
BP880W
Asinsspiediena mērītājs uz apakšdelma
Lietošanas instrukcija
Aproce ir piemērota plaukstas locītavas 
apkārtmēram no 13,5 līdz 21 cm

1. Ievads
1.1. BP880W īpašības
Asinsspiediena mērītājs BP880W (ar integrētu laika/datuma displeju) ir pilnībā automātiska, digitāla 
asinsspiediena mērīšanas ierīce lietošanai uz plaukstas locītavas, kas ļauj ļoti ātri un droši izmērīt 
sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, kā arī pulsa ātrumu, izmantojot oscilometrisko mērīšanas 
metodi. Ierīcei ir raksturīga ļoti augsta un klīniski pārbaudīta mērījumu precizitāte, un tās dizains 
nodrošina maksimāli ērtu lietošanu. Ierīce ir paredzēta patstāvīgai izmantošanai mājās.
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un pēc tam glabājiet to drošā vietā. Ja 
Jums ir papildu jautājumi par asinsspiedienu un tā mērīšanu, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Uzmanību!
1.2. Svarīga informācija par patstāvīgu mērīšanu
• Detaļas aizstāšana ar citu var izraisīt mērījumu kļūdu.
• Nelietot jaundzimušajiem pacientiem.
• Pārāk bieži mērījumi var izraisīt ievainojumus pacientam asins plūsmas traucējumu dēļ.
• Manšetes uzlikšana uz brūces var izraisīt turpmākus savainojumus.
• Manšetes uzlikšana un tās spiediena palielināšana uz jebkuras ekstremitātes, kurai tiek veikta 
intravaskulāra piekļuve vai terapija, vai ir ievietots arteriovenozais (AV) šunts, īslaicīgu asins plūsmas 
traucējumu dēļ var izraisīt pacienta traumu.
• Nelietojiet manšeti un nepalieliniet tās spiedienu uz rokas tajā ķermeņa pusē, kurā ir veikta 
mastektomija.
• Ir jāpārbauda, vai automatizētā sfigmomanometra darbība neizraisa ilgstošus pacienta asinsrites 
traucējumus.
• Nav paredzēts lietošanai kopā ar AF ķirurģisko aprīkojumu.
• Atcerieties: pašnovērtējums nozīmē pārbaudi, nevis diagnostiku vai ārstēšanu. Neparastas vērtības 
vienmēr jāapspriež ar savu ārstu. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta izrakstīto zāļu devu.
• Pulsa mērījums nav piemērots sirds elektrokardiostimulatoru frekvences pārbaudei!
• Sirdsdarbības traucējumu (aritmijas) gadījumos mērījumus, kas veikti ar šo instrumentu, drīkst 
novērtēt tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

Likvidēšana:
• Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos. Izlietotās baterijas jānodod paredzētajos savākšanas 
punktos.
• Ierīce jālikvidē saskaņā ar EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) noteikumiem. Jautājumu 
gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pašvaldības iestādēm, kuras ir atbildīgas par atkritumu izvešanu Jūsu 
reģionā.

Elektromagnētiskie traucējumi
Ierīce satur jutīgas elektroniskas daļas (mikrodatoru). Tāpēc izvairieties no spēcīgiem elektriskiem vai 
elektromagnētiskiem laukiem ierīces tiešā tuvumā (piem., mobilie tālruņi, mikroviļņu krāsnis). Tas var 
izraisīt īslaicīgu mērījumu precizitātes pasliktināšanos.

2. Svarīga informācija par asinsspiedienu un tā mērīšanu
2.1. Kā rodas augsts/zems asinsspiediens?
Asinsspiediena līmenis tiek noteikts kādā smadzeņu daļā, tā sauktajā asinsrites centrā, un pielāgots 
attiecīgajai situācijai ar atgriezeniskās saites palīdzību caur nervu sistēmu. Asinsspiediena regulēšanai 
tiek mainīts sirdsdarbības spēks un biežums (pulss), kā arī asinsvadu platums. Pēdējais tiek panākts 
caur asinsvadu sieniņu smalko muskuļu darbību.
Sirds darbības laikā arteriālā asinsspiediena līmenis periodiski mainās: „Asins izsviedes” (sistoles) laikā 
vērtība ir vislielākā (sistoliskā asinsspiediena vērtība), sirds „miera perioda” (diastoles) beigās – 
vismazākā (diastoliskā asinsspiediena vērtība).
Lai novērstu noteiktas slimības, asinsspiediena vērtībām jāatrodas noteiktās normas robežās.

