
BP880W
Pols bloeddrukmeter
Handleiding
Het polsmanchet is geschikt voor 
een polsomtrek van 13,5 tot 21 cm

1. Introductie
1.1. Functies van de BP880W
De bloeddrukmeter BP880W (met geïntegreerde tijd-/datumweergave) is een volledig automatisch, 
digitaal bloeddrukmeetapparaat voor gebruik om de pols, waarmee erg snelle en betrouwbare meting 
van de systolische en diastolische bloeddruk, alsmede van de polsfrequentie, door middel van de 
oscillometrische meetmethode. Het apparaat biedt een erg hoge en klinisch geteste 
meetnauwkeurighed en is ontworpen om maximale gebruiksvriendelijkheid te bieden. Het apparaat is 
bedoeld voor zelfgebruik thuis.
Lees vóór gebruik deze handleiding nauwgezet door en bewaar hem op een veilige plek. Voor verdere 
vragen over bloeddruk en de meting ervan dient u uw arts te raadplegen.

Let op!
1.2. Belangrijke informatie over het zelf meten
• Vervanging van een ander onderdeel kan in meetfouten resulteren.
• Niet gebruiken bij pasgeboren patiënten.
• Te vaak meten kan letsel bij de patiënt veroorzaken vanwege verstoring van de bloedstroom.
• Het aanbrengen van het manchet over een wond kan verder letsel veroorzaken.
• Het aanbrengen van de manchet en het onder druk zetten ervan op een ledemaat waar intravasculaire 
toegang of therapie, of een arterioveneuze (A-V) omleiding aanwezig is, kan vanwege tijdelijke 
interferentie met de bloedstroom leiden tot letsel voor de patiënt.
• Laat het manchet en de druk ervan niet op de arm aan de kant van een masectomie.
• De noodzaak om te controleren of de werking van de automatische sfygmomanometer niet leidt tot 
een langdurige belemmering van de bloedsomloop van de patiënt.
• Niet bedoeld om samen met HF chirurgische apparatuur te worden gebruikt.
• Niet vergeten: zelf meten betekent controle, geen diagnose of behandeling. Ongebruikelijke waarden 
moeten altijd worden besproken met uw arts. U mag onder geen enkele omstandigheden de 
doseringen van medicijnen die door uw arts zijn voorgeschreven wijzigen.
• De polsweergave is niet geschikt voor het controleren van de frequentie van pacemakers!
• In geval van hartritmestoornissen (aritmie), mogen metingen die met dit instrument zijn gedaan alleen 
worden geëvalueerd na overleg met de arts.

Verwijdering:
• Batterijen horen niet bij het huisvuil. Gebruikte batterijen moeten worden afgevoerd naar de geboden 
verzamelpunten.
• Het apparaat moet worden afgevoerd volgens de richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). Neem in geval van vragen contact op met de gemeentelijke autoriteiten die verantwoor-
delijk zijn voor afvalverwijdering in uw regio.

Elektromagnetische interferentie
Het apparaat bevat gevoelige elektronische onderdelen (microcomputer). Vermijd daarom krachtige 
elektrische of elektromagnetische velden in de directe omgeving van het apparaat (bijv. mobiele 
telefoons, magnetrons). Dit kan tot tijdelijke beperking van de meetnauwkeurigheid leiden.

2. Belangrijke informatie over het onderwerp bloeddruk en de meting daarvan
2.1. Hoe ontstaat hoge/lage bloeddruk?
Het bloeddrukniveau wordt bepaald in een deel van de hersenen, het zogenaamde centrum van de 
bloedsomloop, en aangepast aan de desbetreffende situatie door middel van terugkoppeling via het 
zenuwstelsel. Voor het aanpassen van de bloeddruk worden de kracht en de frequentie van het hart 
(pols) evenals de wijdte van de bloedvaten van de bloedsomloop veranderd. Het laatste wordt 
gerealiseerd door middel van fijne spieren in de wanden van de bloedvaten.
Het niveau van de arteriële bloeddruk verandert periodiek tijdens de hartactiviteit: Tijdens de 
“bloeduitstoot” (systole) is de waarde maximaal (systolische bloeddrukwaarde), aan het einde van de 
“rustperiode” (diastole) van het hart minimaal (diastolische bloeddrukwaarde).
De bloeddrukwaarden moeten tussen bepaalde bereiken liggen om bepaalde ziektes te voorkomen.

