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1. Εισαγωγή
1.1. Χαρακτηριστικά του πιεσόμετρου BP880W

Ψηφιακό πιεσόμετρο καρπού
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Η περιχειρίδα είναι κατάλληλη για περιφέρεια καρπού 
από 13,5 έως 21 εκατοστά

4. Θέση του πιεσόμετρου σε λειτουργία
4.1. Τοποθέτηση μπαταριών

Προσοχή!

4.3. Επιλογή χρήστη και ορισμός ώρας και ημερομηνίας
Επιλογή χρήστη:

Το ψηφιακό πιεσόμετρο BP880W (με ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης ώρας/ημερομηνίας) είναι μια πλήρ
ως αυτόματη, ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης με εφαρμογή στον καρπό, η οποία κα
θιστά δυνατή την εξαιρετικά γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηρια
κής πίεσης, καθώς και της συχνότητας των παλμών μέσω ταλαντομετρικών μεθόδων μέτρησης. Η συσκε
υή παρέχει μια εξαιρετικά υψηλή, κλινικά δοκιμασμένη ακρίβεια μέτρησης και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ν
α είναι εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη. Η συσκευή προορίζεται για αυτοχρήση στο σπίτι.
Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και κατόπιν 
φυλάξτε το σε ασφαλή θέση. Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της αρτηριακής πίεσης και τ
ης μέτρησής της, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.
Προσοχή!
1.2. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αυτομέτρηση
• Η υποκατάσταση ενός διαφορετικού συστατικού ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα μέτρησης.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε νεογνά.
• Οι πολύ συχνές μετρήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενούς λόγω παρεμβολής στ
η ροή του αίματος.
• Η εφαρμογή της περιχειρίδας πάνω από τραύμα / ουλή μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω τραυματισμό.
• Η εφαρμογή της περιχειρίδας και η συμπίεσή της σε οποιοδήποτε άκρο όπου υπάρχει ενδοαγγειακή πρ
όσβαση ή θεραπεία ή αρτηριοφλεβική (AV) παροχέτευση, λόγω προσωρινής παρεμβολής στη ροή του αί
ματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.
• Μην αφήνετε την περιχειρίδα και τη συμπίεσή της στο χέρι στην πλευρά μιας μαστεκτομής.
• Να ελέγχετε πάντα ότι το αυτόματο σφυγμομανόμετρο (πιεσόμετρο)·δεν προκαλεί παρατεταμένη διαταρ
αχή της κυκλοφορίας του αίματος του ασθενούς.
• Δεν προβλέπεται η χρήση του μαζί με χειρουργικό εξοπλισμό υψηλών συχνοτήτων.
• Μην ξεχνάτε: η αυτομέτρηση συνιστά έλεγχο, όχι διάγνωση ή θεραπεία. Πρέπει πάντα να συζητάτε τις α
συνήθιστες τιμές με τον γιατρό σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιώνετε τις δόσεις των φαρμά
κων που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.
• Η ένδειξη παλμών δεν είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της συχνότητας των καρδιακών βηματοδοτών!
• Σε περιπτώσεις καρδιακής αρρυθμίας, οι μετρήσεις που γίνονται με τη συσκευή αυτή θα πρέπει να αξιο
λογούνται μόνο κατόπιν συμβουλής του γιατρού σας.

