
BP880W
Riešinis kraujospūdžio matuoklis
Naudotojo vadovas
Riešo diržas tinka riešams, 
kurių apimtis yra nuo 13,5 iki 21 cm

1. Įvadas
1.1. BP880W ypatybės
BP880W (su integruotu laiko / datos ekranu) yra visiškai automatinis skaitmeninis ant riešo dedamas 
kraujospūdžio matavimo prietaisas. Jis greitai ir patikimai oscilometriniu metodu matuoja sistolinį ir 
diastolinį kraujo spaudimą ir pulsą. Prietaisas užtikrina labai aukštą ir kliniškai išbandytą matavimo 
tikslumą, sukurtas taip, kad būtų itin patogus naudoti. Prietaisas skirtas buitiniam naudojimui.
Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šį vadovą ir jį išsaugokite. Daugiau informacijos apie kraujospūdį 
ir jo matavimą gausite iš savo gydytojo.

Dėmesio!
1.2. Svarbi informacija apie jūsų pačių atliekamą kraujospūdžio matavimą
• Pakeitus komponentus galimos matavimo klaidos.
• Netinka naudoti naujagimiams.
• Pernelyg dažnai matuojant (dėl sutrikdytos kraujotakos) galite sužeisti pacientą.
• Uždėjus apyrankę ant žaizdos ši gali atsinaujinti.
• Uždėjus apyrankę ir padidinus jos slėgį ant bet kurios galūnės, kurioje yra atlikta kraujagyslių prieiga 
ar dėl laikino kraujotakos sutrikimo įstatytas arterioveninis (A-V) šuntas ar atliekama terapija, galima 
sužeisti pacientą.
• Nedėkite apyrankės ant rankos toje pusėje, kurioje atlikta mastektomija.
• Tikrinkite, ar automatinio kraujospūdžio matuoklio naudojimas ilguoju laikotarpiu nesukelia paciento 
kraujotakos sutrikimų.
• Nėra skirtas naudoti su HF chirurgine įranga.
• Nepamirškite: savitikra yra tik kontrolė, o ne diagnozė ar gydymas. Kraujospūdžio sutrikimo atvejus 
visuomet aptarkite su savo gydytoju. Jokiais atvejais nekeiskite jums gydytojo paskirtų vaistų dozės.
• Pulso ekranas nėra tinkamas tikrinti širdies stimuliatorių dažnį!
• Širdies ritmo sutrikimų (aritmijos) atvejais šiuo prietaisu atliktus matavimus vertinkite tik po 
konsultacijos su gydytoju.

Išmetimas:
• Baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Panaudotas baterijas išmeskite tam skirtose 
surinkimo taškuose.
• Prietaisą išmeskite vadovaudamiesi WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) taisyklėmis. Jei 
turite klausimų šia tema, kreipkitės į savo savivaldybės atstovus, atsakingus už jūsų teritorinį atliekų 
tvarkymą.

Elektromagnetiniai trikdžiai
Prietaiso sudėtyje yra jautrūs elektroniniai komponentai (mikrokompiuteris). Prietaiso nelaikykite greta 
stiprių elektrinių ar elektromagnetinių laukų (pvz., mobiliųjų telefonų, mikrobangų krosnelių). Nesilaikant 
šių nurodymų galima laikinai sutrikdyti matavimo tikslumą.

2. Svarbi informacija apie kraujospūdį ir jo matavimą
2.1. Kaip susidaro žemas / aukštas kraujospūdis?
Kraujospūdžio lygį nulemia smegenų dalis, vadinama cirkuliaciniu centru, bei nervų sistemos reakcija į 
atitinkamas situacijas. Reguliuojant kraujospūdį keičiasi širdies ritmo dažnis ir stiprumas (pulsas) bei 
kraujo indų plotis. Pastarąjį parametrą valdo smulkūs kraujagyslių sienelių raumenys.
Dėl širdies veiklos arterinis kraujospūdis periodiškai keičiasi: Širdies „kraujo išstūmimo“ (susitraukimo) 
metu vertė yra didžiausia (sistolinis kraujo spaudimas), o širdies „ramybės“ etapu vertė yra mažiausia 
(diastolinis kraujo spaudimas).
Siekiant išvengti ligų kraujospūdžio vertės turi neviršyti tam tikrų ribų.

