
BP880W

1. Introduktion
1,1. Funktioner af BP880W

Blodtryksmåler af håndledstypen
Brugsanvisning
Håndledsmanchetten er egnet til en håndledsomkreds 
på 13,5 til 21 cm

4. Ibrugtagning af blodtryksmåleren
4,1. Indsættelse af batterierne

OBS!

4,3. Valg af bruger og indstilling af tid, dato
Brugervalg:

Blodtryksmåleren BP880W (med integreret tids- og datovisning) er en fuldautomatisk, digital 
blodtryksmåler til brug på håndleddet, som muliggør en meget hurtig og pålidelig måling af det 
systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsfrekvensen ved hjælp af den oscillometriske målemetode. 
Enheden har en meget høj og klinisk testet målenøjagtighed og er designet til at give maksimal 
brugervenlighed. Enheden er beregnet til selvbrug i hjemmet.
Før brug skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og derefter opbevare den et sikkert 
sted. Ved yderligere spørgsmål om blodtryk og måling af blodtryk bedes du kontakte din læge.

OBS!
1,2. Vigtige oplysninger om selvmåling
• Udskiftning af en anden komponent kan resultere i en målefejl.
• Må ikke anvendes til neonatale patienter.
• For hyppige målinger kan forårsage skade på patienten på grund af forstyrrelser i blodgennem-
strømningen.
• Påsætning af manchetten over et sår kan forårsage yderligere skade.
• Anvendelse af manchetten og dens tryksætning på en hvilken som helst legemsdel, hvor der er 
intravaskulær adgang eller behandling eller en arteriovenøs (A-V) shunt, på grund af midlertidig 
interferens med blodgennemstrømningen, kan medføre skade på patienten.
• Lad ikke manchetten og dens tryksætning på armen på siden af en mastektomi.
• Det er nødvendigt at kontrollere, at betjening af det automatiske blodtryksmåler ikke resulterer i 
langvarig forringelse af patientens blodcirkulation.
• Er ikke beregnet til at blive brugt sammen med HF-kirurgisk udstyr.
• Glem ikke: Selvmåling betyder kontrol, ikke diagnose eller behandling. Usædvanlige værdier skal 
altid drøftes med din læge. Du må under ingen omstændigheder ændre doseringen af lægemidler, 
som din læge har ordineret.
• Pulsvisningen er ikke egnet til kontrol af frekvensen af hjertets pacemakere!
• I tilfælde af uregelmæssigheder i hjertet (arytmi) bør målinger foretaget med dette instrument kun 
vurderes efter samråd med lægen.

Bortskaffelse:
• Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal bortskaffes på de dertil indrettede 
indsamlingssteder.
• Apparatet skal bortskaffes i henhold til WEEE-forordningen (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). I tilfælde af spørgsmål bedes du kontakte de kommunale myndigheder, der er ansvarlige 
for affaldsbortskaffelse i dit område.

Elektromagnetisk interferens
Enheden indeholder følsomme elektroniske komponenter (mikrocomputer). Undgå derfor stærke 
elektriske eller elektromagnetiske felter i enhedens umiddelbare nærhed (f.eks. mobiltelefoner, 
mikrobølgeovne). Disse kan føre til en midlertidig forringelse af målepræcisionen.

2. Vigtige oplysninger om blodtryk og måling af blodtryk
2,1. Hvordan opstår højt/lavt blodtryk?
Blodtryksniveauet bestemmes i en del af hjernen, det såkaldte kredsløbscenter, og tilpasses til den 
pågældende situation ved hjælp af feedback via nervesystemet. For at justere blodtrykket ændres 
hjertets styrke og frekvens (puls) samt blodkarrenes bredde. Sidstnævnte sker ved hjælp af fine muskler 
i blodkarrenes vægge.
Det arterielle blodtryk ændrer sig periodisk under hjertets aktivitet: Under "blodudstødningen" (systolen) 
er værdien maksimal (systolisk blodtryk), ved slutningen af hjertets "hvileperiode" (diastolen) minimal 
(diastolisk blodtryk).
Blodtryksværdierne skal ligge inden for bestemte normalområder for at forebygge bestemte sygdomme.

