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4. Uvedení tlakoměru do provozu
4.1. Instalace a výměna baterií

Pozor!

4.3. Volba uživatele, nastavení času a data
Volba uživatele:

Další informace

• Pokud jsou vaše klidové hodnoty většinou v normě, ale výjimečně jsou vysoké v případě fyzického 
nebo psychického stresu, je možné, že trpíte takzvaným «kolísavým krevním tlakem». Pokud máte 
podezření, že trpíte kolísavým tlakem, poraďte se se svým lékařem.
• Správně naměřené hodnoty diastolického krevního tlaku nad 120 mmHg vyžadují okamžitou 
lékařskou pomoc.

3. Popis tlakoměru

Hodnota systolického tlaku

Jednotka tlaku

Hodnota diastolického tlaku

Pulz

Další informace

5. Měření tlaku
5.1. Před měřením:

5.2. Časté chyby při měření:
Srovnatelná měření krevního tlaku je nutné provádět vždy za stejných podmínek! Tyto 
podmínky jsou obvykle vždy klidové.

S každým stisknutím tlačítka (ČAS, PAMĚŤ) dojde k posunu o 
jednu jednotku (např. přepnutí z nastavení hodiny do nastavení 
minuty, případně změna hodnoty o +1). Pro rychlejší procházení je 
možné dané tlačítko podržet stlačené.

• Bezprostředně před měřením nejezte, nekuřte a nenamáhejte se. Všechny tyto faktory mají vliv na 
výsledek měření. Zkuste si najít čas a uvolnit se tím, že se asi deset minut před měřením posadíte v 
klidových podmínkách do křesla.
• Měření provádějte vždy na stejném zápěstí (obvykle levém).
• Pokuste se provádět měření pravidelně vždy ve stejnou denní dobu, protože krevní tlak se v 
průběhu dne mění.

• Všechny snahy pacienta podepřít paži můžou vést ke zvýšení krevního tlaku. Měření provádějte v 
pohodlné, uvolněné poloze a pokuste se při měření nezapojovat žádné svaly. V případě potřeby 
použijte jako oporu polštář.

Symbol srdceIndikátor srdeční arytmie

Semafor krevního tlaku

Uživatel Čas a datum

Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
Tlačítko PAMĚŤTlačítko ČAS

Symbol paměti
Číslo záznamu v paměti
Varování: slabé baterie

Okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc!

Vyhledejte lékaře

Vyhledejte lékaře

Poraďte se 
se svým lékařem

Vlastní kontrola

Vlastní kontrolamezi 60 a 80

80 – 85

85 – 90

90 – 100

100 – 110

Vyšší než 110

100 – 120

120 – 130

130 – 140

140 – 160

160 – 180

Vyšší než 180

Optimální 
krevní tlak

Rozsah hodnot 
krevního tlaku

Systolický

Krevní tlak

Diastolický

Krevní tlak

Opatření

Normální krevní tlak

Hraniční normální 
krevní tlak
Stupeň 1: 
Mírná hypertenze
Stupeň 2: 
Středně těžká hypertenze
Stupeň 3: 
Těžká hypertenze

• V případě zobrazení            varování upozorňující na slabé baterie dojde k uzamčení přístroje, do 
výměny baterií není možné přístroj používat.
• Použijte 1,5V «AAA» alkalické baterie nebo baterie s dlouhou životností. Použití 1,2V akumulátorů 
není doporučeno.
• V případě, že tlakoměr nepoužíváte po delší dobu, vyjměte z něj baterie.

4.2. Zobrazení data
Stiskněte tlačítko času.
Datum se zobrazí na displeji.

Tento pokročilý tlakoměr umožňuje nezávisle sledovat naměřené hodnoty krevního tlaku u 2 osob.
a) Před měřením se ujistěte, že jste zvolili na přístroji zamýšleného uživatele. 
Přístroj je schopen sledovat výsledky u 2 osob. (Uživatel 1, Uživatel 2).

b) Stiskněte a držte tlačítko ČAS po dobu alespoň 3 sekund. Na 
displeji se nyní zobrazí zvolený uživatel, ikona zvoleného uživatele 
bliká. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT.

c) Stisknutím tlačítka PAMĚŤ zvolíte uživatele.
d) Doporučujeme, aby první osoba, která přístroj k měření tlaku 
použije, byla Uživatelem 1.