2.2. Welke waarden zijn normaal?
De bloeddruk is te hoog wanneer de diastolische druk in rust boven 90 mmHg ligt en/of de systolische 
bloeddruk boven 160 mmHg. Wanneer dit het geval is, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen. 
Langdurige waarden op dit niveau brengen uw gezondheid in gevaar vanwege de oprukkende schade 
aan de bloedvaten in uw lichaam. Wanneer de systolische bloeddrukwaarden tussen 140 mmHg en 
160 mmHg liggen en/of de diastolische bloeddrukwaarden tussen 90 mmHg en 100 mmHg, dient u 
eveneens uw arts te raadplegen. Bovendien zijn regelmatige zelfcontroles nodig.
Bij bloeddrukwaarden die te laag zijn, bijv. systolische waarden onder 100 mmHg en/of diastolische 
waarden onder 60 mmHg, moet u ook uw arts raadplegen. Zelfs wanneer uw bloeddrukwaarden 
normaal zijn wordt een regelmatige zelfcontrole met uw bloeddrukmeter aanbevolen. In dit geval kunt u 
mogelijke wijzigingen in uw waarden vroeg ontdekken en passend daarop reageren. Wanneer u een 
medische behandeling ondergaat om uw bloeddruk te controleren, kunt u het niveau van uw bloeddruk 
bijhouden door de bloeddruk regelmatig zelf te meten op bepaalde tijden van de dag. Laat deze 
waarden aan uw arts zien.

Gebruik de resultaten van uw metingen nooit om de doseringen van de medicijnen die door uw 
arts zijn voorgeschreven eigenhandig te wijzigen.
Tabel voor het classificeren van bloeddrukwaarden (eenheid: mmHg) volgens de Wereldgezondheid-
sorganisatie:

Meer informatie

• Wanneer uw waarden meestal standaard zijn onder rustomstandigheden maar uitzonderlijk hoog bij 
omstandigheden van fysieke of psychologische stress, is het mogelijk dat u lijdt aan zogenaamde 
“labiele hypertensie". Raadpleeg uw arts wanneer u vermoedt dat dit het geval is.
• Correct gemeten diastolische bloeddrukwaarden boven 120 mmHg vereisen onmiddellijke medische 
behandeling.

3. De verschillende onderdelen van de bloeddrukmeter

Systolische waarde

drukeenheid

Diastolische waarde

Pols

Meer informatie

5. Een meting uitvoeren
5.1. Vóór de meting:
• Vermijd eten, roken evenals alle vormen van inspanning direct vóór de meting. Al deze factoren 
beïnvloeden het meetresultaat. Probeer in een rustige omgeving ongeveer tien minuten vóór de 
meting te ontspannen in een fauteuil.
• Meet altijd op dezelfde pols (normaliter links).
• Probeer de metingen regelmatig uit te voeren op dezelfde tijd van de dag omdat de bloeddruk in de 
loop van de dag verandert.
5.2. Veel voorkomende bronnen van fouten:
vergelijkbare bloeddrukmetingen vereisen altijd dezelfde omstandigheden! Dit zijn normaliter 
rustige omstandigheden.
• Alle inspanningen van de patiënt om de arm te ondersteunen kan de bloeddruk verhogen. Zorg 
ervoor dat u zich in een comfortabele, ontspannen positie vindt en activeer geen van de spieren 
tijdens de meting. Gebruik indien nodig een kussen voor ondersteuning.

Met elke druk op de knop (TIJD, GEHEUGEN) wordt er een invoer 
gedaan (bijv. Overschakelen van uren- naar minutenmodus, of de 
waarde wijzigen met +1). Als u echter de desbetreffende knop 
ingedrukt houdt, kunt u sneller schakelen om respectievelijk de 
gewenste waarde te vinden.

HartsymboolAritmie-indicator hart

Verkeerslichtdisplay

Gebruiker Tijd en datum

AAN-/UIT-knop
GeheugenknopTijdsknop

Geheugensymbool
Instelnummer geheugen

Waarschuwing zwakke batterij

Vraag dringend 
medisch advies!