2,2. Hvilke værdier er normale?
Blodtrykket er for højt, hvis det diastoliske tryk i hvile er over 90 mmHg og/eller det systoliske blodtryk er 
over 160 mmHg. I dette tilfælde skal du straks kontakte din læge. Langvarige værdier på dette niveau 
udgør en fare for dit helbred på grund af de dermed forbundne fremadskridende skader på blodkarrene 
i kroppen. Hvis de systoliske blodtryksværdier ligger mellem 140 mmHg og 160 mmHg og/eller de 
diastoliske blodtryksværdier ligger mellem 90 mmHg og 100 mmHg, skal du ligeledes kontakte din læge. 
Desuden vil det være nødvendigt med regelmæssige egenkontroller.
Ved for lave blodtryksværdier, dvs. systoliske værdier under 100 mmHg og/eller diastoliske værdier 
under 60 mmHg, skal du ligeledes kontakte din læge. Selv ved normale blodtryksværdier anbefales det 
at foretage regelmæssig egenkontrol med blodtryksmåleren. På denne måde kan du opdage eventuelle 
ændringer i dine værdier tidligt og reagere hensigtsmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling for at 
kontrollere dit blodtryk, bedes du registrere dit blodtryksniveau ved at foretage regelmæssige 
selvmålinger på bestemte tidspunkter af dagen. Vis disse værdier til din læge.

Brug aldrig resultaterne af dine målinger til selvstændigt at ændre doseringer af de lægemidler, 
som er ordineret af din læge.
Tabel til klassificering af blodtryksværdier (enhed: mmHg) i henhold til Verdenssundhedsorganisa-
tionen:

Yderligere oplysninger

• Hvis dine værdier for det meste er normale under hvileforhold, men usædvanligt høje under fysiske 
eller psykiske belastninger, er det muligt, at du lider af såkaldt "labile hypertension". Kontakt din læge, 
hvis du har mistanke om, at dette kan være tilfældet.
• Korrekt målte diastoliske blodtryksværdier over 120mmHg kræver øjeblikkelig lægelig behandling.

3. De forskellige komponenter i blodtryksmåleren

Systolisk værdi

Trykenhed

Diastolisk værdi

Puls

Yderligere oplysninger

5. Udførelse af en måling
5,1. Før måling:

5,2. Almindelige fejlkilder:
Sammenlignelige blodtryksmålinger kræver altid de samme betingelser! Disse er normalt altid 
rolige forhold.

Ved hvert tryk på knappen (TIME, MEMORY) foretages en 
indtastning (f.eks. skift fra time- til minuttilstand eller ændring af 
værdien med +1). Men hvis du holder den pågældende knap nede, 
kan du skifte hurtigere for at finde den ønskede værdi henholdsvis.

• Undgå at spise, ryge samt alle former for anstrengelse umiddelbart før målingen. Alle disse faktorer 
påvirker måleresultatet. Prøv at finde tid til at slappe af ved at sidde i en lænestol i en rolig atmosfære 
i ca. ti minutter før målingen.
• Mål altid på det samme håndled (normalt venstre).
• Forsøg at foretage målingerne regelmæssigt på samme tidspunkt af dagen, da blodtrykket ændrer 
sig i løbet af dagen.

• Enhver indsats fra patientens side for at støtte armen kan øge blodtrykket. Sørg for, at du befinder 
dig i en behagelig, afslappet stilling og ikke aktiverer nogen af musklerne under målingen. Brug om 
nødvendigt en pude til støtte.

HjertesymbolIndikator for hjerterytmeforstyrrelser

Visning af lys display

Bruger Tid og dato

ON/OFF-knap
HukommelsesknapTidsknap

Hukommelsessymbol
Hukommelse indstillet nummer

Advarsel om lavt batteri

Søg hurtigst muligt 
lægehjælp!