Nastavení času a data
Tlakoměr disponuje integrovanými hodinami se zobrazením data. Výhodou těchto hodin je, že při 
každém měření se ukládají nejen hodnoty krevního tlaku, ale také přesný čas měření.
Po vložení nových baterií se spustí hodiny od následujícího nastavení: 2020-01-01 12:00.
Poté je nutné čas a datum znovu nastavit. Postup pro nastavení data a času:

1) Stiskněte a držte tlačítko ČAS po dobu alespoň 3 sekund, ikona 
uživatele začne blikat. Znovu stiskněte tlačítko ČAS, na displeji se 
nyní zobrazí nastavený rok, jeho čtyři znaky blikají.

2) Správný rok lze zadat tlačítkem PAMĚŤ.

3) Znovu stiskněte tlačítko ČAS. Displej se nyní přepne na aktuální 
datum, bliká první znak (měsíc).

4) Správný měsíc lze zadat tlačítkem PAMĚŤ.

5) Znovu stiskněte tlačítko ČAS. Nyní blikají poslední dva znaky 
(den).

6) Správný den lze zadat tlačítkem PAMĚŤ.

7) Znovu stiskněte tlačítko ČAS. Displej se nyní přepne na aktuální 
čas, bliká první znak (hodina).

8) Správnou hodinu lze zadat tlačítkem PAMĚŤ.

9) Znovu stiskněte tlačítko ČAS. Nyní blikají poslední dva znaky 
(minuty).

10) Správnou minutu lze zadat tlačítkem PAMĚŤ.

11) Po provedení všech nastavení stiskněte znovu tlačítko ČAS. 
Krátce se zobrazí datum a následně čas. Zadání data a času je 
nyní potvrzeno a hodiny běží.

a) Vložte baterie (2x 1,5V baterie AAA), dbejte na dodržení vyznačené polarity.
b) V případě zobrazení           varování upozorňující na slabé baterie je nutné provést jejich výměnu.

• Výkon automatického tlakoměru může být ovlivněn extrémními teplotami, vlhkostí a nadmořskou 
výškou.
• Pokud zápěstní tepna leží podstatně níže (nebo výše) než srdce, bude naměřen chybně vyšší 
(nebo nižší) krevní tlak! (Rozdíl každých 15 cm má za následek chybu měření o 10 mmHg!)
• Uvolněná manžeta má za následek chybně naměřené hodnoty.
• Při opakovaných měřeních se krev hromadí v příslušném zápěstí, což může taktéž vést k chybným 
výsledkům. Správně provedená měření krevního tlaku by se proto měla opakovat nejdříve po 
5minutové pauze nebo po zvednutí paže tak, aby nahromaděná krev mohla odtéct (nejdříve však po 
3 minutách).

5.3. Upevnění manžety
a) Sundejte ze zápěstí všechny případné předměty a šperky (např. náramkové hodinky). Natáhněte 
manžetu přes zápěstí.

V případě technických problémů s přístrojem se obraťte na svého specializovaného prodejce. 
Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit!
Jakékoli neoprávněné otevření přístroje ruší platnost záruky!

8. Péče a údržba, rekalibrace
a) Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vlhkosti, prachu nebo přímému slunečnímu záření.
b) Manžeta obsahuje citlivou vzduchotěsnou bublinu. Zacházejte s ní s opatrností a vyhněte se všem 
druhům namáhání kroucením nebo vybočováním.
c) Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidla nebo podobná rozpouštědla. 
Skvrny na manžetě lze opatrně odstranit vlhkým hadříkem a mýdlovou pěnou. Manžeta se nesmí prát!
d) Vyvarujte se upuštění přístroje na zem a nezacházejte s ním hrubě. Vyvarujte se silných vibrací.
e) Přístroj za žádných okolností neotevírejte! V případě otevření pozbývá kalibrace výrobcem platnosti.