Vraag medisch 
advies

Vraag medisch 
advies

Raadpleeg uw arts

Zelfcontrole

Zelfcontroletussen 60 en 80

tussen 80 en 85

tussen 85 en 90

tussen 90 en 100

tussen 100 en 110

hoger dan 110

tussen 100 en 120

tussen 120 en 130

tussen 130 en 140

tussen 140 en 160

tussen 160 en 180

hoger dan 180

Bloeddruk optimaal

Bereik Systolisch

Bloeddruk

Diastolisch

Bloeddruk

Metingen

Bloeddruk normaal

Bloeddruk iets te 
hoog
Bloeddruk te hoog

Bloeddruk veel te 
hoog
Bloeddruk gevaarlijk 
hoog

4.2. De ingestelde datum aflezen
Druk op de TIJD-knop
de datum wordt op het display weergegeven.

4.3. Gebruiker selecteren en de tijd en datum instellen
Gebruiker selecteren:
Met deze bloeddrukmeter kunt u de bloeddrukresultaten voor 2 personen onafhankelijk bijhouden.
a) Zorg er vóór de meting voor dat u de unit instelt voor de beoogde gebruiker. De unit can de 
resultaten voor 2 personen bijhouden. (Gebruiker 1, Gebruiker 2).

b) Druk gedurende ten minste 3 seconden op de TIJD-knop. Het 
display toont nu de ingestelde gebruiker, de ingestelde gebruiker 
knippert gedurende die tijd. Druk om te bevestigen op de 
AAN-/UIT-knop.

c) Klik op de GEHEUGEN-knop om de gebruiker te selecteren.
d) We adviseren dat de eerste persoon waarvan de bloeddruk wordt 
gemeten gebruiker 1 is.

De tijd en datum instellen
Deze bloeddrukmeter beschikt over een geïntegreerde klok met datumweergave. Dit heeft als 
voordeel dat bij elke meetprocedure niet alleen de bloeddrukwaarden worden opgeslagen maar ook 
het exacte moment van de meting.
Nadat er nieuwe batterijen zijn geplaatst begint de klok te lopen vanaf de volgende instelling: 
2020-01-01 12:00 uur.
U moet vervolgens de datum en actuele tijd opnieuw invoeren. Hiervoor gaat u als volgt te werk

1) Druk eerst gedurende ten minste 3 seconden op de 
TIJD-knop, het gebruikerspictogram knippert. Druk vervolgens 
nogmaals op de TIJD-knop, het display toont nu het ingestelde 
jaar, de vier cijfers knipperen.

2) Het juiste jaar kan worden ingevoerd door op de 
GEHEUGEN-knop te drukken.

3) Druk nogmaals op de TIJD-knop. Het display schakelt nu 
naar de actuele datum, het eerste cijfer (maand) knippert.

4) De juiste maand kan nu worden ingevoerd door op de 
GEHEUGEN-knop te drukken.

5) Druk nogmaals op de TIJD-knop. De laatste twee cijfers (dag) 
knipperen nu.

6) De juiste dag kan nu worden ingevoerd door op de 
GEHEUGEN-knop te drukken.

7) Druk nogmaals op de TIJD-knop. Het display schakelt nu 
naar de actuele tijd het eerste cijfer (uur) knippert.

8) Het juiste uur kan nu worden ingevoerd door op de 
GEHEUGEN-knop te drukken.

9) Druk nogmaals op de TIJD-knop. De laatste twee cijfers 
(minuten) knipperen nu.

10) De exacte tijd kan nu worden ingevoerd door op de 
GEHEUGEN-knop te drukken.

11) Druk nu, nadat alle instellingen zijn gedaan, nogmaals op de 
TIJD-knop. De datum wordt kort weergegeven en vervolgens de 
tijd. De invoer is nu bevestigd en de klok begint te lopen.