Απόρριψη:
• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι χρησιμοποιημένες μπατ
αρίες θα πρέπει να απορρίπτονται στα παρεχόμενα κέντρα συλλογής.
• Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλ
εκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Σε περίπτωση που έχετε απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κοιν
οτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την απόρριψη αποβλήτων στην περιοχή σας.
Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
Η συσκευή περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (μικρο-επεξεργαστή). Για τον λόγο αυτόν, αποφ
ύγετε τα ισχυρά ηλεκτρικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή (π.χ. κινητά τηλέ
φωνα, φούρνους μικροκυμάτων). Αυτά μπορούν να προκαλέσουν την προσωρινή ακύρωση της ακρίβεια
ς μέτρησης.
2. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της αρτηριακής πίεσης και της μέτρησής της
2.1. Πώς προκύπτει η υψηλή/χαμηλή αρτηριακή πίεση;
Το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης προσδιορίζεται σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται κυκλοφορι
κό κέντρο και προσαρμόζεται στην αντίστοιχη κατάσταση μέσω ανατροφοδότησης μέσω του νευρικού συστή
ματος. Για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, αλλάζει η ισχύς και η συχνότητα της καρδιάς (παλμοί), καθώς 
και το πλάτος των κυκλοφορικών αιμοφόρων αγγείων. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω των λεπτών μυών σ
τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.
Το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης αλλάζει περιοδικά στη διάρκεια της καρδιακής δραστηριότητας: Στη διάρκει
α της «εξώθησης αίματος» (συστολή) η τιμή είναι η μέγιστη (τιμή συστολικής αρτηριακής πίεσης ), στο τέλος τη
ς καρδιακής «περιόδου ανάπαυσης» (διαστολή) η τιμή είναι η ελάχιστη (τιμή διαστολικής αρτηριακής πίεσης).
Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης πρέπει να βρίσκονται εντός συγκεκριμένου κανονικού εύρους με σκοπό την α
ποτροπή συγκεκριμένων νόσων.
2.2. Ποιες τιμές είναι κανονικές;
Η αρτηριακή πίεση είναι υπερβολικά υψηλή εάν, στη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης, η διαστολική πίεση 
είναι άνω των 90 mmHg ή/και η συστολική αρτηριακή πίεση είναι άνω των 160 mmHg. Στην περίπτωση αυτή
, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας. Οι τιμές που παραμένουν παρατεταμένα στο επίπε
δο αυτό συνιστούν κίνδυνο για την υγεία σας λόγω συσχετιζόμενων προοδευτικών βλαβών στα αιμοφόρα αγ
γεία του οργανισμού σας. Εάν η συστολική αρτηριακή πίεση έχει τιμή μεταξύ 140 mmHg και 160 mmHg ή/και 
η διαστολική αρτηριακή πίεση έχει τιμή μεταξύ 90 mmHg και 100 mmHg, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το
ν γιατρό σας. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητη η διενέργεια τακτικών αυτο-ελέγχων.
Όταν οι τιμές της αρτηριακής πίεσης είναι πολύ χαμηλές, δηλ. οι συστολικές τιμές είναι κάτω από 100 mmHg 
ή/και οι διαστολικές τιμές, αντίστοιχα, κάτω από 60 mmHg, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 
Αλλά ακόμη και εάν οι τιμές της αρτηριακής πίεσης είναι κανονικές, συνιστάται ο τακτικός αυτοέλεγχος με τη β
οήθεια του ψηφιακού πιεσόμετρου. Έτσι, μπορείτε να ανιχνεύσετε έγκαιρα πιθανές αλλαγές στις τιμές και να 
αντιδράσετε  με τον κατάλληλο τρόπο. Εάν υποβάλλεστε σε ιατρική θεραπεία για τον έλεγχο της αρτηριακής 
σας πίεσης, παρακαλούμε να καταγράφετε σε μορφή ημερολογίου τα επίπεδα της αρτηριακής σας πίεσης εκ
τελώντας τακτικές αυτο-μετρήσεις σε συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Δείξτε τις τιμές αυτές στον γιατρό σας.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας για να αλλάξετε αυθαίρετα τις δόσεις 
φαρμάκων που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.
Πίνακας για την ταξινόμηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης (μονάδα μέτρησης: mmHg) σύμφωνα με τον Π
αγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

Περαιτέρω πληροφορίες
• Εάν οι τιμές σας είναι κυρίως τυπικές σε συνθήκες ανάπαυσης αλλά ασυνήθιστα υψηλές σε συνθήκες 
σωματικού ή ψυχολογικού στρες, είναι πιθανό να πάσχετε από την επονομαζόμενη «ασταθή αρτηριακή 
υπέρταση». Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν υποψιάζεστε ότι πάσχετε από αυτήν.
• Οι τιμές διαστολικής αρτηριακής πίεσης που έχουν μετρηθεί σωστά και αριθμούν πάνω από 
120mmHg απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση και θεραπεία.

3. Τα διάφορα μέρη του πιεσόμετρου

Συστολική τιμή

Μονάδα μέτρησης πίεσης

Διαστολική τιμή

Παλμοί

Περαιτέρω πληροφορίες

5. Εκτέλεση μιας μέτρησης
5.1. Πριν από τη μέτρηση:

5.2. Κοινές πηγές σφαλμάτων:
Οι συγκρίσιμες μετρήσεις αρτηριακής πίεσης απαιτούν πάντα τις ίδιες συνθήκες! Αυτές είναι 
κανονικά πάντα συνθήκες ηρεμίας.

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου (T|IME, MEMORY) γίνεται μία καταχ
ώριση (π.χ. μετάβαση από τη λειτουργία ωρών σε λεπτά ή αλλαγή τ
ης τιμής κατά 1). Ωστόσο, εάν κρατήσετε πατημένο το αντίστοιχο πλ
ήκτρο, μπορείτε να αλλάξετε πιο γρήγορα για να βρείτε την επιθυμη
τή τιμή αντίστοιχα.

• Αποφύγετε την κατανάλωση τροφής, το κάπνισμα καθώς και όλες τις μορφές άσκησης ακριβώς πρι
ν από τη μέτρηση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης. Προσπαθήστ
ε να βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε καθήμενοι σε μια πολυθρόνα σε ήσυχο περιβάλλον για περίπο
υ δέκα λεπτά πριν από τη μέτρηση.
• Πάντα να μετράτε την πίεση του ίδιου καρπού (κανονικά του αριστερού).
• Προσπαθήστε να εκτελείτε τις μετρήσεις τακτικά την ίδια ώρα της ημέρας, εφόσον η αρτηριακή πίεσ
η αλλάζει στη διάρκεια της ημέρας.

• Όλες οι απόπειρες του ασθενούς να στηρίξει τον βραχίονα ενδέχεται να αυξήσουν την αρτηριακή πί
εση. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε άνετη, χαλαρή θέση και ότι δεν ενεργοποιείτε κανέναν μυ κατά τη μ
έτρηση. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι για υποστήριξη.

Σύμβολο καρδιάςΕνδείκτης καρδιακής αρρυθμίας

Ένδειξη Οθόνης Φωτεινού Σηματοδότη

Χρήστης Ώρα και ημερομηνία

Πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)

Πλήκτρο Memory («Μνήμη»)
Πλήκτρο Time («Ώρα»)

Σύμβολο μνήμης
Αρ. ρύθμισης μνήμης

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Αναζητήστε επειγ
όντως ιατρική βοήθεια!

Αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια

Αναζητήστε ιατρική 
βοήθεια

Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας

Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχοςμεταξύ 60 και 80

μεταξύ 80 και 85

μεταξύ 85 και 90

μεταξύ 90 και 100

μεταξύ 100 και 110

Υψηλότερη από 110

μεταξύ 100 και 120

μεταξύ 120 και 130

μεταξύ 130 και 140

μεταξύ 140 και 160

μεταξύ 160 και 180

Υψηλότερη από 180

Βέλτιστη αρτηριακή 
πίεση

Εύρος Συστολική πίεση

Αρτηριακή πίεση

Διαστολική πίεση

Αρτηριακή πίεση

Μετρήσεις

Κανονική αρτηριακή 
πίεση
Ελαφρώς υψηλότερη αρ
τηριακή πίεση
Πολύ υψηλότερη αρ
τηριακή πίεση
Υπερβολικά υψηλή 
αρτηριακή πίεση
Επικίνδυνα υψηλή α
ρτηριακή πίεση

• Αφότου εμφανιστεί           η προειδοποίηση μπαταρίας, οι συσκευή είναι μπλοκαρισμένη έως ότου ν
α αντικατασταθούν οι μπαταρίες.
• Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρίες μεγάλης διάρκειας «AAA» ή αλκαλικές μπαταρίες 1,5V. Η χρ
ήση συσσωρευτών 1,2V δεν συνιστάται.
• Εάν το πιεσόμετρο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παρακαλούμε να αφαιρέσε
τε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
4.2. Ανάγνωση της καθορισμένης ημερομηνίας
Παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο «TIME» (Ώρα).
Η ημερομηνία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αυτό το προηγμένο πιεσόμετρο σας επιτρέπει να ανιχνεύετε τις μεμονωμένες ενδείξεις της αρτηριακή
ς πίεσης για 2 άτομα.
α) Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τη μονάδα για τον προβλεπόμενο χρήστη
. Η μονάδα μπορεί να ανιχνεύσει αποτελέσματα για 2 άτομα. (Χρήστης 1, Χρήστης 2).
β) Πατήστε το πλήκτρο TIME («ΩΡΑ») για τουλάχιστον 3 δευτερ
όλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει τώρα ο καθο
ρισμένος χρήστης. Για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο ON/OFF 
(ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).

γ) Κάντε κλικ στο πλήκτρο MEMORY («ΜΝΗΜΗ») για να επιλέξετε χ
ρήστη.
δ) Σας συνιστούμε ο πρώτος ασθενής του οποίου η αρτηριακή πίεσ
η θα μετρηθεί πρώτα, να είναι και ο Χρήστης 1.

Ορισμός ώρας και ημερομηνίας
Το πιεσόμετρο περιέχει ένα ενσωματωμένο ρολόι με ένδειξη της ημερομηνίας. Αυτό παρέχει το πλεον
έκτημα σε κάθε διαδικασία μέτρησης, να μην αποθηκεύονται μόνο οι τιμές της αρτηριακής πίεσης αλλ
ά και το ακριβές στιγμιότυπο της μέτρησης.
Αφότου τοποθετήσετε τις καινούργιες μπαταρίες, το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί με τις εξής ρυθμίσεις: 
01.01.2020 12:00.
Κατόπιν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα. Για τον σκοπό α
υτόν, παρακαλούμε να πράξετε ως εξής:
1) Πατήστε το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ), καταρχήν για τουλάχιστον 
3 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο του χρήστη αναβοσβήνει. Κατόπιν 
πατήστε ξανά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ) - η οθόνη θα εμφανίσει τ
ην καθορισμένη ημέρα, και θα αναβοσβήνουν οι δύο πρώτοι αν
τίστοιχοι ψηφιακοί χαρακτήρες.

2) Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη σωστή ημέρα πατώντας το 
πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ).

3) Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ). Στην οθόνη εμφανίζε
ται τώρα η τρέχουσα ημερομηνία και ο τρίτος και τέταρτος ψηφι
ακός χαρακτήρας (μήνας) θα αναβοσβήνουν.

4) Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε τον αντίστοιχο μήνα πατώντας 
το πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ).

5) Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ). Θα αναβοσβήνουν 
τώρα οι τέσσερις τελευταίοι ψηφιακοί χαρακτήρες της ημερομην
ίας (έτος).

6) Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το αντίστοιχο έτος πατώντας το 
πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ).

7) Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ). Στην οθόνη εμφανίζε
ται τώρα η τρέχουσα ώρα, και οι πρώτοι δύο ψηφιακοί χαρακτή
ρες (ώρα) θα αναβοσβήνουν.

8) Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε την αντίστοιχη ώρα πατώντας 
το πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ).

9) Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ). Θα αναβοσβήνουν 
τώρα οι δύο τελευταίοι ψηφιακοί χαρακτήρες (λεπτά).

10) Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε την ακριβή ώρα πατώντας το 
πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ).

11) Αφότου έχετε προβεί σε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε για μία 
ακόμη φορά το πλήκτρο TIME (ΩΡΑ). Η ημερομηνία εμφανίζετα
ι σύντομα και κατόπιν η ώρα. Η εισαγωγή επιβεβαιώνεται τώρα 
και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

α) Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x μέγεθος AAA 1,5V), προσέχοντας την υποδεικνυόμενη πολικότητα.
β) Εάν εμφανιστεί             στην οθόνη η προειδοποίηση της μπαταρίας, οι μπαταρίες είναι άδειες και π
ρέπει να αντικατασταθούν από καινούργιες.