Søg lægelig 
rådgivning

Søg lægelig 
rådgivning

Kontakt din læge

Selvtjek

Selvtjekmellem 60 og 80

mellem 80 og 85

mellem 85 og 90

mellem 90 og 100

mellem 100 og 110

Højere end 110

mellem 100 og 120

mellem 120 og 130

mellem 130 og 140

mellem 140 og 160

mellem 160 og 180

Højere end 180

Optimalt blodtryk

Interval Systolisk

Blodtryk

Diastolisk

Blodtryk

Måler

Normalt blodtryk

Lidt for højt blodtryk

For højt blodtryk

Alt for højt blodtryk

Faretruende for højt 
blodtryk

• Når batteriadvarslen           vises, er enheden blokeret, indtil batterierne er blevet udskiftet.
• Brug AAA-batterier med lang levetid eller alkaliske 1,5 V-batterier. Det anbefales ikke at bruge 
1,2 V akkumulatorer.
• Hvis blodtryksmåleren ikke bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne fra enheden.

4,2. Aflæsning af den fastsatte dato
Tryk på knappen TIME.
datoen vises i displayet.

Denne avancerede blodtryksmåler giver dig mulighed for at registrere blodtryksmålinger for 
2 personer uafhængigt af hinanden.
a) Før måling skal du sikre dig, at du indstiller enheden til den tiltænkte bruger. Enheden kan spore 
resultater for 2 personer. (Bruger 1, Bruger 2).
b) Tryk på TIME-knappen i mindst 3 sekunder. Displayet viser nu 
den indstillede bruger, hvorunder den indstillede bruger blinker. For 
at bekræfte skal du trykke på ON/OFF-knappen.

c) Klik på knappen MEMORY for at vælge bruger.
d) Vi foreslår, at den første person, der tager sit tryk, er bruger 1.

Indstilling af tid, dato
Denne blodtryksmåler indeholder et integreret ur med datovisning. Dette har den fordel, at der ved 
hver måleprocedure ikke kun gemmes blodtryksværdierne, men også det nøjagtige tidspunkt for 
målingen.
Når der er sat nye batterier i, begynder uret at køre fra følgende indstilling: 2020-01-01 kl. 12:00.
Du skal derefter indtaste datoen og det aktuelle klokkeslæt på ny. For at gøre dette skal du gå frem 
på følgende måde

1) Tryk først på TIME-knappen i mindst 3 sekunder, 
brugerikonet blinker. Tryk derefter på TIME-knappen igen, 
displayet viser nu det indstillede årstal, hvor de fire tegn 
blinker.

2) Det korrekte årstal kan indtastes ved at trykke på 
MEMORY-knappen.

3) Tryk på TIME-knappen igen. Displayet skifter nu til den 
aktuelle dato, under hvilken det første tegn (måned) blinker.

4) Den tilsvarende måned kan nu indtastes ved at trykke på 
MEMORY-knappen.

5) Tryk på TIME-knappen igen. De sidste to tegn (dag) blinker 
nu.

6) Den tilsvarende dag kan nu indtastes ved at trykke på 
MEMORY-knappen.

7) Tryk på TIME-knappen igen. Displayet skifter nu til det 
aktuelle klokkeslæt, hvor det første tegn (Hour) blinker.

8) Den tilsvarende time kan nu indtastes ved at trykke på 
MEMORY-knappen.

9) Tryk på TIME-knappen igen. De sidste to tegn (Minutter) 
blinker nu.

10) Det nøjagtige klokkeslæt kan nu indtastes ved at trykke på 
MEMORY-knappen.

11) Når alle indstillinger er foretaget, skal du nu trykke på 
TIME-knappen igen. Datoen vises kortvarigt og derefter 
klokken. Indtastningen er nu bekræftet, og uret begynder at 
køre.

a) Indsæt batterierne (2 x størrelse AAA 1,5V), idet du overholder den angivne polaritet.
b) Hvis batteriadvarslen           vises i displayet, er batterierne tomme og skal udskiftes med nye.