4. De bloeddrukmeter in gebruik nemen
4.1. De batterijen plaatsen
a) Plaats de batterijen (2 x AAA, 1,5V.), houd daarbij rekening met de aangegeven polariteit.
b) Wanneer de batterij-waarschuwing            op het display verschijnt zijn de batterijen leeg en moeten 
ze door nieuwe worden vervangen.
Let op!
• Nadat de batterij-waarschuwing            verschijnt wordt het apparaat geblokkeerd totdat de batterijen 
zijn vervangen.
• Gebruik “AAA” Long-Life of Alkaline batterijen van 1,5V. Het gebruik van 1,2V accu's wordt niet 
geadviseerd.
• Wanneer de bloeddrukmeter gedurende lange perioden niet wordt gebruikt kunt u de batterijen het 
beste uit het apparaat halen.

• De prestaties van de automatische sfygmomanometer kunnen worden beïnvloed door extreme 
temperaturen, vochtigheid en hoogte.
• Wanneer de polsslagader aanzienlijk lager (hoger) ligt dan het hart wordt er een verkeerde hogere 
(lagere) bloeddruk gemeten! (Elke 15 cm verschil in hoogte resulteert in een fout in de meting van 
10 mmHg!)
• Een los manchet veroorzaakt verkeerde meetwaarden.
• Bij herhaalde metingen, hoopt zich bloed op in de respectieve pols wat tot verkeerde resultaten kan 
leiden. Correct uitgevoerde bloeddrukmetingen moeten daarom pas na een pauze van 5 minuten 
worden herhaald, of nadat de arm omhoog is gehouden om het opgehoopte bloed de mogelijkheid te 
bieden om weg te stromen (gedurende ten minste 3 minuten).

5.3. Het manchet omdoen
a) Verwijder alle eventuele voorwerpen en sieraden (bijv. polshorloge) van de pols. Trek het manchet 
over de pols.

Hetzelfde computerprogramma wordt gebruikt voor elk afzonderlijk apparaat en is dus ook klinisch 
getest. De productie van het apparaat vindt plaats volgens de voorwaarden van de Europese norm voor 
bloeddrukmeters. U moet uw gespecialiseerde dealer raadplegen wanneer er technische problemen met 
de bloeddrukmeter zijn. Probeer nooit het instrument zelf te repareren!
Bij elke ongeautoriseerde opening van het instrument vervalt de aanspraak op garantie!

8. Verzorging en onderhoud, herkalibratie
a) Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, vocht, stof of direct zonlicht.
b) Het manchet bevat een gevoelige luchtdichte bubbel. Behandel deze met zorg en vermijd alle soorten 
belasting door draaien of knikken.
c) Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik geen benzine, thinners of vergelijkbare 
oplosmiddelen. Vlekken op het manchet kunnen voorzichtig worden verwijderd met een vochtige doek en 
zeepsop. Het manchet mag niet worden gewassen!
d) Laat het instrument niet vallen en behandel het niet op een ruwe manier. Vermijd sterke trillingen.
e) Open het apparaat nooit! Dan wordt de kalibratie van de fabrikant niet geldig meer!

9. Garantie
De bloeddrukmeter BP880W heeft 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum De garantie geldt niet voor 
schade die is ontstaan door onjuiste behandeling, ongelukken, het niet opvolgen van de bedieningsin-
structies of door wijzigingen aan het instrument die uitgevoerd zijn door derden.
De garantie is alleen geldig op vertoon van de door de dealer ingevulde garantiekaart.

10. Gebruiksduur
5 jaar

11. Gebruiksduur batterijen
300 keer meten met 2 “AAA” alkaline batterijen

12. Veiligheid, verzorging en verwijdering

Immuniteitstest

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

Elektrische snelle 
transiënten/uit-
barstingen IEC 
61000-4-4

Overspanning 
IEC 61000-4-5

Spanningsdips, 
korte 
onderbrekingen 
en 
spanningsvari-
aties op 
voedingsingang-
slijnen 
IEC 61000-4-11

Voedingsfrequen-
tie (50/60 Hz) 
magnetisch veld 
IEC 61000-4-8

Geleid RF 
IEC 61000-4-6

Uitgestraald RF 
IEC 61000-4-3

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet voor alle situaties. Elektromagnetische 
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.
a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en 
landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen 
theoretisch niet met nauwkeurigheid worden voorspeld. Voor het beoordelen van de 
elektromagnetische omgeving vanwege vaste Rf-zenders dient een elektromagnetisch 
lokatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de BP880W 
wordt gebruikt, hoger is dan het bovenstaande toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet de 
BP880W in de gaten worden gehouden om de normale werking te controleren. Wanneer abnormale 
prestatie wordt waargenomen kunnen aanvullende maatregelen, zoals heroriëntatie of herplaatsing 
van de BP880W noodzakelijk zijn.
b In het frequentiegebied 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m bedragen.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de 
BP880W.