• Η απόδοση του αυτόματου σφυγμομανόμετρου (πιεσόμετρου) μπορεί να επηρεαστεί από ακραίες τιμές θε
ρμοκρασίας, υγρασίας και υψόμετρου.
• Εάν η βραχιόνια αρτηρία βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερο (χαμηλότερα) επίπεδο από την καρδιά, θα με
τρηθεί εσφαλμένα υψηλότερη (χαμηλότερη) αρτηριακή πίεση! (Σε κάθε 15 εκατοστά διαφοράς ύψους αντιστ
οιχεί σφάλμα μέτρησης των 10mmHg!)
• Μια χαλαρή περιχειρίδια προκαλεί εσφαλμένες τιμές μέτρησης.
• Σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, το αίμα συσσωρεύεται στον αντίστοιχο καρπό, γεγονός που ενδέχεται ν
α οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτόν, οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που έχου
ν γίνει σωστά θα πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από διάλειμμα 5 λεπτών ή αφότου το χέρι έχει κρατηθεί 
ψηλά ώστε το συσσωρευμένο αίμα να μπορέσει να διοχετευτεί μακριά (μετά από τουλάχιστον 3 λεπτά).

5.3. Προσαρμογή της περιχειρίδας
α) Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα και τα κοσμήματα (π.χ. ρολόγια καρπού) από τον καρπό. Περάστε την περ
ιχειρίδα πάνω από τον καρπό.

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο εάν παρουσιαστούν προβλήματα με τ
ο πιεσόμετρο. Μην αποπειραθείτε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας!
Με κάθε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα της συσκευής ακυρώνεται πάσα εγγύηση!

8. Φροντίδα και συντήρηση, εκ νέου βαθμονόμηση
α) Μην εκθέτετε τη συσκευή είτε σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, σκόνη είτε σε άμεσο ηλιακό φως.
β) Η περιχειρίδα περιέχει μια ευαίσθητη αεροστεγή φούσκα. Να την χειρίζεστε με προσοχή και αποφύγετε 
κάθε μορφής καταπόνησης μέσω συστροφής ή στρέβλωσης.
γ) Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή παρ
όμοιους διαλύτες. Τυχόν λεκέδες επάνω στην περιχειρίδα μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά με ένα νο
τισμένο πανί και σαπουνάδα. Δεν πρέπει να πλένετε την περιχειρίδα!
δ) Μην σας πέσει η συσκευή ή μην την μεταχειριστείτε ποτέ με τραχύ τρόπο. Αποφύγετε τους έντονους κ
ραδασμούς.
ε) Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή! Ειδάλλως, η βαθμονόμηση από το εργοστάσιο θα καταστεί άκυρη!

9. Εγγύηση
Το πιεσόμετρο BP880W έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς του. Η εγγύηση δεν ισχύει 
για ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ακατάλληλου χειρισμού, ατυχημάτων, μη τήρηση των οδηγιών χρή
σης ή αλλαγών που έχουν γίνει στη συσκευή από τρίτα μέρη.
Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση της κάρτας εγγύησης που έχει συμπληρωθεί από τον αντιπρ
όσωπο.

10 . Διάρκεια ζωής
5 έτη

11. Διάρκεια ζωής μπαταρίας
300 μετρήσεις με αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους «AAA»

12. Ασφάλεια, φροντίδα και απόρριψη

Δοκιμή ατρωσίας

Ηλεκτροστατική ε
κφόρτιση (ΗΣΕ ή 
ESD) 
IEC 61000-4-2

Πολύ γρήγορα ηλ
εκτρικά μεταβατικ
ά φαιν
όμενα/απότομες ε
κφορτίσεις 
IEC 61000-4-4

Υπέρταση 
IEC 61000-4-5

Πτώσεις της τάση
ς, σύντομες διακο
πές και διακυμάν
σεις τάσης στις γ
ραμμές εισόδου 
παροχής ρε
ύματος IEC 
61000-4-11

Αγόμενες ραδιο
συχνότητες 
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολο
ύμενες ραδιοσυ
χνότητες 
IEC 61000-4-3

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Οι συγκεκριμένες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η ηλεκτρο
μαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και 
ανθρώπους.
a Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης για ραδιόφωνο, τα τηλέφωνα 
(ψηφιακά/ασύρματα) και οι επίγειοι κινητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι πειρατικοί (ερασιτεχνικοί) ραδιο
φωνικοί σταθμοί, οι σταθμοί αναμετάδοσης στα AM και FM, καθώς και οι σταθμοί τηλεοπτικής αναμε
τάδοσης, δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογήσετε το ηλεκτρομαγν
ητικό περιβάλλον που δημιουργείται από τους σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να 
διεξάγετε μια έρευνα περί του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος. Εάν η δύναμη πεδίου, η οποία μετ
ράται στη θέση όπου χρησιμοποιείται το πιεσόμετρο BP880W, υπερβεί το επίπεδο συμμόρφωσης στ
ις ραδιοσυχνότητες που αναφέρεται παραπάνω, το πιεσόμετρο BP880W θα πρέπει να παρατηρείται 
για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν διαπιστωθεί ανώμαλη απόδοση, ενδέχεται να είναι α
παραίτητα πρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης του πιεσόμετρου BP880W.
b Πάνω από το εύρος συχνότητας 150 kHz έως 80MHz, οι δυνάμεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρ
ότερες από 3 V/m.

