
BP880W
Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Instrukcja obsługi
Opaska na nadgarstek jest odpowiednia na 
nadgarstek o obwodzie od 13,5 do 21 cm

1. Wprowadzenie
1.1. Funkcje BP880W
Ciśnieniomierz BP880W (z wbudowanym wyświetlaczem czasu/daty) to w pełni automatyczne, cyfrowe 
urządzenie mierzące ciśnienie krwi do stosowania na nadgarstku, które umożliwia bardzo szybki i 
wiarygodny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi, jak również częstości tętna 
oscylometryczną metoda pomiarową. Urządzenie zapewnia bardzo wysoką i testowaną klinicznie 
dokładność pomiarów i zostało zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalną przyjazność dla 
użytkownika. Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego użytku w domu.
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać w całości z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją 
w bezpiecznym miejscu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ciśnienia krwi i jego pomiaru 
należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Uwaga!
1.2. Ważne informacje dotyczące samodzielnego pomiaru
• Zamiana na inny komponent może skutkować błędem pomiaru.
• Nie stosować u noworodków.
• Zbyt częste pomiary mogą skutkować obrażeniem u pacjenta z powodu zakłócenia przepływu krwi.
• Założenie opaski na ranę może skutkować dalszymi obrażeniami.
• Założenie opaski i zwiększanie jej ciśnienia na kończynie, w której znajduje się dostęp do wnętrza 
naczynia krwionośnego lub leczenie bądź połączenie tętniczo-żylne z powodu tymczasowego 
zakłócenia przepływu krwi może spowodować obrażenia pacjenta.
• Nie zakładać opaski i nie zwiększać jej ciśnienia na ramieniu po stronie mastektomii.
• Należy sprawdzać, czy działanie zautomatyzowanego sfigmomanometru nie skutkuje przedłużonym 
zaburzeniem krążenia krwi u pacjenta.
• Nie jest przeznaczony do stosowania razem z urządzeniami chirurgicznymi o wysokiej częstotliwości.
• Należy pamiętać: samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę ani leczenie. Nietypowe 
wartości należy zawsze omówić ze swoim lekarzem. W żadnym wypadku nie należy zmieniać dawki 
leków przepisanych przez lekarza.
• Wyświetlacz tętna nie jest odpowiedni do kontroli częstotliwości rozruszników serca!
• W przypadkach zaburzenia rytmu serca (arytmii), pomiary wykonane tym przyrządem należy poddać 
ocenie tylko po konsultacji z lekarzem.

Utylizacja:
• Baterie nie są odpadami domowymi. Zużyte baterie należy wyrzucić w przeznaczonych do tego 
punktach zbiórki.
• Urządzenie należy zutylizować zgodnie z rozporządzeniem WEEE (w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego). W przypadku pytań należy skontaktować się z lokalnymi władzami 
odpowiedzialnymi za utylizację odpadów w obszarze zamieszkania.

Zakłócenia elektromagnetyczne
W urządzeniu znajdują się delikatne komponenty elektroniczne (mikrokomputer). W związku z tym 
należy unikać silnych pól elektrycznych lub elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu 
urządzenia (np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe). Może to wpływać na tymczasowe 
zaburzenie dokładności pomiarów.

2. Ważne informacje dotyczące ciśnienia krwi i jego pomiaru
2.1. Jak powstaje wysokie/niskie ciśnienie krwi?
Poziom ciśnienia krwi jest określany w części mózgu, tak zwanym ośrodku krążenia, i jest 
dostosowywany do odpowiedniej sytuacji jako odpowiedź przez układ nerwowy. Aby wyregulować 
ciśnienie krwi, zmieniana jest siła i częstość serca (tętna), jak również szerokość naczyń krwionośnych 
krążenia. To ostatnie jest wykonywane przez drobne mięśnie w ściankach naczyń krwionośnych.
Poziom ciśnienia tętniczego krwi zmienia się okresowo podczas aktywności serca: podczas «wyrzutu 
krwi» (skurczu serca) wartość jest maksymalna (wartość ciśnienia skurczowego), a na końcu «okresu 
odpoczynku» serca (rozkurcz) minimalna (wartość ciśnienia rozkurczowego).
Wartości ciśnienia krwi muszą znajdować się w pewnym normalnym zakresie, aby zapobiegać pewnym 
chorobom.