2.2. Kādas ir normālas vērtības?
Asinsspiediens ir pārāk augsts, ja miera stāvoklī diastoliskais spiediens ir virs 90 mmHg un/vai 
sistoliskais asinsspiediens pārsniedz 160 mmHg. Šādā gadījumā nekavējoties konsultējieties ar savu 
ārstu. Ja vērtības ilgstoši atrodas šajā līmenī, tas apdraud Jūsu veselību, jo ar to ir saistīti progresējoši 
bojājumi Jūsu ķermeņa asinsvados. Ja sistoliskā asinsspiediena vērtības ir no 140 mmHg līdz 
160 mmHg un/vai diastoliskā asinsspiediena vērtības ir no 90 mmHg līdz 100 mmHg, konsultējieties ar 
savu ārstu. Turklāt būs nepieciešamas regulāras pašpārbaudes.
Ja asinsspiediena vērtības ir pārāk zemas, proti, sistoliskais spiediens ir mazāks par 100 mmHg un/vai 
diastoliskais spiediens ir mazāks par 60 mmHg, konsultējieties ar savu ārstu. Pat pie normālām 
asinsspiediena vērtībām ir ieteicams regulāri veikt pašpārbaudi ar asinsspiediena mērītāju. Šādā veidā 
Jūs varēsiet savlaicīgi atklāt iespējamās sava asinsspiediena izmaiņas un atbilstoši rīkoties. Ja Jūs 
saņemat ārstēšanu asinsspiediena kontrolei, sekojiet savam asinsspiedienam, patstāvīgi veicot 
regulārus mērījumus noteiktā diennakts laikā. Parādiet šīs vērtības savam ārstam.

Nekad neizmantojiet mērījumu rezultātus, lai patstāvīgi mainītu zāļu devas, ko ir izrakstījis Jūsu 
ārsts.
Tabula asinsspiediena vērtību klasifikācijai (vienība: mmHg) saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas datiem:

Papildu informācija

• Ja miera stāvoklī Jūsu vērtības pārsvarā ir normas robežās, bet atrodaties ārkārtīgi augstas fiziskas 
vai psiholoģiskas spriedzes apstākļos, ir iespējams, ka Jums ir tā sauktā „labilā hipertensija”. 
Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir aizdomas, ka tas tā varētu būt.
• Pareizi izmērītā diastoliskā asinsspiediena gadījumā, ja tā vērtība ir virs 120 mmHg, nepieciešams 
nekavējoties vērsties pēc medicīniskas palīdzības.

3. Asinsspiediena mērītāja elementi

Sistoliskā vērtība

spiediena mērvienība

Diastoliskā vērtība

Pulss

Papildu informācija

5. Mērījumu veikšana
5.1. Pirms mērījumu veikšanas:
• Izvairieties no ēšanas, smēķēšanas, kā arī no jebkāda veida slodzes tieši pirms asinsspiediena 
mērīšanas. Visi šie faktori ietekmē mērījumu rezultātu. Mēģiniet atrast laiku atpūtai, apmēram desmit 
minūtes pirms mērījuma, klusā atmosfērā sēžot atzveltnes krēslā.
• Vienmēr mēriet uz vienas un tās pašas plaukstas locītavas (parasti kreisās).
• Mēģiniet veikt mērījumus regulāri vienā un tajā pašā diennakts laikā, jo dienas laikā asinsspiediens 
mainās.
5.2. Biežākie kļūdu avoti:
Salīdzināmiem asinsspiediena mērījumiem vienmēr ir nepieciešami vienādi apstākļi! Parasti 
mērījumus veic miera stāvoklī.
• Visi pacienta centieni atbalstīt roku var paaugstināt asinsspiedienu. Pārliecinieties, ka atrodaties 
ērtā, atslābinātā pozā un neaktivizējiet mērījumā nevienu muskuļu grupu. Ja nepieciešams, 
izmantojiet atbalstam spilvenu.

Ar katru pogas (LAIKS, ATMIŅA) nospiešanu tiek veikta viena 
ievade (piem., pārslēgšanās no stundu režīma uz minūtēm vai 
vērtības maiņa par +1). Turot attiecīgo pogu nospiestu, ir iespējams 
pārslēgties ātrāk, lai attiecīgi atrastu vajadzīgo vērtību.

Sirds simbolsSirds aritmijas indikators

Gaismas indikators

Lietotājs Laiks un datums

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Atmiņas poga

Poga „Laiks”

Atmiņas simbols
Atmiņas ieraksta Nr.

Brīdinājums par zemu uzlādes līmeni

Steidzami meklējiet 
medicīnisko palīdzību!