• Den automatiske blodtryksmåleres ydeevne kan påvirkes af ekstreme temperaturer, fugtighed og 
højde.

• Hvis håndledspulsåren ligger betydeligt lavere (højere) end hjertet, måles der et fejlagtigt højere 
(lavere) blodtryk! (Hver 15 cm højdeforskel resulterer i en målefejl på 10mmHg!)

• En løs manchet forårsager falske måleværdier.

• Ved gentagne målinger ophobes der blod i det pågældende håndled, hvilket kan føre til falske 
resultater. Korrekt udførte blodtryksmålinger bør derfor først gentages efter en pause på 5 minutter eller 
efter at armen er blevet holdt opad, så det ophobede blod kan løbe væk (efter mindst 3 minutter).

5,3. Montering af manchetten
a) Fjern alle eventuelle genstande og smykker (f.eks. armbåndsur) fra håndleddet. Træk manchetten 
over håndleddet.

Det samme computerprogram anvendes i hvert enkelt enhed og er således også blevet klinisk testet. 
Fremstillingen af enhederne sker i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske standard 
for blodtryksmålingsenheder. Hvis der opstår tekniske problemer med blodtryksinstrumentet, skal du 
henvende dig til din fagforhandler. Forsøg aldrig selv at reparere instrumentet!
Ved enhver uautoriseret åbning af instrumentet bortfalder alle garantikrav!

8. Pleje og vedligeholdelse, omkalibrering
a) Enheden må ikke udsættes for hverken ekstreme temperaturer, fugtighed, støv eller direkte sollys.
b) Manchetten indeholder en følsom lufttæt boble. Håndter denne forsigtigt og undgå alle former for 
belastning gennem vridning eller bøjning.
c) Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug ikke benzin, fortyndere eller lignende opløsningsmidler. 
Pletter på manchetten kan fjernes forsigtigt med en fugtig klud og sæbespåner. Manchetten må ikke 
vaskes!
d) Tab ikke instrumentet og behandl det ikke groft på nogen måde. Undgå kraftige vibrationer.
e) Åbn aldrig enheden! Ellers bliver producentens kalibrering ugyldig!

9. Garanti
Blodtryksmåleren BP880W er garanteret i 2 år fra købsdatoen. Garantien gælder ikke for skader 
forårsaget af forkert håndtering, ulykker, manglende overholdelse af brugsanvisningen eller ændringer, 
som tredjepart har foretaget på instrumentet.
Garantien er kun gyldig ved fremvisning af det af forhandleren udfyldte garantikort.

10 . Levetid
5 år

11. Batteriets levetid
300 gange måling med 2 alkaliske batterier i størrelse "AAA"

12. Sikkerhed, pleje og bortskaffelse

Immunitetstest

Elektrostatisk 
udladning (ESD) 
IEC 61000-4-2

Elektrisk hurtig 
transient/udbrud 
IEC 61000-4-4

Overspænding 
IEC 61000-4-5

Spændingsdyk, 
korte afbrydelser 
og 
spændingsvaria-
tioner på 
strømforsyningens 
indgangsledninger 
IEC 61000-4-11

Strømfrekvens 
(50/60 Hz) 
magnetfelt IEC 
61000-4-8

Ledet RF 
IEC 61000-4-6

Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3

Note1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
Note2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse 
påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.
a Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobil/trådløse) og 
landmobileradioer, amatørradio, AM- og FM-radio og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk 
med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere bør en 
elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor 
BP880W anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, skal BP880W 
observeres for at kontrollere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan det være 
nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, f.eks. at omorientere eller flytte BP880W.
b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 V/m.

Anbefalet separationsafstand mellem bærbart og mobilt 
RF-kommunikationsudstyr og BP880W.