2.2. Które wartości są normalne?
Ciśnienie krwi jest za wysokie, jeżeli przy odpoczynku ciśnienie rozkurczowe wynosi powyżej 90 mmHg 
i/lub ciśnienie skurczowe powyżej 160 mmHg. W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się 
ze swoim lekarzem. Długoterminowe wartości na tym poziomie są niebezpieczne dla zdrowia z powodu 
związanego z tym postępującym uszkodzeniem naczyń krwionośnych w ciele. Jeżeli wartości 
skurczowego ciśnienia krwi znajdują się między 140 mmHg a 160 mmHg i/lub wartości rozkurczowego 
ciśnienia krwi znajdują się między 90 mmHg a 100 mmHg również należy skonsultować się z lekarzem. 
Ponadto konieczne będą regularne samokontrole.
W przypadku zbyt niskich wartości ciśnienia krwi, np. ciśnienie skurczowe poniżej 100 mmHg i/lub 
ciśnienie rozkurczowe poniżej 60 mmHg również należy skonsultować się z lekarzem. Nawet w 
przypadku normalnych wartości ciśnienia krwi zalecana jest regularna samokontrola za pomocą 
ciśnieniomierza. W ten sposób można wcześnie wykryć możliwe zmiany wartości i odpowiednio 
zareagować. Będąc w trakcie leczenia, w celu kontroli ciśnienia krwi należy przechowywać zapisy 
poziomu ciśnienia krwi wykonując samodzielnie regularne pomiary o określonej porze dnia. Wartości te 
należy przedstawić swojemu lekarzowi.

Nigdy nie wykorzystywać wyników swoich pomiarów do samodzielnej zmiany dawek leków 
przepisanych przez swojego lekarza.
Tabela do klasyfikacji wartości ciśnienia krwi (jednostka: mmHg) zgodnie ze Światową Organizacją 
Zdrowia:

Dodatkowe informacje

• Jeżeli wartości są przeważnie standardowe w warunkach odpoczynku, ale wyjątkowo wysokie w 
warunkach stresu fizycznego lub psychicznego, możliwe jest tzw. niestabilne nadciśnienie». Jeżeli 
istnieje podejrzenie takiego przypadku, należy skonsultować się z lekarzem.
• Prawidłowo zmierzona wartość ciśnienia rozkurczowego krwi powyżej 120 mmHg wymaga 
natychmiastowego leczenia.

3. Różne komponenty ciśnieniomierza

Wartość skurczowa

jednostka ciśnienia

Wartość rozkurczowa

Tętno

Dodatkowe informacje

5. Przeprowadzanie pomiaru
5.1. Przed pomiarem:
• Bezpośrednio przed pomiarem należy unikać jedzenia, palenia oraz wszelkiej formy wysiłku. 
Wszystkie te czynniki wpływają na wynik pomiaru. Przed pomiarem postarać się znaleźć czas na 
zrelaksowanie się siedząc w fotelu w spokojnej atmosferze przez około dziesięć minut.
• Pomiaru dokonywać zawsze na tym samym nadgarstku (zwykle lewym).
• Próbować przeprowadzać pomiary regularnie o tej samej porze dnia, ponieważ ciśnienie krwi 
zmienia się w ciągu dnia.
5.2. Powszechne źródła błędu:
Porównywalne pomiary ciśnienia krwi wymagają zawsze tych samych warunków! Są to 
zazwyczaj zawsze spokojne warunki.
• Wszelkie wysiłki wspierania ramienia podejmowane przez pacjenta mogą zwiększyć ciśnienie krwi. 
Upewnić się, że pozycja jest komfortowa i swobodna oraz nie angażować w pomiar żadnych mięśni. 
W razie potrzeby użyć poduszki do podparcia.

Przy każdym naciśnięciu przycisku (CZAS, PAMIĘĆ) dokonywane 
jest jedno wprowadzenie (np. przełączanie między trybem godzin i 
minut lub zmiana wartości o +1). Jednakże przytrzymując 
odpowiedni przycisk wciśnięty, można przełączać szybciej, aby 
znaleźć poszczególną żądaną wartość.

Symbol serca
Wskaźnik arytmii serca

Wyświetlacz światła sygnalizacyjnego

Użytkownik Czas i data

Przycisk WŁ./WYŁ.
Przycisk pamięciPrzycisk czasu

Symbol pamięci
Nr ustawienia pamięci

Ostrzeżenie informujące o niskim 
naładowaniu baterii

Niezwłocznie 
zasięgnąć porady 
lekarskiej!