Vērsieties pēc 
medicīniskās palīdzības

Vērsieties pēc 
medicīniskās palīdzības

Konsultējieties ar 
savu ārstu

Pašpārbaude

Pašpārbaudestarp 60 un 80

starp 80 un 85

starp 85 un 90

starp 90 un 100

starp 100 un 110

Augstāks par 110

starp 100 un 120

starp 120 un 130

starp 130 un 140

starp 140 un 160

starp 160 un 180

Augstāks par 180

Optimāls 
asinsspiediens

Diapazons Sistoliskais

Asinsspiediens

Diastoliskais

Asinsspiediens

Kā rīkoties

Normāls 
asinsspiediens
Nedaudz paaugstināts 
asinsspiediens
Augsts 
asinsspiediens
Ārkārtīgi augsts 
asinsspiediens
Bīstami augsts 
asinsspiediens

4.2. Iestatītā datuma lasīšana
Nospiediet pogu „LAIKS”.
Datums tiks parādīts displejā.

4.3. Lietotāja izvēle un laika, datuma iestatīšana
Lietotāja izvēle:
Šis uzlabotais asinsspiediena mērītājs ļauj neatkarīgi sekot 2 personu asinsspiediena rādījumiem.
a) Pirms mērīšanas pārliecinieties, ka esat iestatījis ierīci paredzētajam lietotājam. Spiediena mērītājs 
var sekot 2 personu rezultātiem. (Lietotājs 1, Lietotājs 2).

b) Nospiediet un noturiet nospiestu pogu „LAIKS” vismaz 
3 sekundes. Displejā parādīsies iestatītais lietotājs, un tā simbols 
mirgos. Lai apstiprinātu, nospiediet „IESL/IZSL” pogu.

c) Noklikšķiniet uz pogas „ATMIŅA”, lai atlasītu lietotāju.
d) Iesakām, lai pirmā persona, kas izmēra savu asinsspiedienu, tiktu 
atzīmēta par Lietotāju 1.

Laika, datuma iestatīšana
Šajā asinsspiediena mērītājā ir iebūvēts pulkstenis ar kalendāru. Tas nodrošina ne tikai asinsspiedie-
na rādītāju, bet arī precīza mērījuma brīža saglabāšanu katrā mērīšanas reizē.
Pēc jaunu bateriju ievietošanas pulksteņa iestatījums ir šāds: 2020-01-01 12.00.
Ir nepieciešams atkārtoti iestatīt datumu un laiku. Lai to izdarītu:

1) Nospiediet un turiet nospiestu pogu „LAIKS” vismaz 
3 sekundes, simbolam mirgojot. Pēc tam vēlreiz nospiediet 
pogu „LAIKS”, displejā parādīsies iestatītais gads, mirgojot 
četrām rakstzīmēm.

2) Nepieciešamo gadu var ievadīt, nospiežot pogu „ATMIŅA”.

3) Vēlreiz nospiediet pogu „LAIKS”. Displejs pārslēgsies uz 
iestatīto datumu, mirgojot pirmajai rakstzīmei (mēnesis).

4) Nepieciešamo mēnesi var ievadīt, nospiežot pogu „ATMIŅA”.

5) Vēlreiz nospiediet pogu „LAIKS”. Mirgos pēdējās divas 
rakstzīmes (diena).

6) Nepieciešamo datumu var ievadīt, nospiežot pogu „ATMIŅA”.

7) Vēlreiz nospiediet pogu „LAIKS”. Displejs pārslēgsies uz 
esošā laika rādījumu, mirgojot pirmajai rakstzīmei (stundas).

8) Nepieciešamo stundu var ievadīt, nospiežot pogu „ATMIŅA”.

9) Vēlreiz nospiediet pogu „LAIKS”. Mirgos pēdējās divas 
rakstzīmes (minūtes).

10) Tagad var ievadīt precīzu laiku, nospiežot pogu „ATMIŅA”.

11) Kad visi iestatījumi ir veikti, vēlreiz nospiediet pogu „LAIKS”. 
Uz īsu brīdi tiek parādīts datums un pēc tam laiks. Iestatījumi 
tagad ir apstiprināti, un pulkstenis sāk darboties.

4. Asinsspiediena mērītāja lietošanas uzsākšana
4.1. Bateriju ievietošana
a) Ievietojiet baterijas (2 x AAA 1,5 V), ievērojot norādīto polaritāti.
b) Ja displejā parādās brīdinājums par akumulatoru            , baterijas ir izlādējušās un tās ir jānomaina 
pret jaunām.

Uzmanību!
• Pēc akumulatora brīdinājuma            parādīšanās ierīce tiek bloķēta, līdz tiek nomainītas baterijas.
• Izmantojiet „AAA” ilgstošas darbības vai sārma 1,5 V baterijas. Nav ieteicams izmantot 1,2 V 
akumulatorus.
• Ja asinsspiediena mērītājs netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no ierīces.