Anbefalede separationsafstande:

BP880W er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er 
kontrolleret. Kunden eller brugeren af BP880W kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk 
interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsud-
styr (sendere) og BP880W som anbefalet nedenfor, i overensstemmelse med kommunikationsud-
styrets maksimale udgangseffekt.

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede 
separationsafstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens 
frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til senderprodu-
centen.
Note1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.
Note2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse 
påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

Bemærkning:
Nogle elektriske og 
elektriske apparater forbyder 
at opgive og bortskaffe dem 
efter behag

TUV NO.

Producentens navn og 
adresse

Læsning af 
instruktionsbog før brug

Uanvendelig baby IP22

Hold tørt Type BF-udstyr

Beskyttelse mod 
indtrængen af vand

Nominel maksimal 
udgangseffekt for 
senderen (W)

Separationsafstand i forhold til senderens frekvens m
150 kHz to 80 MHz 
d = 1.2×p1/2

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.2×p1/2

800 MHz to 2.5 GHz 
d = 2.3× p1/2

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

3 Vrms
80 MH til 2,5 GHz
80 % AM (2 Hz)

Ikke relevant

3 V/m

EC60601-1-2 
testniveau
±6 kV kontakt
±8 kV luft

±2 kV for 
strømforsyningsledninger
±1 kV for 
indgangs-/udgangslinjer
±1 kV differentiel 
tilstand
±2 kV fælles tilstand
<5 % UT（95% dip in 
UT .） i 0.5 cyklus
40 % UT （60% dip in 
UT ）i 5 cyklus
70 % UT (30% dip in 
UT) i 25 cyklus
<5 % UT （95% dip in 
UT ）i 5 sek.

3 A/m

Overensstem-
melsesniveau
±6 kV kontakt
±8 kV luft

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Vejledning om elektromagnetisk miljø

Immunitetstest EC60601-1-2 
testniveau

EC60601-1-2 
testniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsud-
styr må ikke anvendes tættere på nogen 
del af BP880W, herunder kabler, end den 
anbefalede afstand beregnet ud fra den 
ligning, der gælder for senderens 
frekvens.
Anbefalet separationsafstand
3V
d = 1.2×p1/2 80Mhz to 800 MHz
d = 2.3×p1/2 MHz to 2.5 GHz
hvor P er den maksimale udgangseffekt 
for senderen i watt (W) ifølge producenten 
af senderen, og d er den anbefalede 
afstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere som 
bestemt ved en elektromagnetisk 
undersøgelse af stedeta, bør være mindre 
end overensstemmelsesniveauet i hvert 
frekvensområdeb. Der kan forekomme 
interferens i nærheden af udstyr, der er 
markeret med følgende symbol:

Gulvene skal være af træ, beton eller 
keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt 
med syntetisk materiale, skal den 
relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Strømforsyningens kvalitet bør svare 
til den kvalitet, der er typisk for et 
kommercielt miljø eller et 
hospitalsmiljø.
Strømforsyningens kvalitet bør svare til 
den kvalitet, der er typisk for et 
kommercielt miljø eller et hospitalsmiljø.
Strømforsyningens kvalitet bør svare 
til den kvalitet, der er typisk for et 
kommercielt miljø eller et 
hospitalsmiljø. Hvis brugeren af 
overarmstilen har brug for fortsat drift 
under afbrydelser i strømnettet, 
anbefales det, at BP880W forsynes 
med strøm fra en afbrydelsesfri 
strømforsyning eller et batteri.
Ikke relevant

OBS: UT er vekselstrømsnetspændingen før påføring af testniveauet.