9. Záruka
Záruční lhůta tlakoměru BP880W je 2 roky od data nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené 
neodbornou manipulací, nehodami, nedodržením návodu k používání nebo úpravami provedenými na 
přístroji třetími osobami.
Záruka je platná pouze po předložení záručního listu vyplněného prodejcem.

10. Životnost
5 let

11. Životnost baterií
300 měření při použití 2 AAA alkalických baterií

12. Bezpečnost, péče a likvidace

Test odolnosti

Elektrostatický 
výboj (ESD)
IEC 61000-4-2

Rychlé elektrické 
přechodné 
jevy/skupiny 
impulzů
IEC 61000-4-4
Rázový impulz
IEC 61000-4-5

Poklesy napětí, 
krátké výpadky a 
výkyvy napětí na 
vstupních 
napájecích 
vedeních
IEC 61000-4-11

Magnetické pole 
síťového kmitočtu 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

VF signál 
šířený vedením
IEC 61000-4-6

Vyzařovaný VF 
signál
IEC 61000-4-3

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší rozsah frekvence.
Poznámka 2: Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. Na šíření elektromagnetických 
vln má vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami a míra jejich odrazu od nich.
a Intenzity pole pevných vysílačů, jako jsou například základní stanice radiových (mobilních/bezdrátových) 
telefonů a terénní mobilní rádio vysílačky, amatérská rádia, rozhlasové vysílání na AM a FM frekvencích a 
televizní vysílání, teoreticky nelze předem přesně stanovit. Pro posouzení elektromagnetického prostředí 
s pevnými VF vysílači je třeba zvážit provedení elektromagnetického průzkumu lokality. Pokud naměřená 
síla pole v lokalitě, kde se přístroj BP880W používá, přesahuje příslušnou úroveň shody VF uvedenou 
výše, je třeba přístroj pozorovat a ověřit, zda funguje normálně. Vykazuje-li přístroj během provozu 
odchylky, mohou být nezbytná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění přístroje BP880W.
b V rámci frekvenčního pásma 150 kHz až 80 MHz by se intenzita pole měla pohybovat pod 3 V/m.

Doporučené vzdálenosti odstupu mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními a 
přístrojem BP880W.

Doporučené vzdálenosti odstupu:

Přístroje BP880W je určen k použití v prostředí, v němž je vyzařované VF rušení regulováno. 
Zákazník nebo uživatel přístroje BP880W může přispět k prevenci elektromagnetického rušení 
udržováním minimální požadované vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními 
zařízeními (vysílači) a přístrojem BP880W, jak je doporučeno níže, v závislosti na maximálním 
výkonu komunikačního zařízení.

U vysílačů s maximální hodnotou jmenovitého výkonu neuvedenou výše může být doporučená 
vzdálenost odstupu d v metrech (m) zjištěna pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je 
maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) udaný výrobcem vysílače.
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost odstupu pro vyšší frekvenční pásmo.
Poznámka 2: Tyto pokyny se nemusí vztahovat na všechny situace. 
Na šíření elektromagnetických vln má vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami.

Poznámka:
Některá elektrická a 
elektronická zařízení je 
zakázáno samovolně 
odkládat nebo likvidovat.

Číslo oznámeného 
subjektu

Název výrobce a adresa Před použitím si přečtěte 
návod k použití

Nepoužívejte u dětí do 3 let IP22

Uchovávejte v suchu Přístroj typu BF

Stupeň krytí IP

Jmenovitý maximální 
výkon vysílače (W)

Vzdálenost odstupu v závislosti na frekvenci vysílače (m)
při 150 kHz až 80 MHz
d = 1,2 √P

při 80 MHz až 800 MHz
d = 1,2 √P

při 800 MHz až 2,5 GHz
d = 2,3 √P

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz
80 % AM (2 Hz)

3 Vrms
80 MHz až 2,5 GHz
80 % AM (2 Hz)

Nelze použít

3 V/m

Zkušební úroveň 
IEC60601-1-2
±6 kV při kontaktním 
svodu
±8 kV při svodu 
vzduchem
±2 kV pro vodiče 
napájení
±1 kV pro vstupní a 
výstupní vodiče
±1 kV v diferenčním 
režimu
±2 kV v běžném režimu
<5 % UT (95% pokles 
UT) po dobu 0,5 cyklu
40 % UT (60% pokles 
UT) po dobu 5 cyklů
70 % UT (30% pokles 
UT) po dobu 25 cyklů
<5 % UT (95% pokles 
UT) po dobu 5 sekund