Aanbevolen scheidingsafstanden:

De BP880W is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde 
RF-verstoringen worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de BP880W kan elektromag-
netische interferentie helpen voorkomen door een minimum afstand tussen draagbare en mobiele 
RF-communicatieapparatuur (zenders) en de BP880W te handhaven, zoals hieronder aangegeven, 
volgens de maximale uitgangsstroom van de communicatieapparatuur.

Voor zenders met een geschat maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de 
aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden bepaald met behulp van de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.
Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van 
toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet voor alle situaties. Elektromagnetische propagatie 
wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

Opmerking:
Sommige elektrische 
apparaten mogen niet worden 
achtergelaten of naar 
believen worden verwijderd

TUV NR.

Naam en adres fabrikant Vóór gebruik handleiding 
lezen

Niet gebruiken bij baby’s IP22

Droog bewaren Type BF-apparatuur

Bescherming tegen 
binnendringen van water

Geschatte maximale 
uitgangsstroom van 
zender (W)

Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender m
150 kHz tot 80 MHz
d = 1,2×p1/2

80 MHz tot 800 MHz
d = 1,2×p1/2

800 MHz tot 2,5 GHz
d = 2,3×p1/2

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

3 Vrms 80 Mhz 
tot 2,5 GHz 
80% AM (2Hz)

Niet van 
toepassing

3 V/m

IEC60601-1-2 
testniveau
±6 kV contact
±8 kV lucht

±2 kV voor 
stroomtoevoerleidingen
±1 kV voor ingangs-/ 
uitgangsleidingen

±1 kV differentiële 
modus
±2 kV normale modus
<5 % UT（95% dip in 
UT .） voor 0,5 cyclus 
40 % UT （60% dip in 
UT ）voor 5 cycli 
70 % UT (30% dip in 
UT) voor 25 cycli 
<5 % UT （95% dip in 
UT ）gedurende 5 sec.

3 A/m

Nalevingsniveau

±6 kV contact
±8 kV lucht

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Richtlijnen elektromagnetische 
omgeving

Immuniteitstest IEC60601-1-2 
testniveau

IEC60601-1-2 
testniveau

Richtlijnen elektromagnetische omgeving

Draagbare en mobiele RF-communicatieap-
paratuur mag niet dichter bij enig deel van 
de BP880W, inclusief kabels, worden 
gebruikt dan de aanbevolen 
scheidingsafstand, berekend uit de 
vergelijking die van toepassing is op de 
frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
3V
d = 1.2×p1/2 80Mhz tot 800 MHz
d = 2.3×p1/2 80Mhz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale uitgangsvermogen 
van de zender is in watt (W) volgens de 
fabrikant van de zender en d de aanbevolen 
scheidingsafstand in meter (m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals 
bepaald door een elektromagnetisch 
locatieonderzoeka, moet in elk 
frequentiegebiedb lager zijn dan het 
conformiteitsniveau. Er kan zich 
interferentie voordoen in de nabijheid van 
apparatuur die gemarkeerd is met het 
volgende symbool:

De vloeren moeten hout, beton of 
keramische tegels zijn. Wanneer 
vloeren zijn bedekt met synthetisch 
materiaal moet de relatieve 
vochtigheid ten minste 30% zijn.

De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving.

De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een typische 
commerciële of ziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. Indien de 
gebruiker van de bovenarm-methode 
de BP880W tijdens stroomonderbre-
kingen moet blijven gebruiken, wordt 
aanbevolen de BP880W te voeden 
via een ononderbreekbare 
stroomvoorziening of een batterij.