• Automātiskā sfigmomanometra darbību var ietekmēt ārkārtējas temperatūras apstākļi, mitrums un 
augstums virs jūras līmeņa.
• Ja plaukstas locītavas asinsvads atrodas ievērojami zemāk (augstāk) par sirdi, tiks iegūts kļūdaini 
augstāks (zemāks) asinsspiediena rezultāts! (Katru 15 cm augstuma starpība rada mērījumu kļūdu 
10 mmHg!)
• Pārāk brīva manšete sniegs nepareizas mērījumu vērtības.
• Veicot atkārtotus mērījumus, attiecīgajā plaukstas locītavā uzkrājas asinis, kas arī var izraisīt 
nepatiesus rezultātus. Lai pareizi veiktu asinsspiediena mērījumu, tas jāatkārto pēc 5 minūšu pauzes 
vai pēc tam, kad roka tika turēta paceltā stāvoklī, lai ļautu uzkrātajām asinīm aizplūst (vismaz pēc 
3 minūtēm).

5.3. Manšetes pielāgošana
a) Noņemiet no plaukstas visus iespējamos priekšmetus un rotaslietas (piemēram, rokas pulksteni). 
Uzvelciet manšeti pār plaukstas locītavu.

8. Kopšana un tehniskā apkalpošana, pārkalibrēšana
a) Nepakļaujiet ierīci ārkārtējai temperatūrai, mitrumam, putekļiem vai tiešiem saules stariem.
b) Manšetē ir jutīgs gaisu necaurlaidīgs burbulis. Rīkojieties ar to uzmanīgi un izvairieties no jebkāda 
veida deformācijas, sagriežot vai izliekot manšeti.
c) Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet benzīnu, atšķaidītājus vai tamlīdzīgus šķīdinātājus. 
Netīrus plankumus uz aproces var rūpīgi noņemt ar mitru drānu un ziepju putām. Manšeti nedrīkst 
mazgāt!
d) Nepieļaujiet ierīces nokrišanu un cita veida neuzmanīgu rīkošanos ar ierīci. Izvairieties no spēcīgām 
vibrācijām.
e) Nekad neatveriet ierīci! Pretējā gadījumā ražotāja kalibrēšana kļūst nederīga!

9. Garantija
Asinsspiediena mērītājam BP880W tiek dota 2 gadu garantija no iegādes datuma. Garantija neattiecas 
uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, negadījumu, lietošanas instrukciju neievērošanas vai 
trešo personu veiktu instrumenta izmaiņu rezultātā.
Garantija ir spēkā, tikai uzrādot tirgotāja aizpildītu garantijas karti.

10. Kalpošanas ilgums
5 gadi

11. Akumulatora darba mūžs
300 mērījumi ar 2 „AAA” tipa sārma baterijām

12. Drošība, piesardzības pasākumi un likvidēšana

Traucējumnoturī-
bas tests
Elektrostatiskā 
izlāde (ESI) 
IEC61000-4-2

Strauji pārejas 
procesi/impulsu 
paketes 
IEC61000-4-4
Pārsprieguma 
impulss 
IEC61000-4-5
Strauji sprieguma 
kritumi, īsi 
pārtraukumi, kā 
arī sprieguma 
izmaiņas 
elektroapgādes 
ieejošajās līnijās 
IEC61000-4-11

Tīkla frekvences 
(50/60 Hz) 
magnētiskais 
lauks 
IEC61000-4-8

Vadītā RF 
IEC61000-4-6

Izstarotā RF 
IEC61000-4-3

1. piezīme: 80 MHz un 800 MHz frekvencēs piemēro augstāku frekvenču diapazonu.
2. piezīme: Šie norādījumi var nebūt piemērojami visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma 
izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās no konstrukcijām, priekšmetiem un cilvēkiem.
a Fiksēto raidītāju, piemēram, (mobilo/bezvadu) radiotālruņu un sauszemes mobilo radio, amatieru 
radio, AM un FM radio un TV apraides, bāzes staciju lauka intensitāti teorētiski nevar precīzi 
paredzēt. Lai novērtētu elektromagnētisko vidi fiksētu RF raidītāju dēļ, ir jāapsver elektromag-
nētiskās vietas apsekošana. Ja izmērītā lauka intensitāte BP880W lietošanas vietā pārsniedz 
piemērojamo augstākās RF atbilstības līmeni, BP880W ir jānovēro, lai pārbaudītu tā normālu 
darbību. Ja tiek novērota neparasta darbība, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, 
BP880W pārorientēšana vai pārvietošana.
b Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei ir jābūt mazākai par 3 V/m.

Ieteicamie attālumi starp pārnēsājamo un mobilo RF sakaru iekārtu un BP880W.
Ieteicamie attālumi starp ierīcēm

BP880W ir paredzēts lietošanai elektromagnētiskā vidē, kurā RF starojuma izraisītie traucējumi tiek 
kontrolēti. Klients vai BP880W lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētisko mijiedarbību, uzturot 
turpmāk ieteikto minimālo attālumu starp pārnēsājamām un mobilām RF sakaru iekārtām 
(raidītājiem) un BP880W atbilstoši sakaru iekārtas maksimālajai izejas jaudai.