Zasięgnąć porady 
lekarskiej

Zasięgnąć porady 
lekarskiej

Skonsultować się 
ze swoim lekarzem

Samokontrola

Samokontrolamiędzy 60 a 80

między 80 a 85

między 85 a 90

między 90 a 100

między 100 a 110

Wyższe niż 110

między 100 a 120

między 120 a 130

między 130 a 140

między 140 a 160

między 160 a 180

Wyższe niż 180

Optymalne ciśnienie 
krwi

Zakres Skurczowe

Ciśnienie krwi

Rozkurczowe

Ciśnienie krwi

Pomiary

Normalne ciśnienie 
krwi
Lekko podwyższone 
ciśnienie krwi
Zbyt wysokie 
ciśnienie krwi
Stanowczo zbyt 
wysokie ciśnienie krwi
Niebezpiecznie 
wysokie ciśnienie krwi

4.2. Odczytywanie ustawionej daty
Nacisnąć przycisk CZAS.
Data zostanie przedstawiona na wyświetlaczu.

4.3. Wybór użytkownika i ustawianie czasu, daty
Wybór użytkownika:
Ten zaawansowany ciśnieniomierz umożliwia śledzenie odczytów ciśnienia krwi niezależnie dla 
2 osób.
a) Przed pomiarem należy upewnić się, że ustawiono urządzenie dla danego użytkownika. 
Urządzenie może śledzić wyniki dla 2 osób. (Użytkownik 1, Użytkownik 2).

b) Nacisnąć przycisk CZAS przez co najmniej 3 sekundy. Teraz 
wyświetlacz wskazuje ustawionego użytkownika. ustawiony 
użytkownik miga. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.

c) Kliknąć przycisk PAMIĘĆ, aby wybrać użytkownika.
d) Sugerujemy, aby pierwsza osoba mierząca ciśnienie była 
Użytkownikiem 1.

Ustawianie czasu, daty
Ten ciśnieniomierz ma wbudowany zegar z wyświetlaczem daty. Zaletą jest, że przy każdej 
procedurze pomiaru zapisywane są nie tylko wartości ciśnienia krwi, ale również dokładny moment 
pomiaru.
Po włożeniu nowych baterii, zegar rozpocznie działanie od następującego ustawienia: 2020-01-01 
godz. 12:00.
Należy ponownie wprowadzić datę i bieżący czas. W tym celu należy postępować jak niżej

1) Najpierw nacisnąć przycisk CZAS przez co najmniej 3 
sekundy, miga ikona użytkownika. Następnie ponownie 
nacisnąć przycisk CZAS. Wyświetlacz wskazuje teraz 
ustawienie roku, w czasie którego migają cztery znaki.

2) Prawidłowy rok można wprowadzić naciskając przycisk 
PAMIĘĆ.

3) Ponownie nacisnąć przycisk CZAS. Wyświetlacz przełącza 
się teraz na bieżącą datę, w tym czasie miga pierwszy znak 
(miesiąc).

4) Odpowiedni miesiąc można teraz wprowadzić naciskając 
przycisk PAMIĘĆ.

5) Ponownie nacisnąć przycisk CZAS. Migają teraz ostatnie 
dwa znaki (dzień).

6) Odpowiedni dzień można teraz wprowadzić naciskając 
przycisk PAMIĘĆ.

7) Ponownie nacisnąć przycisk CZAS. Wyświetlacz przełącza 
się teraz na bieżący czas, w tym czasie miga pierwszy znak 
(godzina).

8) Odpowiednią godzinę można teraz wprowadzić naciskając 
przycisk PAMIĘĆ.

9) Ponownie nacisnąć przycisk CZAS. Migają teraz ostatnie 
dwa znaki (minuty).

10) Dokładny czas można teraz wprowadzić naciskając przycisk 
PAMIĘĆ.

11) Po wykonaniu wszystkich ustawień ponownie nacisnąć 
przycisk CZAS. Krótko wyświetlana jest data, a następnie czas. 
Wprowadzanie jest teraz potwierdzone i zegar rozpoczyna 
pracę.

4. Włączanie ciśnieniomierza
4.1. Wkładanie baterii
a) Włożyć baterie (2 x rozmiar AAA 1,5 V) przestrzegając wskazanej biegunowości.
b) Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie dot, baterii        , są one wyczerpane i należy je 
wymienić na nowe.
Uwaga!
• Po pojawieniu się ostrzeżenia dot. baterii         , urządzenie zostaje zablokowane aż do wymiany 
baterii.
• Należy stosować baterie 1,5 V «AAA» o wydłużonym działaniu lub alkaliczne. Nie jest zalecane 
stosowane akumulatorów 1,2 V.
• Jeżeli ciśnieniomierz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z urządzenia.