3 A/m

Úroveň shody

±6 kV při 
kontaktním svodu
±8 kV při svodu 
vzduchem
Nelze použít

Nelze použít

Nelze použít

Nelze použít

Elektromagnetické prostředí 
– pokyny

Test odolnosti Zkušební úroveň 
IEC60601-1-2

Zkušební úroveň 
IEC60601-1-2

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Přenosná a mobilní komunikační VF 
zařízení se nesmí používat blíže k 
jakékoliv části přístroje BP880W, včetně 
kabelů, než je doporučená vzdálenost 
odstupu vypočítaná z rovnice platné pro 
frekvenci vysílače.
Doporučená vzdálenost odstupu
3 V
d = 1,2 √P při 80 MHz až 800 MHz
d = 2,3 √P při 800 MHz až 2,5 GHz
kde (P) je maximální jmenovitý výstupní 
výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů 
výrobce vysílače a (d) je doporučená 
vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole pevných VF vysílačů určené 
elektromagnetickou studií lokalitya by měly 
být menší než úroveň shody v každém 
rozsahu frekvencíb. Rušení se může 
vyskytnout v blízkosti zařízení označených 
následujícím symbolem:

Podlahy by měly být dřevěné, cementové 
nebo z keramických dlaždic. Pokud je 
podlahová krytina ze syntetického 
materiálu, relativní vlhkost by měla být 
alespoň 30 %.
Kvalita napájení musí být na úrovni 
běžného komerčního nebo 
zdravotnického zařízení.

Kvalita napájení musí být na úrovni 
běžného komerčního nebo 
zdravotnického zařízení.
Kvalita napájení musí být na úrovni 
běžného komerčního nebo 
zdravotnického zařízení. Pokud 
uživatel vyžaduje nepřetržitý provoz 
přístroje v případě výpadků v dodávce 
elektrického proudu, doporučujeme 
napájet přístroj BP880W 
nepřerušitelným zdrojem napětí nebo 
baterií.
Nelze použít

Poznámka: UT je napětí střídavého proudu v síti před aplikací zkušební úrovně.• Tento přístroj smí být používán pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody způsobené nesprávnou aplikací.
• Tento přístroj obsahuje citlivé součásti a je nutné s ním zacházet s opatrností. Dodržujte skladovací a 
provozní podmínky popsané v kapitole „Technické specifikace“!
• Přístroj chraňte před

- vodou a vlhkostí
- extrémními teplotami
- nárazy a upuštěním
- kontaminací a prachem
- přímým slunečním zářením
- teplem a chladem

• Manžety jsou citlivé a je nutné s nimi zacházet s opatrností.
• Manžetu nafukujte až po správném nasazení.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných elektromagnetických polí, např. mobilních telefonů nebo rádií.
• Přístroj nepoužívejte, pokud máte podezření, že je poškozený nebo si všimnete něčeho neobvyklého.
• Pokud přístroj nebude delší dobu používán, měly by z něj být vyjmuty baterie.
• Přečtěte si další bezpečnostní pokyny v jednotlivých částech této brožury.

některé součásti jsou dostatečně malé na to, aby je bylo možné spolknout.
• Pokud použití jiných součástí nebo materiálů může snížit minimální bezpečnost, je nutné použít 
doporučené příslušenství, odnímatelné díly a materiály.
• Upozornění na vyjmutí primárních baterií, pokud přístroj pravděpodobně nebude nějakou dobu 
používán.
Péče o přístroj
Přístroj čistěte pouze otřením suchým měkkým hadříkem.
Likvidace

Baterie a elektronické přístroje je nutné likvidovat v souladu s platnými místními předpisy.
Baterie a přístroj nelikvidujte vhozením do domácího odpadu.