Raidītājiem, kuru nominālā maksimālā izejas jauda nav norādīta iepriekš, ieteicamo atstatumu d 
metros (m) var noteikt, izmantojot raidītāja frekvencei piemērojamu vienādojumu, kur P ir raidītāja 
maksimālais izejas jaudas (P) nomināls vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja norādījumiem.
1. piezīme: 80 un 800 MHz frekvencēs tiek piemērots augstākam frekvenču diapazonam paredzētais 
attālums.
2. piezīme: Šie norādījumi var nebūt piemērojami visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma 
izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās no konstrukcijām, priekšmetiem un cilvēkiem.

Piezīme:
Dažas elektriskās iekārtas ir 
aizliegts pamest un likvidēt 
pēc vēlēšanās

TUV NO.

Ražotāja nosaukums un 
adrese

Pirms lietošanas izlasiet 
instrukcijas

Nav piemērojams zīdaiņiem IP22

Sargāt no mitruma BF tipa aprīkojums

Aizsardzība pret ūdens 
iekļūšanu

Raidītāja nominālā 
maksimālā izejas 
jauda (W)

Attālums atbilstoši raidītāja frekvencei, m
150 kHz līdz 80 MHz 
d = 1,2 × p 1/2

80 kHz līdz 800 MHz
d = 1,2 × p 1/2

800 MHz līdz 2,5 GHz 
d = 2,3 × p 1/2

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

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

Nav piemērojams

3 V/m

IEC60601 1-2 testa 
līmenis
± 6 kV kontakts
±8 kV gaiss

± 2 kV elektroapgādes 
līnijām
±1 kV ieejas/izejas 
līnijām
±1 kV diferenciālā 
režīmā
±2 kV koprežīmā
< 5% UT (95 % 
kritums UT) 0,5 ciklam
40% UT (60% kritums 
UT) 5 cikliem 
70% UT (30% kritums 
UT) 25 cikliem 
< 5% UT (95% kritums 
UT) 5 sek.

3 A/m

Atbilstības 
līmenis
± 6 kV kontakts
±8 kV gaiss

Nav 
piemērojams

Nav 
piemērojams

Nav 
piemērojams

Nav 
piemērojams

Elektromagnētiskā vide — ieteikumi

Traucējumno-
turības tests

IEC60601 1-2 
testa līmenis

IEC60601 1-2 
testa līmenis

Elektromagnētiskā vide — ieteikumi

Pārnēsājamās un mobilās RF sakaru 
iekārtas drīkst izmantot, ja attālums līdz 
jebkurai BP880W daļai, arī kabeļiem, nav 
mazāks par ieteicamo drošības attālumu, 
kas aprēķināts, izmantojot raidītāja 
frekvencei piemērojamo vienādojumu.
Ieteicamie attālumi starp ierīcēm
3 V
d = 1,2 × p 1/2 80 MHz līdz 800 MHz;
d = 2,3 × p 1/2 800 MHz līdz 2,5 GHz,
kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda 
vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāju, un 
d ir ieteicamais drošības attālums metros 
(m).
Fiksēto RF raidītāju lauka intensitātei, kas 
noteikta ar elektromagnētiskās vietas a 

apsekojumu, jābūt mazākai par atbilstības 
līmeni katrā frekvenču diapazonā b. 
Traucējumi var rasties ar turpmāk norādīto 
simbolu marķētā aprīkojuma tuvumā:

Grīdām jābūt pārklātām ar koka, betona 
vai keramikas flīžu segumu. Ja grīdas ir 
pārklātas ar sintētisku materiālu, 
relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30%.
Elektroenerģijas padeves kvalitātei 
jābūt atbilstošai tipiskajām 
komerciālās vai slimnīcas vides 
prasībām.
Elektroenerģijas padeves kvalitātei 
jābūt atbilstošai tipiskajām komerciālās 
vai slimnīcas vides prasībām.
Elektroenerģijas padeves kvalitātei jābūt 
atbilstošai tipiskajām komerciālās vai 
slimnīcas vides prasībām. Ja 
asinsspiediena mērītāja lietotājam ir 
nepieciešama nepārtraukta darbība 
enerģijas padeves pārtraukumu brīžos, 
ieteicams nodrošināt mērītāju ar BP880W 
strāvas padevi no netraucēta rezerves 
strāvas padeves tīkla vai akumulatora.
Nav piemērojams

Piezīme: UT ir maiņstrāvas spriegums pirms testa līmeņa izmantošanas.