• Na efektywność zautomatyzowanego sfigmomanometru może mieć wpływ niezwykle wysoka 
temperatura, wilgotność i wysokość nad poziomem morza.
• Jeżeli tętnica nadgarstka znajduje się znacznie niżej (wyżej) niż serce, zostanie zmierzone błędnie 
wyższe (niższe) ciśnienie krwi! (Każde 15 cm różnicy w wysokości skutkuje błędem pomiaru 
10 mmHg!)
• Luźna opaska powoduje fałszywe wartości pomiarowe.
• W przypadku powtarzanych pomiarów krew gromadzi się w odpowiednim nadgarstku, co może dawać 
fałszywe wyniki. Dlatego prawidłowo wykonane pomiary ciśnienia krwi należy najpierw powtórzyć po 
5 minutach przerwy lub po uniesieniu ramienia, aby umożliwić odpływ zgromadzonej krwi (po co 
najmniej 3 minutach).

5.3. Dopasowanie opaski
a) Zdjąć z nadgarstka wszystkie ewentualne przedmioty i biżuterię (np. zegarek na rękę). Nałożyć 
opaskę wokół nadgarstka.

Ten sam program komputerowy zastosowano w każdym urządzeniu, dzięki czemu również został 
przetestowany klinicznie. Produkcja urządzeń odbywa się zgodnie z warunkami norm europejskich dla 
urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi. W przypadku problemów technicznych z przyrządem do pomiaru 
ciśnienia krwi należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem. Nigdy nie podejmować 
samodzielnej próby naprawy przyrządu!
Każde nieuprawnione otwarcie przyrządu unieważnia wszystkie roszczenia gwarancyjne!

8. Utrzymanie i konserwacja, ponowna kalibracja
a) Nie narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgotności, pyłu ani bezpośredniego 
nasłonecznienia.
b) W opasce znajduje się delikatny hermetyczny pęcherzyk. Należy obchodzić się z nią ostrożnie i unikać 
nadwyrężania z powodu skręcania lub odkształcania.
c) Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać benzyny, rozcieńczalników ani 
podobnych rozpuszczalników. Plamy na opasce można delikatnie usuwać wilgotną ściereczką i 
mydlinami. Nie wolno prać opaski!
d) Nie upuszczać przyrządu i obchodzić się z nim delikatnie. Unikać silnych wibracji.
e) Nigdy nie otwierać urządzenia! W przeciwnym razie kalibracja producenta straci ważność!

9. Gwarancja
Ciśnieniomierz BP880W jest objęty 2-letnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obowiązuje w 
przypadku uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe obchodzenie się, wypadki, nieprzestrzega-
nie instrukcji obsługi lub modyfikacji dokonanych na przyrządzie przez osoby trzecie.
Gwarancja jest ważna tylko po przedstawieniu karty gwarancyjnej wypełnionej przez przedstawiciela.

10 . Okres eksploatacji
5 lat

11. Żywotność baterii
300 pomiarów w przypadku 2 baterii alkalicznych o rozmiarze „AAA”

12. Bezpieczeństwo, utrzymanie i konserwacja

Test odporności

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

Szybkie 
przejście/impuls 
elektryczny IEC 
61000-4-4

Skok napięcia 
IEC 61000-4-5

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy i 
wahania napięcia 
na przewodach 
wejściowych 
zasilania 
IEC 61000-4-11

Częstotliwość 
zasilania 
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne 
IEC 61000-4-8

Przewodzone 
fale radiowe 
IEC 61000-4-6

Promieniowan-
ie fale radiowe 
IEC 61000-4-3

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Propagacja 
elektromagnetyczna jest uzależniona od pochłaniania i odbijania przez budynki, przedmioty i osoby.
a Siły pola dla stałych przekaźników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych 
(komórkowe/bezprzewodowe) oraz lądowe systemy radiowe, radio amatorskie, przesyłanie radiowe 
AM i FM oraz przesyłanie telewizyjne nie mogą być przewidziane teoretycznie z dokładnością. Aby 
ocenić środowisko elektromagnetyczne pod kątem stałego przekaźnika radiowego, należy wziąć 
pod uwagę pomiar poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu montażu. Jeżeli zmierzone 
natężenie pola w lokalizacji, gdzie używane jest urządzenie BP880W przekracza obowiązujący 
powyższy poziom zgodności fal radiowych, należy obserwować urządzenie BP880W, aby 
sprawdzić normalne działanie. Jeżeli zauważono nietypową efektywność, konieczne mogą być 
dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub miejsca urządzenia BP880W.
b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Zalecana odległość między przenośnym i ruchomym radiowym sprzętem komunikacyjnym a 
urządzeniem BP880W.