• Dette instrument må kun anvendes til det formål, der er beskrevet i dette hæfte. Producenten kan ikke 
holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert anvendelse.
• Dette instrument omfatter følsomme komponenter og skal behandles med forsigtighed. Overhold de 
opbevarings- og driftsbetingelser, der er beskrevet i afsnittet "Tekniske specifikationer"!
• Beskyt det mod

- vand og fugt
- ekstreme temperaturer
- slag og fald
- forurening og støv
- direkte sollys
- varme og kulde

• Manchetterne er følsomme og skal håndteres med omhu.
• Pump kun manchetten op, når den er monteret.
• Brug ikke instrumentet i nærheden af stærke elektromagnetiske felter, f.eks. mobiltelefoner eller 
radioinstallationer.
• Brug ikke instrumentet, hvis du tror, at det er beskadiget, eller hvis du bemærker noget usædvanligt.
• Hvis instrumentet ikke skal bruges i en længere periode, skal batterierne fjernes.
• Læs de yderligere sikkerhedsanvisninger i de enkelte afsnit i dette hæfte.

nogle dele er små nok til at blive slugt
• Man skal bruge det anerkendte tilbehør, aftagelige dele og materialer, hvis brugen af andre dele eller 
materialer kan forringe den minimale sikkerhed.
• En advarsel om at fjerne primærbatterierne, hvis instrumentet sandsynligvis ikke vil blive brugt i nogen 
tid.
Pleje af instrumentet
Rengør kun instrumentet med en blød, tør klud.
Bortskaffelse

Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt 
gældende bestemmelser, ikke med husholdningsaffald.

13. Henvisning til standarder
Enhedsstandard: Enheden svarer til kravene i den europæiske standard for ikke-invasive 
blodtryksmålere.
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

Målingsopløsning:
Oppustning:
Hukommelsesfunktion:
Dekompression:
Strømkilde:
Nominel spænding:
Driftstemperatur:
Driftsfugtighed:
Opbevaringstemperatur:
Manchetstørrelse:
Opbevaringsfugtighed:
Dimensioner:
Enhedens vægt:
Batteriernes vægt:
størrelse af Sys / Dia cifre:
time display:
Synlig display størrelse:
Manchettryk displayområde:
Beskyttelse mod elektrisk stød:

Måleprocedure:

Display:

Måleområde:

Statisk nøjagtighed:

Sikkerhedsklassifikationer:

Driftsform:
Beskyttelse mod indtrængen af 
vand:
Tilbehør:

1mmHg
Automatisk oppustning ved hjælp af intern pumpe
120 hukommelse x 2 brugere (SYS, DIA, puls)
Konstant udstødningsventilsystem
2 alkaliske batterier i størrelse "AAA”
DC 3V 1,5W (jævnstrøm)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85%RH maksimum
-10~55°C/14~+131°F
13.5- 21cm
10%~95%RH maksimum
74 x 84 x 30 mm
182 g (inklusive batterier og manchet)
23g
12mm
24t display
43.8x34 mm
0~290mmHg
Beskyttelse mod elektrisk stød:
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1
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100

0,12
0,38
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0,38
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0,23
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Oscillometrisk, svarende til Korotkoff-metoden:
Fase I: systolisk, fase V: diastolisk
Digitalt display
Tryk: 30 til 280 mmHg (i trin på 1 mmHg)
Puls: 40 til 199 slag/minut
Tryk: ±3mmHg
Puls: ±5% af aflæsning

Type BF-udstyr

Kontinuerlig drift

IP22

Snørrepose, 2 "AAA" batterier, brugsanvisning

Bestemmelserne i EU-retningslinjerne 93/42/EØF for medicinske produkter i klasse IIa er blevet opfyldt.

14. Tekniske specifikationer

15. Producentens erklæring
BP880W er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller 
brugeren af BP880W bør sikre, at den bruges i et sådant miljø. Elektromagnetiske emissioner: 
(IEC60601-1-2)

16. OPLYSNINGER OM PRODUCENTEN

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B No.105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 Guangdong, Kina

Importør:
GBT GmbH
forretningsområde Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Germany
Tlf.: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Emissionstest
RF-emission CISPR 11

RF-emissioner CISPR 11
Harmoniske emissioner 
IEC 61000-3-2
Spændingsudsving/
flimmer 
IEC 61000-3-3

Overholdelse
Gruppe 1

Klasse B
Ikke relevant

Ikke relevant

Elektromagnetisk miljø
BP880W bruger kun RF-energi til interne 
funktioner. Derfor er denne RF-emission ekstremt 
svag, og der er ringe chance for, at den skaber 
nogen form for interferens overhovedet med 
nærliggende elektronisk udstyr.
BP880W er egnet til brug i alle virksomheder, 
herunder husholdningsvirksomheder og 
virksomheder, der er direkte tilsluttet det offentlige 
lavspændingsnet, som forsyner bygninger, der 
anvendes til husholdningsformål.

Elektromagnetisk immunitet: (IEC60601-1-2)

Sørg for, at børn ikke bruger instrumentet uden opsyn:

Sikkerhed og beskyttelse

b) Afstanden mellem manchetten og hånden skal være ca. 10 mm.
c) Fastgør manchetten med velcrolukningen, så den ligger behageligt og ikke 
for stramt, idet der ikke må være noget mellemrum mellem manchetten og 
håndleddet.

d) Få manchetten til at hvile i nogenlunde samme højde som hjertet. Sørg for, 
at manchetten ligger frit. Bliv siddende sådan i 2 minutter i ro, før du begynder 
med målingen.

e) Lad benene være ukrydsede, fødderne fladt på gulvet, ryg og arm støttet.

5,4. Måleprocedure
Når manchetten er blevet placeret korrekt, kan målingen begynde:
a) Tryk på ON/OFF-knappen, og pumpen begynder at puste manchetten op. På 
displayet vises det stigende manchettetryk løbende.

b) Når oppustningstrykket er nået, stopper pumpen, og trykket falder 
langsomt. Manchettrykket (store tegn) vises under målingen. 
Når enheden har registreret pulsen, begynder hjertesymbolet i 
displayet at blinke for hvert pulsslag.

c) Når målingen er afsluttet, vises nu de målte systoliske og diastoliske 
blodtryksværdier samt pulsfrekvensen.
Eksempel (fig.): Systole 118, Diastole 73, Puls 75

Måleresultaterne vises, indtil du slukker for enheden. Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 3 minutter, 
slukker enheden automatisk for at spare på batterierne.

5,5. Afbrydelse af en måling
Hvis det er nødvendigt at afbryde en blodtryksmåling af en eller anden grund (f.eks. 
hvis patienten føler sig utilpas), kan der til enhver tid trykkes på "ON/OFF"-knappen. 
Enheden sænker derefter straks manchettrykket automatisk.
5,6. Hukommelse - lagring og genkaldelse af målingerne
Blodtryksmåleren gemmer automatisk hver af de sidste 120 måleværdier. Ved at trykke på 
MEMORY-knappen kan en gennemsnitsværdi af de sidste 3 målinger samt den sidste måling (MR1) 
og de yderligere sidste 120 målinger (MR2, MR3, ..., MR120) vises efter hinanden.

(MR1: Værdier for den sidste måling) (MR2-MR120: Værdier for målingen før MR1)

5,7. Hukommelse- annullering af alle målinger Opmærksomhed!
Før du sletter alle målinger, der er gemt i hukommelsen, skal du sikre dig, at du ikke har brug for at se 
på målingerne på et senere tidspunkt. Det er klogt at holde en skriftlig optegnelse, da denne kan give 
yderligere oplysninger til dit lægebesøg.
For at slette alle gemte aflæsninger skal du trykke på MEMORY-knappen i mindst 5 sekunder, displayet 
viser symbolet "CL", og derefter slippe knappen. for at slette hukommelsen permanent skal du trykke 
på MEMORY-knappen, mens "CL" blinker.

6. Udseende af hjerterytmeindikatoren for tidlig detektion

Dette symbol         angiver, at visse pulsuregelmæssigheder blev opdaget under målingen.
I dette tilfælde kan resultatet afvige fra dit normale blodtryk - gentag målingen. I de fleste tilfælde fører 
dette ikke til nogen grund for bekymring. Hvis symbolet imidlertid vises regelmæssigt (f.eks. flere gange 
om ugen med daglige målinger), anbefaler vi, at du informerer din læge.
Vis venligst din læge følgende forklaring
Information til lægen om hyppig forekomst af arytmiindikatoren. Dette instrument er en oscillometrisk 
blodtryksmåler, der også analyserer pulsfrekvensen under målingen. Instrumentet er klinisk testet. 
Arytmi-symbolet vises efter målingen, hvis der opstår pulsuregelmæssigheder under målingen. Hvis 
symbolet vises hyppigere (f.eks. flere gange om ugen ved målinger, der udføres dagligt), anbefaler vi 
patienten at søge læge.
Instrumentet erstatter ikke en hjerteundersøgelse, men tjener til at opdage pulsuregelmæssigheder på 
et tidligt tidspunkt.

7. Fejlmeddelelser/fejlfunktioner
Hvis der opstår en fejl under en måling, afbrydes målingen, og en tilsvarende fejlkode vises (Eksempel: 
Fejl nr. 2).

Andre mulige funktionsfejl og deres afhjælpning
Hvis der opstår problemer ved brug af enheden, skal følgende punkter kontrolleres, og om nødvendigt 
skal der træffes de tilsvarende foranstaltninger:

Selv hos raske mennesker er blodtryksniveauet udsat for udsving. Det er derfor vigtigt, at 
sammenlignelige målinger altid kræver de samme betingelser (rolige betingelser)! Hvis 
udsvingene trods overholdelse af alle disse faktorer er større end 15mmHg og/eller arytmesymbolet
       vises på displayet, skal du kontakte din læge. Til licensering er enheden blevet underkastet strenge 
kliniske tests, hvorved det computerprogram, der anvendes til måling af blodtryksværdierne, er blevet 
testet af erfarne speciallæger i Tyskland. 

Yderligere oplysninger

Displayet forbliver tomt, når 
instrumentet tændes, selv om der er 
batterier på plads.

Enheden undlader ofte at måle 
blodtryksværdierne, eller de målte 
værdier er for lave (for høje).

Hver måling giver en anden værdi, 
selv om instrumentet fungerer 
normalt, og de viste værdier er 
normale.

Det målte blodtryk afviger fra de 
værdier, der er målt af lægen.

1. Kontroller batterierne for korrekt polaritet, og indsæt om 
nødvendigt batterierne korrekt.
2. Hvis displayet er usædvanligt, skal du sætte batterierne i 
igen eller udskifte dem.
1. Kontroller manchettens placering.
2. Mål blodtrykket igen i fred og ro under hensyntagen til de 
oplysninger, der er anført under punkt 5.

1. Læs venligst følgende oplysninger og de punkter, der er 
anført under "Almindelige fejlkilder". Gentag målingen.
Bemærk venligst: Blodtrykket svinger hele tiden, så 
successive målinger vil vise en vis variabilitet

1. Registrer den daglige udvikling af værdierne, og rådfør 
dig med din læge.
Bemærk venligst:
Personer, der besøger deres læge, oplever ofte angst, 
hvilket kan resultere i en højere måling hos lægen end 
den, der opnås hjemme under rolige forhold.

Fejl nr. Mulig(e) årsag(er)

Der er ikke blevet registreret nogen puls.

Oppustningen tager for lang tid. Manchetten sidder ikke korrekt.

Trykket i manchetten er over 290mmHg.

Unaturlige trykimpulser påvirker måleresultatet. Årsag: Hånden blev flyttet 
under målingen (artefakt).

De målte aflæsninger viste en uacceptabel forskel mellem systolisk og 
diastolisk tryk. Foretag en ny aflæsning ved at følge anvisningerne nøje. 
Kontakt din læge, hvis du fortsat får usædvanlige aflæsninger.
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