• Šo instrumentu drīkst izmantot tikai šajā bukletā aprakstītajiem mērķiem. Ražotājs neuzņemas atbildību 
par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
• Šis instruments satur jutīgas daļas, un ar to jārīkojas saudzīgi. Ievērojiet uzglabāšanas un ekspluatācijas 
nosacījumus, kas aprakstīti sadaļā „Tehniskās specifikācijas”!
• Sargājiet ierīci no:

- ūdens un mitruma;
- ekstremālām temperatūrām;
- sitieniem un nokrišanas;
- piesārņojuma un putekļiem;
- tiešiem saules stariem;
- karstuma un aukstuma.

• Manšetes ir jutīgas, un ar tām ir jārīkojas uzmanīgi.
• Uzpumpējiet aproci tikai pēc tās uzlikšanas.
• Neizmantojiet ierīci spēcīgu elektromagnētisko lauku avotu, piemēram, mobilo tālruņu vai radio iekārtu, 
tuvumā.
• Neizmantojiet ierīci, ja uzskatāt, ka tā ir bojāta, vai pamanāt ko neparastu.
• Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, baterijas ir jāizņem.
• Izlasiet papildu drošības norādījumus atsevišķās šī bukleta sadaļās.

dažas detaļas ir pietiekami mazas, lai tām būtu norīšanas risks.
• Ir jāizmanto apstiprinātie piederumi, noņemamās daļas un materiāli, ja citu daļu vai materiālu 
izmantošana var pasliktināt minimālo drošības līmeni.
• Brīdinājums par bateriju izņemšanu, ja instruments, visticamāk, kādu laiku netiks izmantots.
Ierīces kopšana
Tīriet ierīci tikai ar mīkstu, sausu drānu.
Iznīcināšana

Baterijas un elektroniskie instrumenti ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem, 
nevis kopā ar sadzīves atkritumiem.

13. Atsauce uz standartiem
Ierīces standarts: Ierīce atbilst Eiropas standarta prasībām attiecībā uz neinvazīviem asinsspiediena 
mērītājiem.

Standarts
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

Mērīšanas izšķirtspēja:
Piepūšana:
Atmiņas funkcija:
Spiediena noņemšana:
Strāvas avots:
Nominālais spriegums:
Lietošanas temperatūra:
Lietošanas gaisa mitrums:
Uzglabāšanas temperatūra:
Manšetes izmērs:
Uzglabāšanas mitrums
Izmēri:
Ierīces svars:
Bateriju svars:
Sist./Diast. ciparu lielums:
Laika displejs
Displeja izmērs
Manšetes spiediena attēlošanas 
diapazons:
Aizsardzība pret elektriskās 
strāvas triecienu:

Mērīšanas procedūra:

Displejs:

Mērīšanas diapazons:

Statiskā precizitāte:

Drošības klasifikācija:

Darbības režīms:
Aizsardzība pret ūdens 
iekļūšanu:
Piederumi:

1 mmHg
Automātiska piepūšana ar iekšējo sūkni
120 atmiņa x 2 lietotāji (SIST., DIAST., pulss)
Pastāvīga izplūdes vārstu sistēma
2 „AAA” sārma baterijas
Līdzstrāva 3 V 1,5 W
5~40°C/41 ~104°F
15% ~ 85% maksimālais RH
-10~55°C/14~+131°F
13,5-21 cm
10% ~ 95% maksimālais RH
74 × 84 × 30 mm
182 g (ar baterijām un manšeti)
23 g
12 mm
24 h displejs
43,8x34 mm

0~290 mmHg

Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu:

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

Oscilometriska, saskaņā ar Korotkova metodi:
I fāze: sistoliskais, V fāze: diastoliskais
Digitālais displejs
Spiediens: no 30 līdz 280 mmHg (ar 1 mmHg soli)
Pulss: 40 līdz 199 sitieni minūtē
spiediens: ±3 mmHg
Pulss: ±5% no lasījuma

BF tipa aprīkojums
Nepārtraukta darbība

IP22

Soma ar auklām, 2 „AAA” tipa baterijas, lietošanas instrukcija

Ir izpildīti ES pamatnostādņu 93/42/EEK nosacījumi par IIa klases medicīniskiem izstrādājumiem.

14. Tehniskā specifikācija

15. Ražotāja deklarācija
BP880W ir paredzēts izmantošanai turpmāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai BP880W 
lietotājam jānodrošina šīs ierīces izmantošana norādītajā vidē. Elektromagnētiskā emisija: 
(IEC60601-1-2)

16. INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B Nr. 105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Šeņdžeņa, 518110 Guanduna, Ķīna

Importētājs:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18a, 52353 Dīrena/Vācija
Tālr.: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Emisijas pārbaude
RF emisija ‒ CISPR 11

RF emisijas CISPR 11
Harmoniskās emisijas 
IEC61000-3-2
Sprieguma 
svārstības/neregulārās 
emisijas IEC61000-3-3

Atbilstība
1. grupa

B klase
Nav 
piemērojams
Nav 
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Elektromagnētiskā vide
BP880W izmanto radiostarojuma enerģiju tikai 
iekšējām funkcijām. Tāpēc šī RF emisija ir 
ārkārtīgi vāja, un ir maz iespējams, ka tā varētu 
radīt jebkāda veida traucējumus tuvumā esošām 
elektroniskajām iekārtām.
BP880W ir piemērots izmantošanai visās ēkās, 
tostarp sadzīves ēkās un tādās ēkās, kuras ir tieši 
pieslēgtas pie publiska zemsprieguma 
elektroapgādes tīkla, kas nodrošina dzīvojamās 
ēkas.