Zalecana odległość:

Urządzenie BP880W jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym 
kontrolowane są zakłócenia promieniowania fal radiowych. Klient lub użytkownik urządzenia BP880W 
może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym utrzymując minimalną, zalecaną poniżej 
odległość między przenośnym i ruchomym radiowym sprzętem komunikacyjnym (przekaźnikami) a 
urządzeniem BP880W, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

W przypadku ocenianych przekaźników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej 
zalecaną odległość d w metrach (m) można określić za pomocą równania obowiązującego dla 
częstotliwości przekaźnika, gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa przekaźnika w 
watach (W) zgodnie z producentem przekaźnika.
Uwaga 1: Przy 80MHz i 800MHz obowiązuje odległość dla wyższych zakresów częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromag-
netyczna jest uzależniona od pochłaniania i odbijania przez budynki, przedmioty i osoby.

Uwaga:
niektóry sprzęt elektryczny 
zabrania wyrzucania i 
utylizacji na życzenie

NR TUV

Nazwa i adres producenta Przed użyciem 
przeczytać instrukcję 
obsługi

Nie do użytku przez dzieci IP22

Przechowywać w suchym 
miejscu

Urządzenie typu BF

Ochrona przed 
przedostawaniem się wody

Znamionowa maksy-
malna moc wyjściowa 
przekaźnika (W)

Odległość zgodnie z częstotliwością przekaźnika m
150 kHz do 80 MHz 
d = 1,2×p1/2

80 MHz do 800 MHz 
d = 1,2×p1/2

800 MHz do 2,5 GHz 
d = 2,3×p1/2

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

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

Nie dotyczy

3 V/m

Poziom testu 
IEC60601-1-2
±6 kV styk
±8 kV powietrze

±2 kV dla przewodów 
zasilania
±1 kV dla przewodów 
wejścia/wyjścia

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb zwykły

<5% UT（95% spadek 
UT .） dla 0,5 cyklu 
40% UT （60% spadek 
UT ）dla 5 cykli 
70% UT (30% spadek 
UT) dla 25 cykli 
<5% UT （95% spadek 
UT ）dla 5 sek.

3 A/m

Poziom 
zgodności
±6 kV styk
±8 kV powietrze

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne

Test 
odporności

Poziom testu 
IEC60601-1-2

Poziom testu 
IEC60601-1-2

Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne
Przenośne i ruchome urządzenia 
komunikacji radiowej nie powinny być 
używane bliżej żadnej części urządzenia 
BP880W, w tym kabli, niż ich zalecana 
odległość obliczona z równania 
obowiązującego dla częstotliwości 
przekaźnika.
Zalecana odległość
3V
d = 1,2×p1/2 80Mhz to 800 MHz
d = 2,3×p1/2 80Mhz to 2,5 GHz
gdzie P to maksymalna wyjściowa moc 
znamionowa przekaźnika w watach (W) 
zgodnie z producentem przekaźnika, a d 
to zalecana odległość w metrach (m).
Natężenia pola ze stałych przekaźników 
radiowych określone przez pomiar 
poziomu zakłóceń elektromagnetycznych 
w miejscu montażua powinny być mniejsze 
niż poziom zgodności w każdym zakresie 
częstotliwościb. Zakłócenia mogą wystąpić 
w pobliżu sprzętu oznaczonego 
następującym symbolem:

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub z płytek ceramicznych. 
Jeżeli podłogi pokryte są materiałem 
syntetycznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%.
Jakość zasilania sieciowego powinna 
być taka, jak w typowym 
komercyjnym lub szpitalnym 
środowisku.

Jakość zasilania sieciowego powinna 
być taka, jak w typowym 
komercyjnym lub szpitalnym 
środowisku.

Jakość zasilania sieciowego powinna 
być taka, jak w typowym 
komercyjnym lub szpitalnym 
środowisku. Jeżeli użytkownik 
urządzenia naramiennego wymaga 
ciągłego działania w przypadku 
przerwania zasilania, zaleca się 
zasilanie BP880W z zasilacza 
bezprzerwowego lub akumulatora.