Niet van toepassing

Opmerking: UT is de AC-netspanning vóór toepassing van het testniveau.• Dit instrument mag alleen worden gebruikt voor het doel dat wordt beschreven in dit boekje. De fabrikant 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
• Dit instrument bestaat uit gevoelige onderdelen en moet voorzichtig worden behandeld. Neem de in het 
hoofdstuk "Technische specificaties" beschreven opslag- en gebruikscondities in acht!
• Bescherm het tegen

- water en vocht
- extreme temperaturen
- stoten en vallen
- verontreiniging en stof
- direct zonlicht
- warmte en kou

• De manchetten zijn gevoelig en moeten voorzichtig worden behandeld.
• Pomp het manchet alleen op wanneer dit is aangebracht.
• Gebruik het instrument niet dichtbij elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons of radio-instal-
laties.
• Gebruik het instrument niet wanneer u denkt dat het beschadigd is of wanneer u andere ongebruikelijke 
zaken opmerkt.
• Wanneer het instrument gedurende een langere periode niet gebruikt gaat worden dienen de batterijen 
te worden verwijderd.
• Lees de aanvullende veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van dit boekje.

sommige onderdelen zijn zo klein dat ze kunnen worden ingeslikt
• Er dienen erkende accessoires, afneembare onderdelen en materialen te worden gebruikt wanneer het 
gebruik van andere onderdelen of materialen de minimale veiligheid in gevaar brengt.
• Een waarschuwing voor het verwijderen van de primaire batterijen wanneer het instrument waarschijnli-
jk gedurende enige tijd niet wordt gebruikt.
Verzorging van het instrument
Reinig het instrument met een zachte, droge doek.
Verwijdering

Batterijen en elektronische instrumenten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met 
de lokale wet- en regelgeving, niet met het huishoudelijk afval.

13. Verwijzing naar normen
Apparaatnorm: Het apparaat voldoet aan de vereisten van de Europese norm voor niet-invasieve 
bloeddrukmeters.
Norm
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

Meetresolutie:
Inflatie:
Geheugenfunctie:
Decompressie:
Voedingsbron:
Nominale spanning:
Operationele temperatuur:
Operationele vochtigheid:
Opslagtemperatuur:
Afmetingen manchet:
Vochtigheid opslag:
Afmetingen:
Gewicht apparaat:
Gewicht batterijen:
grootte van het sys/dia cijfers:
tijddisplay:
afmetingen zichtbaar display:
displaybereik manchetdruk:
Bescherming tegen elektrische 
schok:

Meetprocedure:

Display:

Meetbereik:

Statische nauwkeurigheid:

Veiligheidsclassificaties:

Gebruiksmodus:
Bescherming tegen 
binnendringen van water:
Accessoires:

1mmHg
Automatische inflatie door interne pomp
120 geheugen x 2 gebruikers (SYS, DIA, Pols)
Constant uitlaatklepsysteem
2 “AAA” alkaline batterijen
DC 3V 1,5W (gelijkstroom)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85%RH maximum
-10~55°C/14~+131°F
13,5-21cm
10%~95%RH maximum
74 x 84 x 30mm
182g (inclusief batterijen en manchet)
23 g
12 mm
24-uurs display
43,8x34 mm
0~290mmHg

Bescherming tegen elektrische schok:

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

Oscillometrisch, overeenkomstig de Korotkoff-methode:
Fase I: systolisch, fase V: diastolisch
Digitaal display
Druk: 30 tot 280 mmHG (in stappen van 1 mmHg toename)
Pols: 40 tot 199 slagen/minuut
Druk: ±3mmHg
Pols: +5% van waarde

Type BF-apparatuur

Continu bedrijf

IP22

Zak met koord, 2 “AAA” batterijen, handleiding

Er is voldaan aan de bepalingen van de Europese richtlijn 93/42/EEG voor medische producten klasse IIa.

14. Technische specificaties

15. Verklaring van de fabrikant
De BP880W is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De 
klant of de gebruiker van de BP880W dient zich ervan te vergewissen dat hij in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. Elektromagnetische emissies: (IEC60601-1-2)

16. INFORMATIE FABRIKANT

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

Importeur:
GBT GmbH
Bedrijfsdivisie Dr. Senst®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Duitsland
Tel: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Emissietest
RF emissie CISPR 11

RF-emissies CISPR 11
Harmonische emissies 
IEC 61000-3-2
Spanningsschommelin-
gen/flikkering 
IEC 61000-3-3

Naleving
Groep 1

Klasse B
Niet van 
toepassing
Niet van 
toepassing

Elektromagnetische omgeving
De BP880W gebruikt RF-energie alleen voor 
interne functies. Daarom is deze RF-emissie 
extreem laag en er is weinig kans dat het enige 
vorm van storing veroorzaakt met elektronische 
apparatuur in de buurt.
De BP880W is geschikt voor gebruik in alle 
inrichtingen, met inbegrip van woonhuizen en 
inrichtingen die rechtstreeks zijn aangesloten op 
het openbare laagspanningsnet dat gebouwen 
voorziet van stroom voor huishoudelijke 
doeleinden.