13. Odkaz na normy
Standard přístroje: Přístroj odpovídá požadavkům evropské normy pro neinvazivní tlakoměry.

Standard
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015

Zobrazená jednotka měření:
Nafukování:
Kapacita paměti:
Vyfukování:
Zdroj napájení:
Jmenovité napětí:
Provozní teplota:
Provozní vlhkost:
Skladovací teplota:
Obvod manžety:
Skladovací vlhkost:
Rozměry:
Hmotnost přístroje:
Hmotnost baterií:
Velikost číslic hodnot Sys/Dia:
Formát času:
Velikost displeje:
Rozsah zobrazení tlaku v manžetě:
Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem:

Metoda měření:

Displej:

Rozsah měření:

Přesnost měření:

Bezpečnostní klasifikace:

Provozní režim:

Stupeň krytí IP:

Příslušenství:

1mmHg
Automatické nafukování pomocí interní pumpy
120 záznamů x 2 uživatelé (Sys, Dia, pulz)
Systém konstantního výfukového ventilu
2 alkalické AAA baterie
DC 3 V 1,5 W (stejnosměrný proud)
5~40 °C (41~104 °F)
15~85 % RH max
-10~55 °C (14~131 °F)
13,5–21 cm
10~95 % RH max
74 x 84 x 30 mm
182 g (včetně baterií a manžety)
23 g
12 mm
24h displej
43,8 x 34 mm
0~290 mmHg

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

0,01
0,1
1

10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Oscilometrická, odpovídající Korotkovově metodě:
1. fáze: systolický tlak, 5. fáze: diastolický tlak
Digitální
Tlak: 30–280 mmHg (přírůstky po 1 mmHg)
Tepová frekvence: 40–199 tepů za minutu
Tlak: ±3 mmHg
Tepová frekvence: ± 5 % zobrazené hodnoty

Přístroj typu BF
Nepřetržitý provoz

IP22

Obal se šňůrkami, 2 ks AAA baterií, návod k použití

Byla splněna ustanovení směrnice EU 93/42/EWG pro zdravotnické prostředky třídy IIa.

14. Technické specifikace

15. Prohlášení výrobce
Přístroj BP880W je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel přístroje BP880W by se měl ujistit, zda se přístroj v takovém prostředí používá. Elektromag-
netické emise: (IEC60601-1-2)

16. VÝROBCE
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VF emise CISPR 11

VF emise CISPR 11
Emise harmonického proudu
IEC 61000-3-2
Kolísání 
napětí/kmitající emise
IEC 61000-3-3

Shoda
Skupina 1

Třída B
Nelze použít

Nelze použít

Elektromagnetické prostředí
Přístroj BP880W používá VF energii pouze pro 
své vnitřní funkce. VF emise přístroje jsou proto 
velmi nízké a není pravděpodobné, že by 
způsobily rušení elektronického zařízení v 
blízkosti.
Přístroj BP880W je vhodný k použití ve všech 
zařízeních, včetně domácností, a zařízeních 
přímo napojených na veřejnou síť nízkého napětí, 
která napájí budovy užívané k bydlení.

Elektromagnetická odolnost: (IEC60601-1-2)

Dohlédněte, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru:

Bezpečnost a ochrana

b) Vzdálenost mezi manžetou a rukou by měla být cca 10 mm.
c) Upevněte manžetu suchým zipem tak, aby bylo její umístění pohodlné (ne 
příliš těsné), mezi manžetou a zápěstím by neměl zůstat žádný volný prostor.

d) Nasazená manžeta by měla ležet zhruba ve stejné výšce jako srdce. Dbejte 
na to, aby manžeta ležela volně. Než spustíte měření, zůstaňte takto v klidu 
2 minuty sedět.

e) Nekřižte nohy, chodidla mějte celou plochou položené na podlaze, záda a 
paži opřenou.

5.4. Postup měření
Po správném usazení manžety může začít samotné měření:
a) Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, pumpa začne nafukovat manžetu. 
Na displeji je nepřetržitě zobrazen zvyšující se tlak v manžetě.