Elektromagnētiskā traucējumnoturība: (IEC60601-1-2)

Nodrošiniet, lai bērni neizmantotu ierīci bez uzraudzības:

Drošība un aizsardzība

b) Attālumam starp manšeti un plaukstu jābūt aptuveni 10 mm.
c) Nostipriniet aproci ar Velcro aizdari tā, lai tā būtu novietota ērti un ne pārāk 
cieši, savukārt starp aproci un plaukstas locītavu nedrīkst palikt atstarpe.

d) Novietojiet aproci aptuveni sirds augstumā. Nodrošiniet, lai manšete 
nebūtu pārāk cieša. Pirms mērīšanas sākuma 2 minūtes pasēdiet klusumā.

e) Nesakrustojiet kājas, pēdas nolieciet uz grīdas, nodrošiniet atbalstu 
mugurai un rokai.

5.4. Mērīšanas procedūra
Kad manšete ir pareizi novietota, var sākt mērīšanu:
a) Nospiediet pogu „IESL/IZSL”, sūknis sāks piepūst manšeti. Displejā 
nepārtraukti tiek rādīts pieaugošais manšetes spiediens.

b) Pēc piepūšanas spiediena sasniegšanas sūknis apstājas un 
spiediens lēnām krītas. Mērīšanas laikā tiek parādīts manšetes 
spiediens (lielās rakstzīmes). Kad ierīce ir noteikusi pulsu, sirds 
simbols displejā sāk mirgot ar katru pulsa sitienu.

c) Kad mērījums ir pabeigts, tiek parādītas izmērītās sistoliskā un diastoliskā 
asinsspiediena vērtības, kā arī pulss.
Piemērs (att.): Sistoliskā vērtība 118, diastoliskā vērtība 73, pulss 75.

Mērījumu rezultāti tiek rādīti, līdz ierīce tiek izslēgta. Ja 3 minūšu laikā netiek nospiesta neviena poga, 
ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu baterijas.

5.5. Mērījumu pārtraukšana
Ja kāda iemesla dēļ ir nepieciešams pārtraukt asinsspiediena mērīšanu 
(piemēram, pacients jūtas slikti), jebkurā laikā var nospiest pogu „IESL/IZSL”. Pēc 
tam ierīce nekavējoties automātiski pazemina manšetes spiedienu.
5.6. Atmiņa – mērījumu saglabāšana un atsaukšana
Asinsspiediena mērītājs automātiski saglabā pēdējās 120 mērījumu vērtības. Nospiežot pogu 
„ATMIŅA”, vienu pēc otra var parādīt pēdējo trīs mērījumu vidējo vērtību, kā arī pēdējo mērījumu 
(MR1) un turpmākos pēdējos 120 mērījumus (MR2, MR3, ..., MR120).

(MR1: Pēdējā mērījuma vērtības) (MR2-MR120: Mērījumu vērtības pirms MR1)
5.7. Atmiņa – visu mērījumu izdzēšana. Uzmanību!
Pirms dzēšat visus atmiņā saglabātos rādījumus, pārliecinieties, ka vēlāk tos nevajadzēs apskatīt. 
Vēlams pierakstīt mērījumus dienasgrāmatā, jo šādi var sniegt papildu informāciju, apmeklējot ārstu.
Lai dzēstu visus saglabātos rādījumus, nospiediet pogu „ATMIŅA” un noturiet to vismaz 5 sekundes, 
kad displejā parādīsies simbols „CL”, atlaidiet pogu, lai neatgriezeniski notīrītu atmiņu, nospiediet pogu 
„ATMIŅA”, kamēr mirgo simbols „CL”.