Elektromagnetische immuniteit: (IEC60601-1-2)

Zorg ervoor dat kinderen het instrument niet zonder toezicht gebruiken:

Veiligheid en bescherming

b) De afstand tussen het manchet en de hand moet ongeveer 10 mm zijn.
c) Maak het manchet vast met de klittenbandsluiting zodat deze comfortabel 
en niet te strak zit waarbij er geen ruimte mag zitten tussen het manchet en de 
pols.

d) Laat het manchet op ongeveer dezelfde hoogte als het hart rusten. Zorg 
ervoor dat het manchet vrij ligt. Blijf zo gedurende 2 minuten rustig zitten 
voordat u met de meting begint.

e) Sla de benen niet over elkaar heen, zet de voeten plat op de vloer en 
ondersteun rug en arm.

5.4. Meetprocedure
Nadat het manchet correct is aangebracht kan de meting beginnen:
a) Druk op de AAN-/UIT-knop, de pomp begint het manchet op te blazen. Op 
het display wordt voortdurend de stijgende manchetdruk weergegeven.

b) na het bereiken van de opblaasdruk stopt de pomp en valt de druk 
langzaam weg. De manchetdruk (grote cijfers) wordt tijdens de meting 
weergegeven. Wanneer het apparaat de pols heeft gedetecteerd 
begint het hartsymbool op het display te knipperen voor elke hartslag.

c) Wanneer de meting is afgerond worden de gemeten systolische en diastolische 
bloeddrukwaarden evenals de polsfrequentie weergegeven.
Voorbeeld (afb.): Systole 118, Diastole 73, Pols 75

De meetresultaten worden weergegeven totdat u het apparaat uitschakelt. Wanneer er gedurende 
3 minuten niet op een knop wordt gedrukt schakelt het apparaat automatisch uit om de batterijen te sparen.
5.5. Een meting stopzetten
Wanneer het nodig is om een bloeddrukmeting om de een of andere reden te 
onderbreken (bijv. de patiënt wordt onwel), kan de AAN-/UIT-knop te allen tijde 
worden ingedrukt. Het apparaat verlaagt de manchetdruk dan onmiddellijk 
automatisch.
5.6. Geheugen – opslaan en oproepen van de metingen
De bloeddrukmeter slaat automatisch alle laatste 120 metingen op. Door op de GEHEUGEN-knop te 
drukken wordt een gemiddelde waarde van de laatste 3 metingen evenals de laatste meting (MR1) en 
kunnen de overige laatste 120 metingen (MR2, MR3, ...., MR120) na elkaar worden weergegeven.

(MR1: waarden van de laatste meting) (MR2-MR120: waarden van de metingen vóór MR1)
5.7. Geheugen – annulering van alle metingen Let op!
Vergewis u, voordat u alle metingen die in het geheugen zijn opgeslagen verwijdert, ervan dat u ze niet 
op een latere datum nog nodig zou kunnen hebben. Het bijhouden van een geschreven verslag is 
verstandig en kan aanvullende informatie opleveren voor het bezoek van uw arts.
Voor het verwijderen van alle opgeslagen waarden drukt u de GEHEUGEN-knop ten minste 
5 seconden in, het display toont het symbool “CL” en dan laat u de knop los. Voor het permanent 
wissen van het geheugen drukt u op de GEHEUGEN-knop terwijl “CL” knippert.