0, 5–1,0 cm
(1/4"–1/2")

b) Po dosažení hustícího tlaku se pumpa zastaví a tlak pomalu začne 
klesat. V průběhu měření se zobrazuje tlak v manžetě 
(velké znaky). V momentě, kdy přístroj detekuje pulz, na displeji začne 
blikat symbol srdce, blikání zrcadlí tepovou frekvencí.

c) Po dokončení měření se zobrazí naměřené hodnoty systolického a diastolického 
krevního tlaku a také tepová frekvence.
Příklad (obr.): Systola 118, diastola 73, pulz 75

Výsledky měření zůstávají zobrazené, dokud přístroj nevypnete. V případě, že po dobu 3 minut 
nestisknete žádné tlačítko, přístroj se z důvody úspory baterií automaticky vypne.

5.5. Přerušení průběhu měření
Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné přerušit měření krevního tlaku (např. pokud se 
pacient necítí dobře), přerušení je možné provést v jakékoliv fázi měření stisknutím 
tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“. Následně přístroj okamžitě automaticky sníží tlak v 
manžetě.
5.6. Paměť – uložení a vyvolání záznamů měření
Tlakoměr automaticky ukládá každé z posledních 120 měření. Stisknutím tlačítka PAMĚŤ je možné 
zobrazit průměrnou hodnotu posledních 3 měření, poslední měření (MR1) a dále postupně ostatních 
až 120 měření (MR2, MR3, ..., MR120).

(MR1: Hodnoty posledního měření) (MR2–MR120: Hodnoty měření před MR1 měřením)
5.7. Paměť – vymazání všech záznamů měření. Pozor!
Před vymazáním všech záznamů měření uložených v paměti se ujistěte, že je již nebudete potřebovat. 
Vedení písemného deníku se záznamy je prozíravé a může být zdrojem dodatečných informací při 
návštěvě vašeho lékaře.
Pro vymazání všech uložených záznamů měření, stiskněte a držte tlačítko PAMĚŤ po dobu alespoň 
5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol «CL», poté tlačítko uvolněte. Pro trvalé vymazání 
paměti znovu stiskněte tlačítko PAMĚŤ dokud bliká zobrazené «CL».
6. Zobrazení indikátoru srdeční arytmie časné detekce

Tento symbol          znamená, že v průběhu měření byly zjištěny určité nepravidelnosti tepové frekvence. 
V takovém případě se může výsledek lišit od vašeho normálního krevního tlaku – opakujte měření. Ve 
většině případů není důvod k obavám. Pokud se však symbol zobrazuje pravidelně (např. několikrát 
týdně pokud jsou měření prováděna denně), doporučujeme, abyste tuto skutečnost oznámili svému 
lékaři.
Ukažte prosím svému lékaři následující vysvětlení.
Informace pro lékaře o častém zobrazení indikátoru srdeční arytmie: Tento přístroj je oscilometrický 
tlakoměr, který v průběhu měření analyzuje i tepovou frekvenci. Přístroj je klinicky testován. Pokud v 
průběhu měření dojde k nepravidelnostem tepové frekvence, zobrazí se po dokončení měření symbol 
srdeční arytmie. Pokud se symbol zobrazuje pravidelně (např. několikrát týdně pokud jsou měření 
prováděna denně), doporučujeme pacientům, aby vyhledali lékařskou pomoc.
Tento přístroj nenahrazuje vyšetření srdce, ale slouží k časnému zjištění nepravidelností tepové 
frekvence.

7. Chybové zprávy a poruchy
Pokud dojde k chybě v průběhu měření, měření je přerušeno a zobrazí se kód chyby (např.: ERR 2)

Další možné poruchy a jejich řešení
V případě, že se při používání přístroje vyskytnou problémy, je nutné zkontrolovat následující body a v 
případě potřeby přijmout odpovídající opatření:

Úroveň krevního tlaku kolísá i u zdravých lidí. Proto je důležité, aby srovnatelná měření byla prováděná 
vždy ve stejných (klidových) podmínkách! Pokud dochází i přes dodržení všech těchto faktorů ke 
kolísání, které přesahuje 15 mmHg a/nebo se na displeji zobrazí symbol arytmie      , poraďte se se 
svým lékařem. Pro účely licencování byl přístroj podroben přísným klinickým testům, při kterých byl 
počítačový program používaný k měření hodnot krevního tlaku testován zkušenými odbornými lékaři v 
Německu. V každém jednotlivém přístroji je nainstalován stejný počítačový program, a proto byl také 
klinicky testován. Výroba těchto přístrojů probíhá v souladu s podmínkami evropské normy pro přístroje 
na měření krevního tlaku.