Nie dotyczy

Uwaga: UT to napięcie AC przed zastosowaniem poziomu testowego.• Niniejszy przyrząd może być wykorzystywany tylko do celu opisanego w tej broszurze. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym zastosowaniem.
• W niniejszym przyrządzie znajdują się delikatne komponenty i należy obchodzić się z nim ostrożnie. 
Przestrzegać warunków przechowywania i pracy opisanych w dziale „Specyfikacje techniczne”!
• Chronić przed

- wodą i wilgocią
- ekstremalnymi temperaturami
- uderzeniem i upuszczeniem
- zanieczyszczeniami i pyłem
- bezpośrednim nasłonecznieniem
- ciepłem i zimnem

• Opaski są delikatne i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
• Opaskę należy pompować tylko po dopasowaniu.
• Nie używać przyrządu w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, takich jak telefony komórkowe czy 
instalacje radiowe.
• Nie używać przyrządu, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest uszkodzony lub zauważono coś nietypowego.
• Jeżeli przyrząd nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.
• Przeczytać dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa znajdujące się w oddzielnym dziale tej broszury.

niektóre części są wystarczająco małe, że mogą zostać połknięte
• Należy używać tylko uznanych akcesoriów, części odłączanych i materiałów. Użycie innych części lub 
materiałów może obniżyć minimalne bezpieczeństwo.
• Uważać przy wyjmowaniu głównych baterii, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przyrząd nie był 
używany przez pewien czas.
Utrzymanie przyrządu
Przyrząd należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
Utylizacja

baterie i przyrządy elektroniczne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami, nie z odpadami domowymi.

13. Odniesienie do norm
Norma urządzenia: Urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej dotyczącej nieinwazyjne-
go ciśnieniomierza.
Norma
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

Rozdzielczość pomiaru:
Pompowanie:
Funkcja pamięci:
Dekompresja:
Źródło zasilania:
Napięcie znamionowe:
Temperatura działania:
Wilgotność działania:
Temperatura przechowywania:
rozmiar opaski:
Wilgotność przechowywania:
Wymiary:
Ciężar urządzenia:
Ciężar baterii:
rozmiar cyfr ciśnienia skurcz. / 
rozkurcz.:
wyświetlacz czasu:
widoczny rozmiar wyświetlania:
Zakres wyświetlania ciśnienia 
opaski:
Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym:

Procedura pomiarowa:

Wyświetlacz:

Zakres pomiaru:

Dokładność statyczna:

Klasyfikacja bezpieczeństwa:

Tryby pracy:
Ochrona przed przedostawan-
iem się wody:
Akcesoria:

1mmHg
Automatyczne pompowanie przez wewnętrzną pompę
120 miejsc w pamięci x 2 użytkowników (SKURCZ., ROZKURCZ., tętno)
Stały układ zaworów wylotowych
2 baterie alkaliczne o rozmiarze „AAA”
DC 3 V 1,5 W (prąd stały)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85% maksymalnej wilgotności względnej
-10~55°C/14~+131°F
13,5- 21 cm
10%~95% maksymalnej wilgotności względnej
74 x 84 x 30 mm
182 g (w tym baterie i opaska)
23 g

12 mm

wyświetlacz 24 godz.
43,8 x 34 mm

0~290 mmHg

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

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

Oscylometryczny, zgodny z metodą Korotkowa:
Faza I: ciśnienie skurczowe, Faza V: ciśnienie rozkurczowe
Wyświetlacz cyfrowy
Ciśnienie: od 30 do 280 mmHg (zwiększane co 1 mmHg)
Tętno: od 40 do 199 uderzeń/minutę
Ciśnienie: ± 3 mmHg
Tętno: ± 5% odczytu

Urządzenie typu BF

Praca stała

IP22

Siatka, 2 baterie „AAA”, instrukcja obsługi

Zostały spełnione klauzule wytycznych UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych klasy IIa.