6. Verschijning van de hartritmestoornis-indicator voor vroege opsporing
Dit symbool        geeft aan dat er tijdens de meting bepaalde onregelmatigheden in de pols werden 
gedetecteerd.
In dit geval kan het resultaat afwijken van uw normale bloeddruk – herhaal de meting. In de meeste 
gevallen is dit geen reden om u bezorgd te maken. Als het symbool echter regelmatig verschijnt (bijv. 
verscheidene keren per week wanneer er dagelijks wordt gemeten) adviseren we u dit te melden aan 
uw arts.
Toon uw arts de volgende uitleg
Informatie voor de arts over het frequent verschijnen van de aritmie-indicator. Dit instrument is een 
oscillometrische bloeddrukmeter die tijdens de meting ook de polsfrequentie analyseert. Het instrument 
is klinisch getest. Het aritmie-symbool wordt na de meting weergegeven wanneer er zich tijdens de 
meting onregelmatigheden voordoen voor wat betreft de polsfrequentie. Wanneer het symbool 
frequenter verschijnt (bijv. verscheidene keren per week wanneer er dagelijks wordt gemeten) 
adviseren wij de patiënt om medisch advies in te winnen.
Dit instrument is geen vervanger voor een hartonderzoek maar dient om onregelmatigheden van de 
polsfrequentie in een vroeg stadium te detecteren.

7. Foutmeldingen/storingen
Wanneer er zich tijdens een meting een storing voordoet, wordt de meting gestopt en wordt een 
overeenkomende foutcode weergegeven (Bijvoorbeeld: Error Nr. 2).

Andere mogelijke storingen en hun oplossing.
Wanneer er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat dienen de volgende punten 
te worden gecontroleerd en indien nodig de respectieve maatregelen te worden genomen:

Het niveau van de bloeddruk is onderhevig aan fluctuaties, zelfs bij gezonde mensen. Belangrijk hierbij 
is dat vergelijkbare metingen altijd dezelfde omstandigheden vragen (rustige omstandigheden)! 
Wanneer ondanks het in acht nemen van al deze factoren de fluctuaties groter zijn dan 15mmHg en/of 
het aritmie-symbool        op het display verschijnt, dient u uw arts te raadplegen. Voor de vergunning is 
het apparaat onderworpen aan strenge klinische tests, waarbij het computerprogramma dat wordt 
gebruikt om de bloeddrukwaarden te meten, is getest door ervaren gespecialiseerde artsen in 
Duitsland. 

Meer informatie

Het display blijft leeft wanneer het 
apparaat is ingeschakeld hoewel de 
batterijen op hun plek zitten.

Het apparaat slaagt er vaak niet in 
de bloeddrukwaarden te meten, of 
de gemeten waarden zijn te laag (te 
hoog).
Elke meting produceert een andere 
waarde hoewel het instrument 
normaal functioneert en de 
weergegeven waarden normaal zijn.

De gemeten bloeddruk verschilt van 
de waarden die door de arts werden 
gemeten.

1. Controleer de batterijen op de juiste polariteit en plaats 
ze indien nodig correct.
2. Wanneer het display er ongebruikelijk uitziet plaatst u de 
batterijen opnieuw of vervangt ze.
1. Controleer de positionering van het manchet.
2. Meet de bloeddruk in alle rust opnieuw en met 
inachtneming van de details onder punt 5.

1. Lees de volgende informatie en de punten vermeld onder “
Veel veel voorkomende bronnen van fouten”. Herhaal de meting.
Let op: De bloeddruk fluctueert voortdurend dus 
achtereenvolgende metingen zullen enige verschillen 
vertonen

1. Leg de dagelijkse ontwikkeling van de waarden vast en 
raadpleeg uw arts.
Let op:
Mensen die hun arts bezoeken ervaren vaak angst wat 
kan resulteren in een hogere waarde bij de arts dan 
onder rustige omstandigheden thuis.

Error Nr. Mogelijke oorzaak/oorzaken:

Er werd geen pols gedetecteerd.

Het opblazen duurt te lang. Het manchet zit niet goed.

De druk in het manchet is boven 290mmHg.

Onnatuurlijke drukimpulsen beïnvloeden het meetresultaat. Reden: de hand 
werd tijdens de meting bewogen (artefact).

De gemeten waarden geven een onacceptabel verschil tussen systolische en 
diastolische druk aan. Doe nog een meting en neem de instructies zorgvuldig in 
acht. Neem contact op met uw arts wanneer u ongebruikelijke waarden blijft krijgen.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Storing Oplossing

ERR 5

ERR 8

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