Další informace

Po zapnutí přístroje se nic nezobrazí 
na displeji, a to i přesto, že jsou 
baterie správně vloženy.

Přístroj často selže při měření 
hodnot krevního tlaku nebo jsou 
naměřené hodnoty příliš 
nízké/vysoké.
Každé měření produkuje jiné 
hodnoty, přestože přístroj funguje 
normálně a zobrazené hodnoty jsou 
normální.

Naměřený krevní tlak se liší od 
hodnot naměřených lékařem.

1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, pokud byla 
nesprávná, vyjměte baterie a vložte je správně.
2. Pokud text na displeji vypadá neobvykle, vyjměte a znovu 
vložte baterie, případně proveďte jejich výměnu.
1. Zkontrolujte umístění manžety.
2. Znovu změřte klidový krevní tlak, dodržujte pokyny 
uvedené v bodě 5.

1. Přečtěte si prosím následující informace a body uvedené 
v části «Časté chyby při měření». Opakujte měření.
Poznámka: Krevní tlak neustále kolísá, proto následná 
měření budou vždy vykazovat určitou variabilitu.

1. Zaznamenávejte si denní vývoj hodnot a poraďte se se svým 
lékařem.
Poznámka:
Lidé často při návštěvě svého lékaře pociťují úzkost, tato 
úzkost může mít za následek vyšší hodnoty měření lékařem, 
oproti hodnotám naměřeným doma za klidových podmínek.

Číslo chyby Možné příčiny

Tepová frekvence nebyla detekována.

Nafukování trvá příliš dlouho. Manžeta nesedí správně na paži.

Tlak v manžetě přesáhl 290 mmHg.

Nepřirozené tlakové impulzy ovlivňují výsledek měření. Příčina: došlo k 
posunutí paže v průběhu měření (artefakt).

Naměřené hodnoty vykazovaly nepřijatelný rozdíl mezi systolickým a diastolickým 
tlakem. Proveďte nové měření, při kterém pečlivě dodržujte správný postup. V případě, 
že i nadále jsou výsledkem měření neobvyklé hodnoty, kontaktujte svého lékaře.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Poruchy Řešení

ERR 5

ERR 8

1. Úvod
1.1. Vlastnosti tlakoměru BP880W

Tlakoměr na zápěstí
Návod k použití
Manžeta tlakoměru je vhodná pro obvod zápěstí 
od 13,5 do 21 cm

Tlakoměr BP880W (s integrovaným displejem pro zobrazení času a data) je plně automatický digitální 
přístroj pro měření krevního tlaku pro použití na zápěstí, který pomocí oscilometrické metody měření 
umožňuje rychlé a spolehlivé měření systolického a diastolického krevního tlaku, a také tepové frekvence. 
Přístroj navržený pro maximální uživatelskou přívětivost disponuje vysokou a klinicky ověřenou přesností 
měření. Přístroj je určen pro domácí samoměření.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, který poté uschovejte na bezpečném místě. 
V případě dalších dotazů ohledně krevního tlaku a jeho měření se prosím obraťte na svého lékaře.

Pozor!
1.2. Důležité informace o samoměření
• Výměna komponentů za jiné může způsobit chybu měření.
• Nepoužívejte u neonatálních pacientů.
• Příliš časté měření může způsobit zranění pacienta v důsledku omezení krevního toku.
• Aplikace manžety na ránu může zapříčinit další zranění.
• Aplikace manžety a její natlakování na jakékoliv končetině, na které je přítomen intravaskulární 
přístup nebo terapie nebo arteriovenózní (A-V) zkrat, může vést k dočasnému omezení krevního toku 
a poranění pacienta.
• Nenechávejte natlakovanou manžetu na paži na straně výkonu mastektomie.
• Je nutné ověřit, zda používání automatického tonometru nemá déle trvající negativní efekt na krevní 
oběh pacienta.
• Není určeno pro použití s VF chirurgickými přístroji.
• Pamatujte: samoměření znamená kontrolu, nikoliv diagnózu nebo léčbu. Neobvyklé hodnoty je 
nutné vždy konzultovat s lékařem. Za žádných okolností neměňte dávkování jakýchkoliv léků 
předepsaných vaším lékařem.
• Zobrazená hodnota tepové frekvence není vhodná pro kontrolu frekvence kardiostimulátorů!
• V případech poruch srdečního rytmu (arytmie) by měly být výsledky měření tímto přístrojem 
vyhodnocovány pouze po konzultaci s lékařem.