2.2. Kokios vertės yra normalios?
Kraujospūdis yra per didelis, jei ramybės būsenoje diastolinis spaudimas viršija 90 mmHG ir (arba) 
sistolinis spaudimas viršija 160 mmHg. Taip nutikus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Jei tokios vertės 
laikosi ilgą laiką, dėl atitinkamų jūsų kraujagyslių pažeidimų kyla pavojus jūsų sveikatai. Jei sistolinio 
kraujo spaudimo vertė yra tarp 140 mmHg ir 160 mmHg ir (arba) diastolinio kraujo spaudimo vertės yra 
tarp 90 mmHg ir 100 mmHg, kreipkitės į savo gydytoją. Be to, reguliariai atlikite savitikrą.
Jei kraujospūdžio vertės per mažos, pvz., sistolinis kraujospūdis nesiekia 100 mmHg ir (arba) 
diastolinis kraujospūdis yra mažesnis nei 60 mmHg, kreipkitės į gydytoją. Net ir esant normalioms 
kraujospūdžio vertėms rekomenduojama reguliariai tikrinti savo kraujospūdį. Taip anksčiau aptiksite 
pakitimus ir galėsite greičiau reaguoti. Jei kaujospūdžio reguliavimo tikslais taikote medicininį gydymą, 
registruokite savo kraujospūdį atlikdami reguliarius savitikros matavimus konkrečiu dienos metu. 
Parodykite šias vertes savo gydytojui.

Niekuomet nenaudokite savo matavimų rezultatų tam, kad pakeistumėte savo gydytojo išrašytų 
vaistų dozės.
Kraujospūdžio verčių (vnt.: mmHg) klasifikavimo lentelė pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
duomenis:

Papildoma informacija

• Jei jūsų vertės poilsio sąlygomis paprastai yra standartinės, tačiau itin aukštos patiriant fizinę ar 
psichologinę įtampą, gali būti, jog jums pasireiškia nepastovioji hipertenzija. Jei turite įtarimų, kad 
jums pasireiškia ši būklė, pasitarkite su savo gydytoju.
• Jei tinkamai išmatavus diastolinį kraujospūdį šio vertės viršija 120mmHg, būtina nedelsiant kreiptis į 
gydytoją.

3. Kraujospūdžio matuoklio komponentai

Sistolinė vertė

slėgio vienetas

Diastolinė vertė

Pulsas

Kita informacija

5. Kaip atlikti matavimą
5.1. Prieš matuojant:
• Prieš matuojant kraujospūdį nevalgykite, nerūkykite bei venkite fizinės veiklos. Visi šie veiksniai gali 
paveikti matavimo rezultatus. Prieš matuodami pasistenkite bent dešimt minučių atsipalaiduoti ir 
ramiai pasėdėti tylioje aplinkoje.
• Visuomet matuokite tą patį riešą (paprastai kairįjį).
• Matavimus stenkitės atlikti reguliariai, tuo pačiu dienos metu, kadangi dienos eigoje kraujospūdis 
kinta.
5.2. Dažniausios klaidų priežastys:
Norint gauti palyginimui tinkamus kraujospūdžio rodmenis būtina užtikrinti vienodas 
matavimo sąlygas! Paprastai tai turi būti ramybės sąlygos.
• Asmens bandymai prilaikyti ranką gali padidinti kraujospūdį. Atsisėskite patogiai, atsipalaiduokite, 
matavimo metu neįtempkite raumenų. Jei reikia, pasidėkite pagalvėlę.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką (laiko, atminties) atliekama 
viena įvestis (pvz., režimas perjungiamas iš valandų į minutes arba 
vertė pakeičiama +1). Mygtuką paspaudus ir palaikius pakeitimai 
bus atliekami sparčiau ir norimą vertę pasieksite greičiau.

Širdies simbolisŠirdies aritmijos indikatorius

Spalvinis indikatorius

Naudotojas Laikas ir data

Įjungimo / išjungimo mygtukas
Atminties mygtukas

Laiko mygtukas

Atminties simbolis
Atminties įrašo Nr.

Įspėjimas apie išsikraunančią bateriją

Nedelsiant 
kreipkitės į gydytoją!

Kreipkitės į gydytoją

Kreipkitės į gydytoją

Pasitarkite su savo 
gydytoju

Savitikra

Savitikranuo 60 iki 80

nuo 80 iki 85

nuo 85 iki 90

nuo 90 iki 100

nuo 100 iki 110

Daugiau nei 110

nuo 100 iki 120

nuo 120 iki 130

nuo 130 iki 140

nuo 140 iki 160

nuo 160 iki 180

Daugiau nei 180

Kraujospūdis 
optimalus

Intervalas Sistolinis

kraujospūdis

Diastolinis

kraujospūdis

Priemonės

Kraujospūdis 
normalus
Kraujospūdis kiek 
pakilęs
Kraujospūdis per 
aukštas
Kraujospūdis 
gerokai per aukštas
Kraujospūdis 
pavojingai aukštas

4.2. Nustatytos datos rodymas
Paspauskite laiko mygtuką.
Ekrane bus parodyta data.

4.3. Naudotojo pasirinkimas, laiko ir datos nustatymas
Naudotojo pasirinkimas:
Šis pažangus kraujospūdžio matuoklis leidžia jums nepriklausomai sekti 2 asmenų kraujospūdžius.
a) Prieš matuodami patikrinkite, ar prietaise pasirinkote norimą naudotoją. Prietaisas gali sekti 
2 atskirų asmenų rodmenis. (1 naudotojas, 2 naudotojas).
b) Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite laiko mygtuką. Ekrane 
dabar rodomas pasirinktas naudotojas - atitinkama indikacija mirksi. 
Norėdami patvirtinti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

c) Norėdami pasirinkti naudotoją, paspauskite atminties mygtuką.
d) Rekomenduojame pirmąjį asmenį, kuris matuosis kraujo 
spaudimas, priskirti kaip 1 naudotoją.

Laiko, datos nustatymas
Šiame kraujospūdžio matuoklyje yra integruota laiko ir datos indikacija. Tai suteikia privalumą 
kiekvieno matavimo metu įrašyti ne tik kraujospūdžio vertę, tačiau ir tikslų šios vertės matavimo laiką.
Įdėjus naujas baterijas laikrodis pradeda skaičiuoti laiką nuo šio nustatymo: 2020-01-01 12:00 val.
Tuomet turite iš naujo įvesti dabartinę datą ir laiką. Norint tai atlikti, atlikite šią procedūrą

1) Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite laiko mygtuką, kol 
pradės mirksėti naudotojo simbolis. Tuomet dar kartą 
paspauskite laiko mygtuką. Ekrane pasirodys nustatomi metai - 
mirksės keturi simboliai.

2) Metus įveskite paspausdami atminties mygtuką.

3) Dar kartą paspauskite laiko mygtuką. Ekrane rodoma 
dabartinė data, mirksi pirmasis simbolis (mėnuo).

4) Mėnesį galima įvesti paspaudžiant atminties mygtuką.

5) Dar kartą paspauskite laiko mygtuką. Mirksės du paskutiniai 
(dienos) simboliai.

6) Dieną galima įvesti paspaudžiant atminties mygtuką.

7) Dar kartą paspauskite laiko mygtuką. Ekrane rodomas 
dabartinis laikas, mirksi pirmasis simbolis (valandos).

8) Valandą galima įvesti paspaudžiant atminties mygtuką.

9) Dar kartą paspauskite laiko mygtuką. Mirksės du paskutiniai 
simboliai (minutės).

10) Tikslų laiką įvesti galima paspaudus atminties mygtuką.

11) Įvedus visus nustatymus dar kartą paspauskite laiko 
mygtuką. Bus parodyta data, po to laikas. Įvestis patvirtinama ir 
laikrodis pradeda skaičiuoti laiką.

4. Kraujospūdžio matuoklio naudojimo pradžia
4.1. Kaip įdėti baterijas
a) Įdėkite baterijas (2 x AAA 1,5 V) laikydamiesi nurodyto poliškumo.
b) Jei ekrane rodomas          baterijos įspėjamasis simbolis, baterijos yra išsikrovusios ir jas reikia 
pakeisti naujomis.
Dėmesio!
• Pasirodžius įspėjamajam simboliui            prietaisas užblokuojamas iki baterijų pakeitimo.
• Naudokite AAA tipo „Long-Life“ ar šarmines 1,5 V baterijas. Nerekomenduojama naudoti 1,2 V 
įkraunamų akumuliatorių.
• Jei kraujospūdžio matuoklio ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.

• Automatinio kraujospūdžio matuoklio rodmenis gali paveikti ekstremali temperatūra, drėgmė ir 
aukštis.
• Jei riešo arterija yra gerokai žemiau (aukščiau), nei širdis, prietaisas parodys klaidingai aukštą (žemą) 
kraujospūdį! (Kiekvienas 15 cm aukščio skirtumas nulemia 10mmHg matavimo paklaidą!)
• Atsilaisvinusi apyrankė gali nulemti neteisingus matavimus.
• Atliekant pakartotinius matavimus kraujas kaupiasi riešo srityje, tad matavimai gali nebebūti tikslūs. 
Tinkamai atlikus kraujospūdžio matavimą jį kartoti galima po mažiausiai 5 min. pauzės arba bent 
3 minutes palaikius iškeltą ranką, kad kraujas išsivaikščiotų.

5.3. Apyrankės uždėjimas
a) Nuo riešo nusiimkite visus daiktus ir papuošalus (pvz., laikrodį). Ant riešo uždėkite apyrankę.

Tokia pat kompiuterinė programa naudojama visuose prietaisuose, tad jie buvo išbandyti kliniškai. 
Prietaisai gaminami laikantis Europos kraujospūdžio matavimo prietaisams taikomų standartų 
reikalavimų. Jei jūsų kraujospūdžio matavimo prietaisui kyla techninių problemų, pasitarkite su prietaiso 
platintoju. Niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys!
Bet koks neleistinas prietaiso atidarymas panaikina jam taikomą garantiją!

8. Techninė priežiūra ir taisymas, kalibravimas
a) Saugokite prietaisą nuo ekstremalios temperatūros, drėgmės, dulkių ar tiesioginių saulės spindulių.
b) Apyrankėje yra jautri hermetiška pūslė. Su ja elkitės atsargiai, netampykite, nesukite ir nelenkite.
c) Prietaisą valykite švelniu sausu skudurėliu. Valymui nenaudokite benzino, skiediklių ar panašių tirpalų. 
Dėmes ant apyrankės galima pašalinti drėgnu audiniu ir muilo tirpalu. Apyrankės negalima skalbti!
d) Prietaiso nemėtykite ir netrankykite. Saugokite nuo stiprių vibracijų.
e) Prietaiso niekuomet neatidarykite! Priešingu atveju paveiksite gamintojo atliktą kalibravimą!

9. Garantija
BP880W kraujospūdžio matuokliui suteikiama 2 metų garantija nuo jo įsigijimo datos. Garantija 
netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo laikymo, nelaimingų atsitikimų, nesilaikant 
naudojimo nurodymų ar dėl trečiųjų šalių atliktų pakeitimų.
Garantija galioja tik pateikus tinkamą platintojo užpildytą garantinę kortelę.

10 . Tarnavimo laikas
5 metai

11. Baterijos tarnavimo laikas
300 matavimų naudojant 2 AAA dydžio šarmines baterijas

12. Saugumas, priežiūra ir išmetimas

Atsparumo 
bandymas
Elektrostatinė 
iškrova (ESD) 
IEC 61000-4-2

Greitasis elektros 
perdavimas / 
pliūpsnis 
IEC 61000-4-4
Šuolis 
IEC 61000-4-5

Įtampos kirtimai, 
trumpi pertrūkiai 
ir įtampos 
svyravimai 
maitinimo šaltinio 
įvesties linijose 
IEC 61000-4-11

Maitinimo dažnis 
(50/60 Hz) 
magnetinis 
laukas 
IEC 61000-4-8

Praleista RF 
IEC 61000-4-6

Spinduliuota RF
IEC 61000-4-3

1 pastaba: Esant 80 MHz ir 800 MHz taikomas didesnis dažnių intervalas.
2 pastaba: Šios gairės taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinę sklaidą veikia konstrukcijų, 
objektų ir žmonių sugerties ir atspindžio parametrai.
a Stacionarių siųstuvų, pvz., bazinių radijo telefonų (mobiliųjų, belaidžių) ir antžeminių mobiliųjų 
radijo įrenginių, mėgėjiškų radijo įrenginių, AM ir FM radijo transliavimo ir TV transliavimo siųstuvų 
lauko stipriai negali būti tiksliai teoriškai apskaičiuojami. Siekiant įvertinti stacionarių RD siųstuvų 
elektromagnetinę aplinką reikia atlikti elektromagnetinį objekto tyrimą. Jei išmatuotas lauko stipris 
vietovėje, kurioje naudojamas BP880W, viršija taikomą RD atitikties lygį, BP880W turi būti 
tikrinamas, kad veiktų įprastai. Pastebėjus neįprastą veikimą, gali reikėti imtis papildomų priemonių, 
pvz., BP880W perkėlimo ar perorientavimo.
b Viršijus 150 kHz - 80MHz dažnio intervalą lauko stipris turi būti mažesnis nei 3 V/m.

Rekomenduojamas nešiojamos ir mobilios RD ryšio įrangos ir BP880W atskyrimo atstumas.

Rekomenduojamas atskyrimo atstumas:

BP880W skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiami RD trikdžiai yra 
kontroliuojami. BP880W naudotojas ar klientas gali padėti apsisaugoti nuo elektromagnetinių 
trikdžių išlaikant minimalų rekomenduojamą atstumą tarp nešiojamos ir mobilios RD ryšio 
įrangos (siųstuvų) ir BP880W pagal toliau pateiktas vertes, apskaičiuojamas atsižvelgiant į ryšio 
įrangos galią.

Rekomenduojamas siųstuvų, kurių maksimali galia aukščiau nenurodyta, atskyrimo atstumas d 
metrais (m) gali būti nustatomas naudojant lygtį, taikomą siųstuvo dažniui. Čia P yra didžiausia 
siųstuvo išvesties galia vatais (W), kurią nurodo siųstuvo gamintojas.
1 pastaba: Esant 80MHz ir 800MHz taikomas didesniam dažnių intervalui galiojantis atskyrimo 
atstumas.
2 pastaba: Šios gairės taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinę sklaidą veikia objektų ir 
žmonių sugerties ir atspindžio parametrai.

Pastaba:
Kai kurią elektros ir elektrinę 
įrangą draudžiama palikti ir 
išmesti nesilaikant 
nurodymų

TUV Nr.

Gamintojo pavadinimas ir 
adresas:

Prieš naudojant 
perskaitykite lapelį

Nenaudoti kūdikiams IP22

Nesušlapinkite BF tipo įranga

Apsauga nuo vandens 
patekimo

Nominali siųstuvo 
išvesties galia (W)

Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį, m
150 kHz iki 80 MHz 
d = 1,2×p1/2

80 MHz iki 800 MHz 
d = 1,2×p1/2

800 MHz iki 2,5 GHz 
d = 2,3× p1/2

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

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

Netaikoma

3 V/m

IEC60601-1-2 
bandymo lygis
±6 kV kontaktas
±8 kV oras

±2 kV maitinimo 
linijoms
±1 kV įvesties / 
išvesties linijoms
±1 kV skirtuminis 
režimas
±2 kV įprastas 
režimas
<5 % UT（95% 
kritimas UT .） 
0,5 ciklui
40 % UT （60% 
kritimas UT ）5 ciklams
70 % UT (30% kritimas 
UT) 25 ciklams
<5 % UT （95% 
kritimas UT ）5 sek.
3 A/m

Atitikties lygis

±6 kV kontaktas
±8 kV oras

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Elektromagnetinė aplinka - gairės

Atsparumo 
bandymas

IEC60601-1-2 
bandymo lygis

IEC60601-1-2 
bandymo lygis

Elektromagnetinė aplinka - gairės

Nešiojama ir mobili RD ryšio įranga prie 
BP880W (įskaitant ir laidus) turi būti 
naudojama ne arčiau, nei 
rekomenduojamas jos atskyrimo 
atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo 
dažniui taikomą lygtį.
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas
3V
d = 1,2×p1/2 80Mhz iki 800 MHz
d = 2,3×p1/2 800 MHz iki 2.5 GHz
čia P yra maksimali siųstuvo išvesties 
galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją, 
o d yra rekomenduojamas atskyrimo 
atstumas metrais (m).
Stacionarių RD siųstuvų lauko stipriai 
nustatomi atliekant elektromagnetinį vietos 
tyrimąa, jie neturi viršyti kiekvieno dažnio 
intervalo atitikties lygiob. Trikdžiai gali kilti 
greta įrangos, paženklintos šiuo simboliu:

Grindys turi būti medinės, betoninės ar 
keraminių plytelių. Jei grindys padengtos 
sintetine medžiaga, santykinė drėgmė 
turi būti bent jau 30 %.
Maitinimo šaltinio kokybė turi atitikti 
įprastą komercinę ar ligoninės 
aplinką.

Maitinimo šaltinio kokybė turi atitikti 
įprastą komercinę ar ligoninės 
aplinką.

Maitinimo šaltinio kokybė turi atitikti 
įprastą komercinę ar ligoninės 
aplinką. Jei per maitinimo šaltinių 
sutrikimus naudotojas turi nuolat 
naudoti ranką, rekomenduojama 
BP880W maitinti nuo nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio ar baterijos.

Netaikoma

Pastaba: UT yra KS maitinimo įtampa iki bandymo lygio pritaikymo.• Šį prietaisą galima naudoti tik tais tikslais, kurie aprašyti šiame lapelyje. Gamintojas neprisiima 
atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
• Šiame prietaise yra jautrūs komponentai, todėl su juo elgtis reikia atsargiai. Laikykitės laikymo ir 
naudojimo sąlygų, nurodytų dalyje „Techninės specifikacijos“!
• Saugokite nuo

- vandens ir drėgmės
- ekstremalios temperatūros
- smūgių ir mėtymo
- nešvarumų ir dulkių
- tiesioginių saulės spindulių
- šalčio ir karščio

• Apyrankė yra jautri, su ja reikia elgtis atsargiai.
• Apyrankę pripūskite tik ją užsidėję.
• Nenaudokite prietaiso šalia stiprių elektromagnetinių laukų, pvz., mobiliųjų telefonų ar radijo ryšio 
priemonių.
• Nenaudokite prietaiso jei manote, kad jis gali būti pažeistas arba pastebėję kažką neįprasto.
• Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas.
• Perskaitykite papildomus saugumo nurodymus, pateikiamus atskirose šio lapelio dalyse.

kai kurios dalys yra pakankamai mažos, kad jas būtų galima praryti
• Naudokite tik leistinus priedus, nuimamas dalis ir medžiagas. Naudojant kitokias dalis ar medžiagas 
galima pakenkti saugumui.
• Įspėjimas, jog ketinant ilgą laiką nenaudoti prietaiso reikia išimti baterijas.
Prietaiso priežiūra
Prietaisą valykite tik naudodami švelnų sausą skudurėlį.
Atliekų tvarkymas

Baterijas ir elektroninius prietaisus reikia išmesti laikantis vietinių galiojančių reikalavimų. 
Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

13. Standartai
Prietaiso standartas: prietaisas atitinka Europos sąjungos neinvazinių kraujospūdžio matuoklių standarto 
reikalavimus.

Standartas
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

Matavimo raiška:
Pripūtimas:
Atminties funkcija:
Dekompresija:
Maitinimo šaltinis:
Nominalioji įtampa:
Darbinė temperatūra:
Darbinė drėgmė:
Laikymo temperatūra:
apyrankės dydis:
Laikymo drėgmė:
Matmenys:
Prietaiso svoris:
Baterijų svoris:
Sus / Dia skaitmenų dydis:
laiko rodmuo:
matomo ekrano dydis :
Rodomas apyrankės slėgio 
intervalas:
Apsauga nuo elektros smūgio:

Matavimo procedūra:

Ekranas:

Matavimo intervalas:

Statiškas tikslumas:

Saugumo klasifikacijos:

Veikimo režimas:
Apsauga nuo vandens 
patekimo:
Priedai:

1 mmHg
Automatinis pripūtimas naudojant vidinį siurblį
120 atmintis x 2 naudotojai (SYS, DIA, pulsas)
Nuolatinio vienakrypčio vožtuvo sistema
2 AAA dydžio šarminės baterijos
DC 3V 1,5 W (nuolatinė srovė)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85% SD (daugiausia)
-10~55°C/14~+131°F
13,5 - 21cm
10%~95% SD (daugiausia)
74 x 84 x 30 mm
182 g (su baterijomis ir apyranke)
23 g
12 mm
24 val. ekranas
43,8 x 34 mm

0~290 mmHg

Apsauga nuo elektros smūgio:

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

Oscilometras, atitinka Korotkovo metodą:
I etapas: sistolinis, V etapas: diastolinis
Skaitmeninis ekranas
Slėgis: nuo 30 iki 280 mmHg (1 mmHg žingsniu)
Pulsas: nuo 40 iki 199 dūžių per minutę
Slėgis: ±3 mmHg
Pulsas: ±5 % nuo rodmens

BF tipo įranga

Nuolatinis veikimas

IP22

Užtraukiamas maišelis, 2 AAA baterijos, naudotojo vadovas

Įgyvendintos ES IIa klasės medicininiams prietaisams skirtų gairių 93/42/EEB sąlygos.

14. Techninės specifikacijos

15. Gamintojo deklaracija
BP880W prietaisas skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. BP880W klientas ar 
naudotojas turi užtikrinti, jog prietaisas bus naudojamas tokioje aplinkoje. Elektromagnetinė spinduliuotė: 
(IEC60601-1-2)

16. INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

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

Importuotojas:
„GBT GmbH“
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Vokietija
Tel.: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Sklaidos bandymas
RF spinduliuotė CISPR 11

RF spinduliuotė CISPR 11
Darnioji spinduliuotė 
IEC 61000-3-2
Įtampos svyravimai / 
mirgėjimas 
IEC 61000-3-3

Atitiktis
1 grupė

B klasė
Netaikoma

Netaikoma

Elektromagnetinė aplinka
BP880W naudoja RD energiją tik vidinėms 
funkcijoms. Todėl RD spinduliuotė yra itin silpna. 
Tikimybė, kad ji sukels greta esančių elektroninių 
prietaisų sutrikimus yra nykstamai maža.

BP880W tinkamas naudoti visose įstaigose, 
įskaitant ir buitinę aplinką bei tiesiogiai prijungus 
prie viešojo mažos įtampos tinklo, kuriuo tiekiama 
buitiniams tikslams skirta energija.

Elektromagnetinis atsparumas: (IEC60601-1-2)

Neleiskite vaikams naudoti šio prietaiso be priežiūros:

Saugumas ir apsauga

b) Atstumas nuo apyrankės iki plaštakos turi būti apie 10 mm.
c) Pritvirtinkite apyrankę kibia juosta. Apyrankė turi būti patogi, pernelyg 
nespausti, tarp jos ir riešo neturi būti tarpo.

d) Apyrankė turi būti maždaug širdies aukštyje. Pasirūpinkite, kad apyrankė 
būtų padėta laisvai. Prieš pradėdami matavimą ramiai pabūkite apie 
2 minutes.

e) Kojas padėkite ant grindų, nesukryžiuokite, nugarą ir rankas laikykite 
atremtas.

5.4. Matavimo procedūra
Tinkamai uždėjus apyrankę galima pradėti matavimą:
a) Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Siurblys pradės apyrankės 
pripūtimą. Ekrane bus rodomas nuolat didėjantis apyrankės slėgis.

b) Pasiekus pripūtimo slėgį siurblys nustos pumpuoti, slėgis pradės po 
truputį kristi. Matavimo metu bus rodomas apyrankės slėgis (dideli 
simboliai). Prietaisui aptikus pulsą, sulig kiekvienu širdies dūžiu bus 
rodomas širdutės simbolis.

c) Atlikus matavimą ekrane bus parodytos sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio bei 
pulso vertės.
Pavyzdys (pav.): Sistolinis 118, Diastolinis 73, Pulsas 75

Matavimo rezultatai bus rodomi iki tol, kol išjungsite prietaisą. Jei 3 minutes nespaudžiamas joks 
mygtukas, prietaisas automatiškai išsijungs, kad neeikvotų baterijų.

5.5. Matavimo nutraukimas
Jei dėl kokios nors priežasties reikia nutraukti kraujospūdžio matavimą (pvz., jei 
pacientas blogai jaučiasi), tereikia paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką. 
Prietaisas automatiškai sumažina apyrankės slėgį.
5.6. Atmintis - matavimų įrašymas ir atkūrimas
Kraujospūdžio matuoklis automatiškai išsaugo paskutines 120 matavimo verčių. Paspaudus atminties 
mygtuką viena po kitos galima peržiūrėti vidutinę paskutinių 3 matavimų vertę, paskutinio matavimo 
(MR1) ir paskutinių 120 matavimų (MR2, MR3, ..., MR120) vertes.

(MR1: paskutinio matavimo vertės) (MR2-MR120: matavimų iki MR1 vertės)
5.7. Atmintis - visų matavimų atšaukimas Dėmesio!
Prieš ištrinant visus atmintyje saugomus matavimus įsitikinkite, kad vėliau jų jums nebeprireiks. Įrašų 
išsaugojimas yra apdairus žingsnis, vėliau galintis pasitarnauti konsultacijų su gydytoju metu.
Norint ištrinti visus išsaugotus įrašus paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite atminties mygtuką. 
Ekrane pasirodžius simboliui „CL“ atleiskite mygtuką. „CL“ simbolis pradės mirksėti. Jei norite išvalyti 
atmintį paspauskite atminties mygtuką, kol „CL“ mirksi.

6. Širdies aritmijos indikatorius ankstyvajai diagnostikai
Simbolis           rodo, kad matavimo metu buvo nustatytas nereguliarus pulsas.
Tokiu atveju rezultatai gali skirtis nuo įprasto kraujospūdžio. Rekomenduojame pakartoti matavimą. 
Daugeliu atvejų dėl to nereikėtų susirūpinti. Tačiau jei šis simbolis rodomas reguliariai (pvz., keletą 
kartų per savaitę, kai kraujospūdis matuojamas kasdien), rekomenduojame apie tai pranešti savo 
gydytojui.
Pateikite šią informaciją savo gydytojui
Informacija apie dažną aritmijos indikatoriaus pasirodymą. Šis prietaisas yra oscilometrinis 
kraujospūdžio matuoklis, kuris matavimo metu analizuoja ir pulso dažnį. Šis prietaisas yra kliniškai 
patikrintas. Po matavimo aritmijos simbolis rodomas tuo atveju, jei matavimo metu nustatomas 
nereguliarus pulsas. Jei simbolis rodomas dažniau (pvz., keletą kartų per savaitę, kai matavimai 
atliekami kasdien), rekomenduojame kreiptis į gydytoją.
Prietaisas nepakeičia širdies patikros, tačiau tinka ankstyvajai nereguliaraus pulso diagnostikai.

7. Klaidos / gedimai
Jei matavimo metu įvyksta klaida, matavimas nutraukiamas, rodomas atitinkamas klaidos kodas 
(pavyzdžiui: klaida Nr. 2).

Kiti galimi gedimai ir jų taisymas
Jei naudojant šį prietaisą kyla problemų, patikrinkite šiuos punktus ir, jei reikia, imkitės nurodytų 
veiksmų:

Net ir sveikų asmenų kraujospūdis kinta. Svarbu pabrėžti, kad norint palyginti matavimus, juos būtina 
atlikti esant tokioms pat sąlygoms (ramybės sąlygoms)! Jei nepaisant visų šių veiksnių svyravimas 
yra didesnis nei 15mmHg ir (arba) ekrane rodomas aritmijos simbolis      , kreipkitės į savo gydytoją. 
Licencijavimo metu su prietaisu buvo atliekami griežti klinikiniai bandymai. Jų metu kompiuterinės 
programos išmatuotas kraujospūdžio vertes tikrino Vokietijos gydytojai specialistai.

Kita informacija

Įjungus prietaisą ekrane nieko 
nerodoma, nors baterijos ir yra 
įdėtos.

Prietaisui dažnai nepavyksta 
išmatuoti kraujospūdžio arba 
išmatuotos vertės yra pernelyg 
mažos (didelės).
Kiekvieno matavimo metu parodoma 
skirtinga vertė, nors prietaisas veikia 
įprastai ir rodomos vertės yra 
įprastos.

Išmatuotas kaujospūdis skiriasi nuo 
gydytojo pamatuotų verčių.

1. Patikrinkite, ar baterijų poliškumas teisingas. Jei reikia, 
įdėkite jas tinkamai.
2. Jei rodmenys neįprasti, iš naujo įdėkite baterijas arba 
pakeiskite jas.
1. Patikrinkite apyrankės padėtį.
2. Dar kartą ramiai, tyloje, laikydamiesi 5 punkte pateiktų 
nurodymų pamatuokite kraujospūdį.

1. Perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir nurodymus 
dalyje „Dažniausios klaidų priežastys“. Pakartokite 
matavimą.
Atkreipkite dėmesį: Kraujospūdis nuolat kinta, tad net ir 
pakartotinio matavimo vertės gali skirtis

1. Įrašykite kasdienių matavimų vertes ir kreipkitės į 
gydytoją.
Atkreipkite dėmesį:
dažnai pas gydytojus besilankantys asmenys patiria 
nerimą, kuris gali nulemti didesnes matavimų vertes 
gydytojo kabinete, nei namie, ramybės sąlygomis.

Klaidos Nr. Galima(-os) priežastis(-ys)

Neaptiktas pulsas.

Per ilgai užtruko pripūtimas. Netinkamai uždėta apyrankė.

Slėgis apyrankėje viršija 290mmHg.

Matavimo rezultatą paveikia nenatūralūs pulso impulsai. Priežastis: matavimo 
metu patraukta ranka (artefaktas).

Išmatuota vertė nurodė nepriimtiną skirtumą tarp sistolinio ir diastolinio 
spaudimo. Atidžiai laikydamiesi nurodymų atlikite kitą matavimą. Jei matavimai 
ir toliau bus neįprasti, kreipkitės į gydytoją.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Gedimas Taisymas

ERR 5

ERR 8

0. 5-1,0 cm
(1/4"-1/2")