14. Specyfikacje techniczne

15. Deklaracja producenta
Urządzenie BP880W jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym 
poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia BP880W musi zapewnić, że jest ono używane w takim 
środowisku. Emisje elektromagnetyczne: (IEC60601-1-2)

16. INFORMACJE O PRODUCENCIE

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

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

Test emisji
Emisje radiowe CISPR 11

Emisje radiowe CISPR 11
Emisje harmoniczne 
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/migota-
nie IEC 61000-3-3

Zgodność
Grupa 1

Klasa B
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Środowisko elektromagnetyczne
Urządzenie BP880W wykorzystuje energię fal 
radiowych tylko do funkcji wewnętrznych. Dlatego 
te emisje radiowe są niezwykle słabe i istnieje 
niewielka szansa, że tworzą jakikolwiek rodzaj 
zakłóceń dla pobliskiego sprzętu elektronicznego.
Urządzenie BP880W jest odpowiednie do 
stosowania we wszystkich placówkach, w tym w 
gospodarstwach domowych i w tych bezpośrednio 
podłączonych do publicznej sieci zasilania 
niskiego napięcia zasilającej budynki używane do 
celów mieszkalnych.

Odporność elektromagnetyczna: (IEC60601-1-2)

Zapewnić, aby dzieci bez nadzoru nie używały przyrządu:

Bezpieczeństwo i ochrona

b) Odległość między opaską a dłonią powinna wynosić ok. 10 mm.
c) Zabezpieczyć opaskę klamrą na rzep, tak aby leżała komfortowo i nie była 
zbyt ciasna, przy czym między opaską a nadgarstkiem nie może być odstępu.

d) Założyć opaskę na ok. tej samej wysokości co serce. Zadbać, aby opaska 
leżała swobodnie. Pozostawić tak na 2 minuty siedząc spokojnie przed 
rozpoczęciem pomiaru.

e) Nie krzyżować nóg, ułożyć stopy płasko na podłodze, oprzeć plecy i ramię.

5.4. Procedura pomiarowa
Po odpowiednim ułożeniu opaski można rozpocząć pomiar:
a) Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ., pompa rozpoczyna nadmuchiwanie opaski. 
Na wyświetlaczu stale wyświetlane jest wzrastające ciśnienie opaski.

b) Po osiągnięciu ciśnienia nadmuchiwania pompa zatrzymuje się, a 
ciśnienie powoli spada. Podczas pomiaru wyświetlane jest ciśnienie 
opaski (duże znaki). Po wykryciu tętna przez urządzenie, na 
wyświetlaczu zaczyna migać symbol serca przy każdym uderzeniu 
tętna.

c) Po zakończeniu pomiaru wyświetlane są wartości ciśnienia skurczowego i 
rozkurczowego oraz częstość tętna.
Przykład (rys.): Skurcz serca 118, rozkurcz serca 73, tętno 75

Wyniki pomiaru są wyświetlane aż do wyłączenia urządzenia. Jeżeli przez 3 minuty nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyłączy się, w celu oszczędności baterii.

5.5. Przerwanie pomiaru
W przypadku konieczności przerwania pomiaru krwi z jakiegokolwiek powodu (np. 
pacjent nie czuje się dobrze), w dowolnym momencie można nacisnąć przycisk 
„WŁ./WYŁ.”. Wtedy urządzenie natychmiast zmniejszy automatycznie pompowanie 
opaski.

5.6. Pamięć - przechowywanie i wywoływanie pomiarów
Ciśnieniomierz automatycznie zapisuje każdą ze 120 ostatnich wartości pomiarowych. Po naciśnięciu 
przycisku PAMIĘĆ można po kolei wyświetlać wartość średnią z ostatnich 3 pomiarów, jak również 
ostatni pomiar (MR1) i kolejne ostatnie 120 pomiarów (MR2, MR3, ..., MR120).

(MR1: Wartości ostatniego pomiaru) (MR2-MR120: Wartości pomiaru przed MR1)
5.7. Pamięć - anulowanie wszystkich pomiarów Uwaga!
Przed skasowaniem wszystkich przechowywanych w pamięci odczytów należy upewnić się, że nie 
będą potrzebne później. Przechowywanie zapisanych rekordów jest rozsądne i może dostarczyć 
dodatkowych informacji lekarzowi.
W celu skasowania wszystkich przechowywanych odczytów należy nacisnąć przycisk PAMIĘĆ co 
najmniej przez 5 sekund. Na wyświetlaczu wyświetli się symbol «CL». Następnie należy zwolnić 
przycisk, aby trwale wyczyścić pamięć. Nacisnąć przycisk PAMIĘĆ, gdy symbol «CL» miga.

6. Pojawienie się wskaźnika arytmii serca w celu wczesnego wykrywania
Ten symbol         wskazuje, że podczas pomiaru wykryto pewną nieregularność tętna.
W takim przypadku wynik może odbiegać od normalnego ciśnienia krwi - należy powtórzyć pomiar. W 
większości przypadków nie ma powodu do niepokoju. Jednakże, jeżeli ten symbol pojawia się 
regularnie (np. kilka razy w tygodniu przy pomiarach wykonywanych codziennie) zalecamy konsultację 
ze swoim lekarzem.
Lekarzowi należy przedstawić poniższe wyjaśnienie
Informacja dla lekarza dotycząca częstego pojawiania się wskaźnika arytmii. Ten przyrząd jest również 
oscylometrycznym ciśnieniomierzem, który podczas pomiaru analizuje też częstość tętna. Przyrząd 
został przetestowany klinicznie. Symbol arytmii wyświetlany jest po pomiarze, jeżeli podczas niego 
wystąpiła nieregularność tętna. Jeżeli symbol pojawia się częściej (np. kilka razy w tygodniu przy 
pomiarach wykonywanych codziennie), zalecamy, aby pacjent zasięgnął porady lekarskiej.
Przyrząd nie zastępuje badania kardiologicznego, ale jest przydatny do wykrywania nieregularności 
tętna na wczesnym etapie.

7. Komunikaty błędów / usterki
Jeżeli podczas pomiaru wystąpi błąd, pomiar jest przerywany i wyświetla się odpowiedni kod błędu (na 
przykład: błąd nr 2).

Inne możliwe usterki i ich usuwanie
Jeżeli podczas korzystania z urządzenia występują problemy, należy sprawdzić następujące punktu i 
w razie potrzeby podjąć odpowiednie środki:

Poziom ciśnienia krwi zmienia się nawet u zdrowych osób. Ważne jest przy tym, aby porównywalne 
pomiary zawsze wykonywać w tych samych warunkach (w spokoju)! Jeżeli mimo przestrzegania 
tych warunków, zmiany są większe niż 15 mmHg i/lub na wyświetlaczu pojawia się symbol arytmii       , 
należy skonsultować się ze swoim lekarzem. W celu uzyskania licencji urządzenie zostało poddane 
rygorystycznym testom klinicznym, podczas których program komputerowy stosowany do pomiaru 
wartości ciśnienia krwi został sprawdzony przez doświadczonych lekarzy specjalistów w Niemczech. 

Dodatkowe informacje

Wyświetlacz jest pusty mimo 
włączenia przyrządu, chociaż 
baterie są włożone.

Urządzenie często nie mierzy 
wartości ciśnienia krwi lub zmierzone 
wartości są zbyt niskie (zbyt 
wysokie).
Każdy pomiar daje inną wartość, 
chociaż przyrząd działa normalnie i 
wyświetlane wartości są normalne.

Zmierzone ciśnienie krwi jest inne 
niż wartości zmierzone przez 
lekarza.

1. Sprawdzić baterie pod kątem prawidłowej biegunowości i 
w razie potrzeby włożyć poprawnie.
2. Jeżeli wyświetlacz jest nietypowy, ponownie włożyć 
baterie lub wymienić je.
1. Sprawdź ułożenie opaski.
2. Ponownie zmierzyć ciśnienie krwi w ciszy i spokoju, 
przestrzegając wytycznych z punktu 5.

1. Przeczytać następujące informacje i punkty wymienione 
w «Powszechne źródła błędu». Powtórzyć pomiar.
Uwaga: Ciśnienie krwi ciągle się zmienia, więc kolejne 
pomiary wskażą pewną zmienność

1. Zapisać codzienne zmiany wartości i skonsultować się ze 
swoim lekarzem.
Uwaga:
Osoby odwiedzające lekarza często odczuwają niepokój, 
co może skutkować wyższymi odczytami u lekarza niż te 
uzyskane w domu w warunkach odpoczynku.

Nr błędu Możliwe przyczyny

Nie wykryto tętna.

Pompowanie trwa zbyt długo. Opaska nie jest założona prawidłowo.

Ciśnienie w opasce wynosi powyżej 290 mmHg.

Nienaturalne impulsy ciśnienia wpływają na wynik pomiaru. Przyczyna: 
ruszano ręką podczas pomiaru (artefakt).

Odczyty pomiarów wykazały nieakceptowalną różnicę między ciśnieniem skurczowym 
a rozkurczowym. Wykonać kolejny odczyt dokładnie przestrzegając wytycznych. Jeżeli 
nadal uzyskiwane są nietypowa odczyty, należy skontaktować się z lekarzem.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Usterka Rozwiązanie problemu

ERR 5

ERR 8

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