Likvidace:
• Baterie nepatří do domácího odpadu. Použité baterie likvidujte odložením na k tomu určených 
sběrných místech.
• Přístroj zlikvidujte v souladu se směrnicí OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních). V případě dotazů se prosím obraťte na místní orgány odpovědné za likvidaci odpadu ve 
vašem bydlišti.

Elektromagnetická interference
Přístroj obsahuje citlivé elektronické součástky (mikropočítač). Z tohoto důvodu přístroj nepoužívejte 
v bezprostřední blízkosti silných elektrických nebo elektromagnetických polí (např. v blízkosti 
mobilních telefonů nebo mikrovlnných trub). Blízkost těchto polí může mít dočasný negativní vliv na 
přesnost měření.

2. Důležité informace o krevním tlaku a jeho měření
2.1. Jak dochází ke vzniku vysokého/nízkého tlaku?
Úroveň krevního tlaku se stanovuje v části mozku zvané mozkový kmen, který pomocí zpětné vazby 
skrz nervový systém přizpůsobuje krevní tlak dané situaci. Při přizpůsobování krevního tlaku se mění 
síla a frekvence pumpování srdce (pulzu) a také šířka cév. Šířka cév je upravována pomocí hladkých 
svalů v jejich stěnách.
Úroveň arteriálního krevního tlaku se během srdeční činnosti periodicky mění: Během «stažení 
srdce» (systoly) je hodnota tlaku maximální (systolický tlak) a na konci srdečního «klidového stavu» 
(diastoly) je hodnota krevního tlaku minimální (diastolický tlak).
Pro prevenci konkrétních onemocnění musí hodnoty krevního tlaku ležet v určitých mezích normy.
2.2. Jaké hodnoty jsou normální?
Krevní tlak je příliš vysoký, pokud je klidový diastolický krevní tlak vyšší než 90 mmHg a/nebo je 
systolický krevní tlak vyšší než 160 mmHg. V takovém případě se prosím ihned obraťte na svého 
lékaře. Dlouhodobé hodnoty na této zvýšené úrovni ohrožují vaše zdraví z důvodu přidruženého 
postupujícího poškození cév v těle. Na svého lékaře se obraťte i v případě, že se hodnoty 
systolického krevního tlaku pohybují mezi 140 mmHg a 160 mmHg a/nebo se hodnoty diastolického 
krevního tlaku pohybují mezi 90 mmHg a 100 mmHg. Dále bude nutné provádět také pravidelná 
samoměření.
Na svého lékaře se obraťte i v případě příliš nízkých hodnot krevního tlaku, tj. v případě systolických 
hodnot pod 100 mmHg a/nebo diastolických hodnot pod 60 mmHg. I v případě normálních hodnotách 
krevního tlaku se doporučuje provádět pravidelná samoměření pomocí domácího tlakoměru. Díky 
samoměření můžete včasně odhalit možné změny v hodnotách a vhodně na ně reagovat. Pokud 
podstupujete léčbu za účelem kontroly krevního tlaku, veďte si prosím deník se záznamy o hodnotách 
svého krevního tlaku, které jste získali prováděním pravidelných samoměření v danou denní dobu. 
Ukažte tyto hodnoty svému lékaři.

Nikdy nepoužívejte výsledky samoměření k nezávislé úpravě dávkování léků předepsaných 
vaším lékařem.
Tabulka pro klasifikaci hodnot krevního tlaku (jednotka: mmHg) podle Světové zdravotnické 
organizace:


