
German Hypertension League December
2005,
Minutes of the European Society of
Hypertension July 2008,
ISO 81060-2:2009 September 2014

Διαδικασία αναφοράς
κλινικού ελέγχου:

Ακροαστική μέθοδος

Εύρος ένδειξης
πίεσης:

3-300 mmHg

Εύρος μέτρησης:

Συστολική: 50-250 mmHg
Διαστολική: 40-150 mmHg
Μέτρηση σφυγμού: 40-160 σφυγμοί/λεπτό

Ακρίβεια μέτρησης:

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (περιβραχιόνιο πίεσης): ± 3 mmHg, ποσοστό
σφυγμού: ± 5%

Παροχή ρεύματος:

4 x 1,5 V, AAA, LR 03, διάρκεια: πάνω από 800
μετρήσεις μέσα σε 2 έτη

Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.
Καθαρίστε την θέση
που τοποθετούνται οι
μπαταρίες
Επαναλάβετε τη μέτρηση.

Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
από τον κατασκευαστή ή από ρητώς εξουσιοδοτημένο φορέα.
Διεύθυνση επικοινωνίας:
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Τύπος:

2. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Str. 22
97900 Külsheim, Germany
info@uebe.com
www.uebe.com

Τεχνικές πληροφορίες

Προαιρετικά: τροφοδοτικό,visomat, εξόδος
6V DC, 500mA
Κατανάλωση ρεύματος:

μέγιστο 4W

Περιβραχιόνιο:

Περιβραχιόνιο με μεταλλικό άγκιστρο για
περιφέρεια βραχίονα 23-43 cm, τύπου 2040
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Συνθήκες λειτουργίας:

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 έως 40 °C
Σχετική υγρασία 15 έως 85% χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, ατμοσφαιρική πίεση 700
έως 1060 hPa
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 έως +60 °C
Σχετική υγρασία 10 έως 95% χωρίς συμπύκνωση υδρατμών.

Χρόνος για την
2 ώρες
επαναφορά από την
ελάχιστη/μέγιστη
θερμοκρασία αποθήκευσης στη θερμοκρασία λειτουργίας:
Φούσκωμα και ξεφούσκωμα:

Ρυθμίζεται αυτόματα

Κατηγορία προστασίας IP:

IP 20: Προστατεύεται από την είσοδο ξένων
σωματιδίων διαμέτρου άνω των 12,5 mm,
δεν προστατεύεται από την είσοδο νερού.

Προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας:

Εσωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
εφαρμοσμένου τύπου BF (περιβραχιόνιο)

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

5 χρόνια

Τρόπος λειτουργίας:

Συνεχής λειτουργία:

Ταξινόμηση:

Εσωτερική τροφοδοσία ρεύματος από
μπαταρία

4. Αυθεντικά ανταλλακτικά και βοηθητικά
εξαρτήματα
Τα παρακάτω αυθεντικά ανταλλακτικά και βοηθητικά εξαρτήματα διατίθενται από εξειδικευμένους αντιπροσώπους:
•

Περιβραχιόνιο γενικής χρήσης 23-43 cm, τύπου 2040
Αρ. ανταλλακτικού 2404001, PZN-01021375

•

Τροφοδοτικό τύπου visomat
Αρ. ανταλλακτικού 2400020, PZN-11870684
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5. Μετρολογικός έλεγχος
Σε γενικές γραμμές, συνιστάται η διενέργεια μετρολογικού
ελέγχου ανά διαστήματα 2 ετών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες
χρήστες στη Γερμανία πρέπει να συμμορφώνονται με τα παραπάνω σύμφωνα με τον «Κανονισμό για χρήστες ιατρικών
συσκευών».
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται είτε από την UEBE
Medical GmbH, είτε από μια αρχή αρμόδια για τη μετρολογία,
είτε από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες συντήρησης. Για το
λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των σχετικών προδιαγραφών που ισχύουν στη χώρα σας.
Οι αρμόδιες αρχές ή οι εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες συντήρησης λαμβάνουν κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον κατασκευαστή μια «Οδηγία πραγματοποίησης δοκιμών μετρολογικού ελέγχου».
Υποβάλετε μόνο τη συσκευή για έλεγχο μαζί με την περιχειρίδα και τις οδηγίες χρήσης.
Σημαντικό: Απαγορεύεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων, π.χ. το άνοιγμα της συσκευής (με εξαίρεση την αντικατάσταση των μπαταριών), χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του
κατασκευαστή.

6. Επεξήγηση συμβόλων

0123

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/42/
EΚ του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με ιατρικές συσκευές, και φέρει τη σήμανση CE
0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: ΤΥΠΟΣ BF
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Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Συντήρηση της συσκευής
•

Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Ελέγξτε τη καθαριότητα
μετά τη χρήση. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε
βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα ισχυρά διαλυτικά.

•

Το περιβραχιόνιο μπορεί να απορροφά τον ιδρώτα και
άλλα υγρά. Ελέγξτε το περιβραχιόνιο για τα σημάδια ή
αποχρωματισμό μετά από κάθε χρήση. Παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε ένα συνθετικό απορρυπαντικό για τον
καθαρισμό και σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια. Μην
τρίβετε και μη χρησιμοποιείτε μηχανή πλυσίματος. Στεγνώστε με ξηρό αέρα καλά.

•

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εισόδου υγρών
στον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.

•

Βεβαιωθείτε ότι κατά την αποθήκευση της συσκευής δεν
υπάρχουν αριστερά από τη συσκευή και την περιχειρίδα
βαριά αντικείμενα και ότι ο σωλήνας αέρα δεν είναι διπλωμένος.

•

Μην ασκείτε δύναμη κατά την αναδίπλωση ή καμψη του
περιβραχιονίου.

•

Για να διαχωρίσετε το περιβραχιόνιο από την κύρια συσκευή, παρακαλούμε μην τραβάτε το σωλήνα αέρα, αλλά
πιάστε το βύσμα αέρα και τραβήξτε απαλά.

•

Όταν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες κάτω
των 10 °C ή άνω των 40 °C, προτού τη χρησιμοποιήσετε,
αφήστε τη σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2
ώρες.

•

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος
Σειριακός αριθμός συσκευής
Αριθμός αναφοράς = αριθμός στοιχείου

IP20

Προστατεύεται από την είσοδο ξένων σωματιδίων
διαμέτρου άνω των 12,5 mm, δεν προστατεύεται από
την είσοδο νερού.
Κατασκευαστής

Προδιαγραφές τροφοδοτικού:
Εάν χρησιμοποιείται το προαιρετικό τροφοδοτικό ρεύματος:
Κατηγορία εξοπλισμού ΙΙ (διπλά μονωμένη)
Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο
Συνεχές ρεύμα
Θετική εσωτερική πολικότητα

7. Απόρριψη
Οι μπαταρίες και τα τεχνολογικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να διατίθενται σε κατάλληλα σημεία συλλογής και απόρριψης.
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Το πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης κατασκευάστηκε και υποβλήθηκε σε ελέγχους με μεγάλη προσοχή. Αν παρόλα αυτά,
παρατηρηθεί κάποιο ελάττωμα κατά την παράδοση, η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης των 5 χρόνων από την
ημερομηνία αγοράς διατηρούμε το δικαίωμα είτε επισκευής
ενός τέτοιου ελαττώματος καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα επισκευής είτε αντικατάστασης της συσκευής με μια αντίστοιχη
συσκευή που λειτουργεί άψογα.

Εγγύηση

Η

Σε περίπτωση ελαττώματος των προϊόντων, τα συμβατικά
δικαιώματα του αγοραστή για αξιώσεις κατά του πωλητή δεν
περιορίζονται από την εγγύηση.
Προσοχή: Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης η επισύναψη
του παραστατικού αγοράς είναι απαραίτητη.

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξαρτήματα που υπόκεινται
σε φυσιολογική φθορά καθώς και οι φθορές που προκλήθηκαν
από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, ακατάλληλο χειρισμό
(π.χ. ακατάλληλες πηγές τροφοδοσίας, θραύση, διαρροή μπαταριών) και/ή από αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον
αγοραστή. Περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον της
εταιρείας μας για προκληθείσες ζημίες δεν τεκμηριώνονται
από την παρούσα εγγύηση.
Οι αξιώσεις εγγύησης είναι έγκυρες μόνο εντός του χρονικού
διαστήματος ισχύος της τελευταίας και με προσκόμιση των
σχετικών παραστατικών αγοράς. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης η συσκευή πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα σχετικά παραστατικά αγοράς και μία περιγραφή του προβλήματος στην
παρακάτω διεύθυνση:
UEBE Medical GmbH
Service-Center
Zum Schlag 18
97877 Wertheim
Germany
Το κόστος επιστροφής της συσκευής στο εργοστάσιό μας θα
καλυφθεί από τον αποστολέα.
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