Η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και του κινητού εξοπλισμού ραδιοσυχν
οτήτων και του πιεσόμετρου BP880W.

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού:

Το πιεσόμετρο BP880W προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται 
οι εκπεμπόμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης ή ο χρήστης του πιεσόμετρου BP880W μπορ
εί να βοηθήσει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση με
ταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και του BP880W όπως 
συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Για τους πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου, η οποία δεν αναφέρεται ανωτέρω, η συνιστ
ώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την ισχ
ύουσα εξίσωση για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του π
ομπού σε watt (w) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
Σημείωση 1: Στα 80MHz και 800MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχν
ότητας.
Σημείωση 2: Οι συγκεκριμένες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η ηλεκτρομ
αγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και α
νθρώπους.

Σχόλιο:
Για συγκεκριμένο ηλεκτρικό ε
ξοπλισμό απαγορεύεται η εγ
κατάλειψη και η απόρριψη κ
ατά βούληση

Αρ. πιστοποίησης TUV

Όνομα και διεύθυνση του κα
τασκευαστή

Διαβάστε το Βιβλίο με τις 
Οδηγίες πριν το χρησιμο
ποιήσετε

Ανεφάρμοστο σε μωρά IP22

Διατηρήστε το στεγνό Εξοπλισμός τύπου BF

Προστασία έναντι 
διείσδυσης νερού

Ονομαστική μέγιστη ισ
χύς εξόδου του πομπο
ύ (W)

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με την συχνότητα του πομπού m
150 kHz έως 80 MHz 
d = 1,2×p1/2

80 MHz έως 800 MHz
d = 1,2×p1/2

800 MHz έως 2,5 GHz
d = 2,3× p1/2

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

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

Δεν ισχύει

3 V/m

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2
±6 kV επαφή
±8 kV αέρα

±2 kV για γραμμές τρο
φοδοσίας
±1 kV για γραμμές εισ
όδου/εξόδου

±1 kV διαφορική λειτο
υργία
±2 kV κοινή λειτουργία

<5 % Ut（πτώση 95% 
σε UT） για 0,5 κύκλο
40 % UT （πτώση 60% 
σε UT）για 5 κύκλους 
70 % UT (πτώση 30% 
σε UT) για 25 κύκλους 
<5 % UT （πτώση 
95% σε UT）για 5 δευ
τερόλεπτα.

3 A/m

Επίπεδο συμμ
όρφωσης
±6 kV επαφή
±8 kV αέρα

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικού περι
βάλλοντος

Δοκιμή 
ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες

Ο κινητός και φορητός εξοπλισμός ραδιοσυ
χνοτήτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται όσο 
το δυνατόν μακρύτερα από οποιοδήποτε εξ
άρτημα του πιεσόμετρου BP880W, συμπερι
λαμβανομένων των καλωδίων, και ειδικ
ότερα στη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισ
μού που υπολογίζεται από την εξίσωση που 
εφαρμόζεται για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
3V
d = 1,2×p1/2 80Mhz έως 800 MHz
d = 2,3×p1/2 MHz έως 2,5 GHz
Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ρε
ύματος εξόδου σε watt (W), σύμφωνα με το
ν κατασκευαστή του πομπού και το d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτ
ρα (m).
Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπο
ύς ραδιοσυχνοτήτων, όπως προσδιορίζοντα
ι από μια έρευνα περί ηλεκτρομαγνητικών π
εδίωνa, θα πρέπει να είναι μικρότερες από τ
ο επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συ
χνοτήτωνb. Ενδέχεται να προκληθούν παρε
μβολές στη γειτνίαση του εξοπλισμού που έ
χει επισημανθεί με το εξής σύμβολο:

Τα δάπεδα πρέπει να είναι κατασκευασ
μένα από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικά 
πλακίδια. Εάν τα δάπεδα είναι καλυμμέ
να με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασί
α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.

Η ποιότητα του δημοσίου δικτύου τρο
φοδοσίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περι
βάλλον.

Η ποιότητα του δημοσίου δικτύου τρο
φοδοσίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περι
βάλλον.

Η ποιότητα του δημοσίου δικτύου τρο
φοδοσίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περι
βάλλον. Εάν ο χρήστης του άνω βραχί
ονα απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη 
διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστά
ται η τροφοδοσία του BP880W να γίνε
ται από σύστημα αδιάλειπτης παροχή
ς ρεύματος (UPS) ή μπαταρία.

Δεν ισχύει

Σημείωση: Το UT είναι η εναλλασσόμενη τάση του δημοσίου δικτύου πριν από την εφαρμογή του επι
πέδου δοκιμής.

• Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν φυλλ
άδιο. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλεί η εσφαλμένη χρήση της.
• Η συγκεκριμένη συσκευή περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα και πρέπει να υποβάλλεται σε χειρισμό με προσοχή
. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης και λειτουργίας που περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικές προδιαγραφές»!
• Προστατέψτε την από

- νερό και υγρασία
- ακραίες θερμοκρασίες
- κρούση και πτώση
- μόλυνση και σκόνη
- άμεσο ηλιακό φως
- θερμότητα και ψύχος

• Οι περιχειρίδες είναι ευαίσθητες και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με προσοχή.
• Αρχίστε την εμφύσηση (φούσκωμα) μόνον εφόσον έχετε τοποθετήσει την περιχειρίδα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως κινητά τηλέφωνα ή ραδιοφω
νικές εγκαταστάσεις.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υποψιάζεστε ότι έχει βλάβες ή εάν παρατηρήσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο.
• Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αφαιρέσ
ετε τις μπαταρίες.
• Διαβάστε τις πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας στις μεμονωμένες ενότητες του φυλλαδίου αυτού.

Μερικά εξαρτήματα είναι αρκετά μικρά ώστε να κινδυνεύουν τα παιδιά να τα καταπιούν
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε αναγνωρισμένα αξεσουάρ, αποσπώμενα εξαρτήματα και υλικά, εφόσον η χρή
ση άλλων εξαρτημάτων ή υλικών ενδέχεται να μειώσει την ελάχιστη ασφάλεια της συσκευής.
• Προειδοποίηση για την αφαίρεση των κυρίων μπαταριών εάν οι συσκευές δεν πρόκειται να χρησιμοποι
ηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Φροντίδα της συσκευής
Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Απόρριψη

Οι μπαταρίες και οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικά 
ισχύοντες κανονισμούς, και όχι μαζί με οικιακά απορρίμματα.

13. Αναφορά σε πρότυπα
Πρότυπο περί συσκευής: Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου γι
α μη επεμβατικές συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.
Πρότυπο
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

Ανάλυση μέτρησης:
Εμφύσηση:
Λειτουργία μνήμης:
Αποσυμπίεση:
Πηγή ισχύος:
Ονομαστική τάση:
Θερμοκρασία λειτουργίας:
Υγρασία λειτουργίας:
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
Μέγεθος περιχειρίδας:
Υγρασία αποθήκευσης:
Διαστάσεις:
Βάρος συσκευής:
Βάρος μπαταριών:
Μέγεθος των ψηφιακών ενδείξε
ων συστολής / διαστολής:
Ένδειξη ώρας:
Ορατό μέγεθος οθόνης:
Οθόνη εύρους πίεσης περιχειρίδας:
Προστασία από ηλεκτροπληξία:

Διαδικασία μέτρησης:

Οθόνη:

Εύρος μέτρησης:

Στατική ακρίβεια:

Ταξινομήσεις ασφαλείας:

Τρόπος λειτουργίας:
Προστασία έναντι 
διείσδυσης νερού:
Αξεσουάρ:

1mmHg
Αυτόματη εμφύσηση μέσω εσωτερικής αντλίας
120 καταχωρίσεις στη μνήμη x 2 χρήστες (SYS, DIA, Παλμοί)
Σταθερό σύστημα βαλβίδων εξαγωγής
2 αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους «AAA»
DC 3V 1,5W (συνεχές ρεύμα)
5~40°C
15%~85% σχετική υγρασία, μέγιστη
-10~55°C
13,5- 21 εκ.
10%~95% μέγιστη σχετική υγρασία
74 x 84 x 30 χλστ.
182 g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και της περιχειρίδας)
23g

12mm

Οθόνη 24 ωρών
43,8 x 34 χλστ.
0~290mmHg
Προστασία από ηλεκτροπληξία:

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

Ταλαντομετρικά, σύμφωνα με τη μέθοδο Korotkoff:
Φάση I: συστολική, Φάση V: διαστολική
Ψηφιακή οθόνη
Πίεση: 30 έως 280 mmHg (σε προσαυξήσεις του 1 mmHg)
Παλμοί: 40 έως 199 παλμοί/λεπτό
Πίεση: ±3mmHg
Παλμοί: ±5% ενδείξεων

Εξοπλισμός τύπου BF

Συνεχής λειτουργία

IP22

Θήκη με κορδόνια, 2 μπαταρίες «AAA», εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Οι διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ 93/42/ΕΟΚ για ιατρικά προϊόντα κατηγορίας IIα έχουν 
εκπληρωθεί.
14. Τεχνικές προδιαγραφές

15. Δήλωση του κατασκευαστή
Το πιεσόμετρο BP880W προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του BP880W θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο 
περιβάλλον. Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές: (IEC60601-1-2)

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

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

Εισαγωγέας:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Γερμανία
Αρ. τηλ. +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτ
ων CISPR 11

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτ
ων CISPR 11
Αρμονικές εκπομπές 
IEC 61000-3-2
Διακυμάνσεις 
τάσης/αναλαμπές 
IEC 61000-3-3

Συμμόρφωση
Ομάδα 1

Κατηγορία B

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
Το πιεσόμετρο BP880W καταναλώνει ενέργεια ρα
διοσυχνοτήτων μόνο για τις εσωτερικές του λειτου
ργίες. Για τον λόγο αυτόν, αυτή η εκπομπή ραδιοσ
υχνοτήτων είναι εξαιρετικά ασθενής και είναι μάλλο
ν απίθανο να προκαλέσει οποιουδήποτε τύπου πα
ρεμβολή με γειτνιάζοντα ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Το πιεσόμετρο BP880W είναι κατάλληλο για όλες τ
ις χρήσεις και σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλ
αμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων και αυ
τών που συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυ
ο ρεύματος χαμηλής ισχύος που τροφοδοτεί κτίρια 
που προορίζονται για οικιακή χρήση.

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία: (IEC60601-1-2)

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή παιδιά χωρίς επίβλεψη:

Ασφάλεια και προστασία

β) Η απόσταση μεταξύ της περιχειρίδας και του καρπού θα πρέπει να είναι περ.10 
χιλιοστά.
γ) Ασφαλίστε την περιχειρίδα με ένα κλείσιμο Velcro, έτσι ώστε να έχει τοποθετ
ηθεί άνετα και όχι υπερβολικά σφιχτά, και προσέξτε ώστε να μην υπάρχει κενός 
χώρος μεταξύ περιχειρίδας και καρπού.

δ) Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο ίδιο ύψος με την καρδιά. Προσέξτε ώστε η 
περιχειρίδα να είναι ελεύθερη. Παραμείνετε ήρεμοι και καθήμενοι για 2 λεπτά π
ροτού αρχίσετε τη μέτρηση.

ε) Προσέξτε ώστε τα πόδια να μην είναι σταυρωμένα και να ακουμπούν στο πά
τωμα, και ώστε η πλάτη και τα χέρια να υποστηρίζονται.

5.4. Διαδικασία μέτρησης
Αφότου τοποθετήσετε την περιχειρίδα με τον σωστό τρόπο, μπορείτε να ξεκινή
σετε τη μέτρηση ως εξής:
α) Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης), η αντλία θ
α αρχίζει να φουσκώνει την περιχειρίδα. Στην οθόνη εμφανίζεται συνεχώς η αυ
ξανόμενη πίεση της περιχειρίδας..
β) Αφότου επιτύχετε την πίεση εμφύσησης , η αντλία διακόπτει τη λειτ
ουργία της και η πίεση πέφτει σιγά σιγά. Η πίεση της περιχειρίδας 
(μεγάλοι χαρακτήρες) εμφανίζεται στη διάρκεια της μέτρησης. Όταν η 
συσκευή ανιχνεύσει τους παλμούς, το σύμβολο της καρδιάς αρχίζει να 
αναβοσβήνει με κάθε παλμό.

γ) Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, εμφανίζονται τώρα στην οθόνη οι μετρηθείσες τιμές τ
ης συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης καθώς και η συχνότητα των πα
λμών.
Παράδειγμα (Σχ.): Συστολή:118, διαστολή: 73, παλμοί: 75
Τα αποτελέσματα της μέτρησης εξακολουθούν να εμφανίζονται έως ότου απενεργοπο
ιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για διάστημα 3 λεπτών, η συσκε
υή απενεργοποιείται αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια για την μπαταρία.
5.5. Διακοπή της μέτρησης
Εάν καταστεί απαραίτητο να διακόψετε τη μέτρηση της πίεσης για οποιονδήποτε λόγο, 
(π.χ. εάν ο ασθενής νιώσει μια αδιαθεσία), μπορείτε να πατήσετε ανά πάσα στιγμή το 
πλήκτρο «ON/OFF» (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Η συσκευή μειώνει στην περ
ίπτωση αυτή αυτόματα την πίεση της περιχειρίδας.
5.6. Μνήμη - αποθήκευση και ανάκληση των μετρήσεων
Το πιεσόμετρο αποθηκεύει αυτόματα έως και 120 τιμές μετρήσεων. Πατώντας το πλήκτρο MEMORY 
(ΜΝΗΜΗ) εμφανίζεται μια μέση τιμή των τελευταίων 3 μετρήσεων καθώς και η τελευταία μέτρηση 
(MR1) και οι επιπλέον τελευταίες 120 μετρήσεις (MR2, MR3, ..., MR120), η μία μετά την άλλη.

(MR1: Τιμές της τελευταίας μέτρησης) (MR2-MR120: Τιμές της μέτρησης πριν από την MR1)
5.7. Μνήμη - ακύρωση όλων των μετρήσεων - Προσοχή!
Προτού διαγράψετε όλες τις τιμές που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη, βεβαιωθείτε ότι δεν θα χρειαστεί να α
νατρέξετε στις αποθηκευμένες τιμές σε μεταγενέστερο χρόνο. Η τήρηση γραπτού αρχείου είναι συνετή και μ
πορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την επίσκεψη του γιατρού σας.
Για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες τιμές, πατήστε το πλήκτρο MEMORY (ΜΝΗΜΗ) για τουλάχιστο
ν 5 δευτερόλεπτα (στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «CL») και κατόπιν απελευθερώστε το πλήκτρο. 
Για να καθαρίσετε μόνιμα τη μνήμη πατήστε το πλήκτρο MEMORY όσο το σύμβολο «CL» αναβοσβήνει.
6. Εμφάνιση του ενδείκτη καρδιακής αρρυθμίας για έγκαιρη ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας
Το συγκεκριμένο          σύμβολο υποδεικνύει ότι στη διάρκεια της μέτρησης ανιχνεύτηκαν ορισμένες αν
ωμαλίες στους καρδιακούς παλμούς.
Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα ενδέχεται να αποκλίνει από την κανονική σας αρτηριακή πίεση - 
επαναλάβετε τη μέτρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, εάν τ
ο σύμβολο αυτό εμφανίζεται σε τακτική βάση (π.χ. αρκετές φορές σε μία εβδομάδα με καθημερινές μετρ
ήσεις) σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον γιατρό σας.
Παρακαλούμε να δείξετε στον γιατρό σας την εξής εξήγηση
Πληροφορίες για τον γιατρό σε περίπτωση συχνής εμφάνισης του ενδείκτη αρρυθμίας 
Η συγκεκριμένη συσκευή είναι ένα ταλαντομετρικό πιεσόμετρο που αναλύει επίσης τους καρδιακούς π
αλμούς στη διάρκεια μιας μέτρησης. Η συσκευή έχει ελεγχθεί κλινικά. Το σύμβολο της αρρυθμίας εμφα
νίζεται μετά τη μέτρηση, εάν εμφανιστούν ανωμαλίες στους παλμούς στη διάρκεια μιας μέτρησης. Εάν τ
ο σύμβολο εμφανίζεται πιο συχνά (π.χ. αρκετές φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα με καθημερινές μετρήσ
εις) συνιστούμε στον ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.
Η συσκευή δεν υποκαθιστά μια καρδιολογική εξέταση, αλλά χρησιμεύει στην ανίχνευση ανωμαλιών σε 
πρώιμο στάδιο.

7. Μηνύματα σφάλματος/δυσλειτουργίες
Εάν στη διάρκεια μιας μέτρησης εμφανιστεί ένα σφάλμα, η μέτρηση διακόπτεται και εμφανίζεται ο αντίσ
τοιχος κωδικός σφάλματος (παράδειγμα: Σφάλμα με αρ. 2).

Άλλες πιθανές δυσλειτουργίες και τρόποι εξάλειψής τους
Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να ελέγξετε τα εξής σημεία κ
αι, εάν καταστεί απαραίτητο, να λάβετε τα εξής μέτρα:

Το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης παρουσιάζει διακυμάνσεις ακόμη και σε υγιή άτομα. Συνεπώς, είναι σημα
ντικό το ότι οι συγκρίσιμες μετρήσεις απαιτούν πάντα τις ίδιες συνθήκες (συνθήκες ηρεμίας)! Εάν, ωστ
όσο, παρά την τήρηση όλων αυτών των συνθηκών, οι διακυμάνσεις είναι μεγαλύτερες από 15mmHg, ή/και το 
σύμβολο της αρρυθμίας         εμφανίζεται στην οθόνη, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Για σ
κοπούς αδειοδότησης, η συσκευή έχει υποβληθεί σε αυστηρές κλινικές δοκιμές, μέσω των οποίων το υπολογ
ιστικό πρόγραμμα, που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης, δοκιμάστηκε από ε
ξειδικευμένους έμπειρους γιατρούς στη Γερμανία. Το ίδιο υπολογιστικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για κάθε 
μεμονωμένη συσκευή και έχει επίσης υποβληθεί σε κλινική δοκιμή. Η κατασκευή των συσκευών πραγματοπο
ιείται σύμφωνα με τους όρους του Ευρωπαϊκού προτύπου για συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Η οθόνη παραμένει κενή όταν η συσ
κευή ενεργοποιείται παρόλο που οι μ
παταρίες βρίσκονται στη θέση τους.

Η συσκευή αστοχεί συχνά στη μέτρη
ση των τιμών της αρτηριακής πίεσης 
ή οι τιμές που μετρώνται είναι υπερβο
λικά χαμηλές (υπερβολικά υψηλές).
Κάθε μέτρηση παράγει μια διαφορετι
κή τιμή παρόλο που η συσκευή λειτο
υργεί κανονικά και οι τιμές που εμφα
νίζονται στην οθόνη είναι κανονικές.

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης που 
μετρώνται είναι διαφορετικές από τις 
τιμές που μετρά ένας γιατρός.

1 .Ελέγξτε τις μπαταρίες για τη σωστή τους πολικότητα, και, ε
άν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε τις με τον σωστό τρόπο.
2. Εάν η οθόνη εμφανίζει ασυνήθιστες τιμές, ξανατοποθετήστ
ε τις μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις.

1. Ελέγξτε την τοποθέτηση της περιχειρίδας.
2. Μετρήστε ξανά την αρτηριακή πίεση σε φάση ανάπαυσης κ
αι ηρεμίας, τηρώντας τις λεπτομερείς οδηγίες του σημείου 5.

1. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες και 
τα σημεία που αναγράφονται στο «Κοινές πηγές σφαλμάτων
». Επαναλάβετε τη μέτρηση.
Παρακαλούμε σημειώστε: Η αρτηριακή πίεση διακυμαίνε
ται συνεχώς, οπότε οι διαδοχικές μετρήσεις θα εμφανίσο
υν μεταβλητές τιμές

1. Καταγράψτε την καθημερινή εξέλιξη των τιμών και συμβουλ
ευτείτε τον γιατρό σας.
Παρακαλούμε σημειώστε:
Τα άτομα που επισκέπτονται τον γιατρό τους συχνά βι
ώνουν άγχος που μπορεί να προκαλέσει υψηλότερη τιμ
ή μέτρησης στον γιατρό από την τιμή που λαμβάνουν στ
ο σπίτι σε συνθήκες ηρεμίας.

Αρ. σφάλματος Πιθανή (-ές) αιτία (-ες)

Δεν έχει ανιχνευτεί κανένας παλμός.

Η εμφύσηση διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο. Η περιχειρίδα δεν έχει τ
οποθετηθεί σωστά.

Η πίεση στην περιχειρίδα έχει τιμή άνω των 290mmHg.

Αφύσικα ερεθίσματα πίεσης που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης. Αιτί
α: το χέρι μετακινήθηκε στη διάρκεια της μέτρησης (σφάλμα).

Οι μετρήσεις υπέδειξαν μια απαράδεκτη διαφορά μεταξύ συστολικής και διαστολική
ς πίεσης. Πραγματοποιήστε μια επιπλέον μέτρηση τηρώντας πιστά τις εξής οδηγίες. 
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν συνεχίζετε να έχετε ασυνήθιστες μετρήσεις.
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