6. Sirds aritmijas indikators agrīnai noteikšanai
Šis simbols          norāda, ka mērījuma laikā tika konstatēti noteikti pulsa traucējumi.
Šādā gadījumā rezultāts var atšķirties no Jūsu parastā asinsspiediena – atkārtojiet mērījumu. Vairumā 
gadījumu nav iemesla bažām. Tomēr, ja simbols parādās regulāri (piemēram, vairākas reizes nedēļā, 
ja mērījumus veic katru dienu), iesakām pastāstīt par to savam ārstam.
Parādiet savam ārstam šādu skaidrojumu
Informācija ārstam par biežu aritmijas indikatora parādīšanos. Šis instruments ir oscilometrisks 
asinsspiediena mērītājs, kas mērīšanas laikā analizē arī pulsa frekvenci. Instruments ir klīniski 
pārbaudīts. Aritmijas simbols tiek parādīts pēc mērījuma, ja mērījuma laikā ir konstatēti pulsa 
traucējumi. Ja simbols parādās biežāk (piemēram, vairākas reizes nedēļā, veicot mērījumus katru 
dienu), iesakām pacientam vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
Instruments neaizstāj sirds izmeklēšanu, bet kalpo pulsa traucējumu noteikšanai agrīnā stadijā.

7. Kļūdu ziņojumi/darbības traucējumi
Ja mērījuma laikā rodas kļūda, mērījums tiek pārtraukts un tiek parādīts atbilstošs kļūdas kods 
(Piemērs: Kļūda Nr. 2).

Citi iespējamie darbības traucējumi un to novēršana
Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, ir jāpārbauda šādi punkti un, ja nepieciešams, jāveic 
atbilstoši pasākumi:

Asinsspiediena līmenis svārstās pat veseliem cilvēkiem. Tāpēc, lai iegūtu salīdzināmus mērījumus, 
tos vienmēr būtu jāveic vienādos apstākļos (miera stāvoklī)! Ja, neņemot vērā visu šo faktoru 
ievērošanu, svārstības ir lielākas par 15 mmHg un/vai displejā ir redzams aritmijas simbols     , 
konsultējieties ar savu ārstu. Lai iegūtu licenci, ierīcei ir veiktas stingras klīniskās pārbaudes, kuru laikā 
asinsspiediena mērīšanai izmantoto datorprogrammu Vācijā pārbaudīja pieredzējuši ārsti-speciālisti. 
Tā pati datorprogramma tiek izmantota katrā atsevišķā ierīcē, tāpēc tā ir klīniski pārbaudīta. Ierīču 
izgatavošana notiek saskaņā ar Eiropas standarta noteikumiem par asinsspiediena mērīšanas ierīcēm. 
Ja asinsspiediena mērītājam rodas tehniskas problēmas, konsultējieties ar savu specializēto izplatītāju. 
Nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi!
Jebkāda nesankcionēta instrumenta atvēršana anulē visus garantijas pienākumus!

Papildu informācija

Displejs paliek tukšs, kad ierīce ir 
ieslēgta, lai gan baterijas ir 
ievietotas.

Ierīcei bieži neizdodas izmērīt 
asinsspiediena vērtības vai izmērītās 
vērtības ir pārāk zemas (pārāk 
augstas).
Katrs mērījums rada atšķirīgu 
vērtību, lai gan instruments darbojas 
normāli un parādītās vērtības ir 
normālas.

Izmērītais asinsspiediens atšķiras no 
ārsta izmērītajām vērtībām.

1 .Pārbaudiet bateriju polaritāti un, ja nepieciešams, 
ievietojiet tās pareizi.
2. Ja displejs ir neparasts, atkārtoti ievietojiet baterijas vai 
nomainiet tās.
1. Pārbaudiet manšetes novietojumu.
2. Vēlreiz izmēriet asinsspiedienu, atrodoties miera stāvoklī 
un ievērojot 5. punktā norādītās detaļas.

1. Uzmanīgi izlasiet turpmāk sniegto informāciju un punktus, 
kas uzskaitīti sadaļā „Biežākie kļūdu avoti”. Atkārtojiet 
mērījumu.
Lūdzu, ņemiet vērā! Asinsspiediens nepārtraukti svārstās, 
tāpēc secīgos mērījumos parādīsies zināmas atšķirības.

1. Pierakstiet ikdienas vērtību attīstību un konsultējieties ar 
savu ārstu.
Lūdzu, ņemiet vērā!
Apmeklējot ārstu, personas bieži izjūt trauksmi, tā 
rezultātā pie ārsta nomērītās vērtības var būt augstākas 
nekā mājās miera apstākļos iegūtās.

Kļūda Nr. Iespējamais(-ie) cēlonis(-i)

Nav konstatēts pulss.

Piepūšana ilgst pārāk ilgu laiku. Manšete nav pareizi novietota.

Spiediens manšetē pārsniedz 290 mmHg.

Neparasti spiediena impulsi ietekmē mērījumu rezultātu. Iemesls: mērīšanas 
laikā roka izkustējās (artefakts).

Izmērītajiem rādījumiem ir nepieņemama atšķirība starp sistolisko un 
diastolisko spiedienu. Atkārtojiet mērījumu, rūpīgi ievērojot norādījumus. 
Sazinieties ar savu ārstu, ja joprojām saņemat neparastus rādījumus.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Nepareiza darbība Risinājums

ERR 5

ERR 8

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


