
BP880W
Zápästný tlakomer
Návod na obsluhu
Manžeta je určená pre obvod zápästia od 13,5 do 21 cm

1. Úvod
1.1. Funkcie prístroja BP880W
Tlakomer BP880W (s integrovaným zobrazením času/dátumu) je plnoautomatický digitálny prístroj 
merajúci tlak používaný na zápästí, čo umožňuje veľmi rýchle a spoľahlivé meranie systolického aj 
diastolického tlaku, ako aj srdcovej frekvencie, oscilometrickou metódou merania. Prístroj disponuje 
veľmi vysokou a klinicky overenou presnosťou merania a bol navrhnutý tak, aby ho používateľ dokázal 
ľahko obsluhovať. Prístroj je určený na súkromné použitie v domácom prostredí.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a bezpečne si ho odložte. V prípade 
ďalších otázok týkajúcich sa krvného tlaku a jeho merania kontaktujte svojho lekára.

Pozor!
1.2. Dôležité informácie týkajúce sa samomerania
• Výmena určitého komponentu môže spôsobiť chybu merania.
• Nepoužívajte na novorodencoch.
• Príliš časté meranie môže spôsobiť zranenie pacienta v dôsledku narušenia prietoku krvi.
• Založenie manžety na ranu môže zhoršiť jej stav.
• Založenie manžety a jej tlak na končatinu, kde sa nachádza intravaskulárny vývod alebo miesto, 
ktoré je liečené, prípadne arteriovenózna (AV) fistula, by z dôvodu dočasného prerušenia prietoku krvi 
mohlo spôsobiť zranenie pacienta.
• Manžetu nezakladajte ani nenafukujte na ruke nachádzajúcej sa na strane tela, kde bola vykonaná 
mastektómia.
• Treba skontrolovať, či prevádzka automatického tlakomera nespôsobuje dlhodobé zhoršenie 
krvného obehu pacienta.
• Tlakomer nie je určený na použitie v kombinácii s vysokofrekvenčným chirurgickým zariadením.
• Nezabudnite: samomeranie slúži na monitorovanie, nie na diagnostiku či liečbu. Neobvyklé hodnoty 
vždy prekonzultujte so svojím lekárom. Za žiadnych okolností by ste si nemali upravovať dávky 
akýchkoľvek liekov, ktoré vám predpísal váš lekár.
• Indikátor srdcovej frekvencie nie je vhodný na kontrolu frekvencie kardiostimulátorov!
• V prípade nepravidelnosti srdcového rytmu (arytmie) by sa merania vykonané týmto prístrojom mali 
vyhodnotiť až po konzultácii s lekárom.

Likvidácia:
• Batérie nepatria do domového odpadu. Vybité batérie by sa mali likvidovať v určených zberných 
miestach.
• Prístroj by sa mal likvidovať v súlade so smernicou OEEZ (smernica o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení). V prípade otázok kontaktujte miestne orgány na likvidáciu odpadu vo svojej 
oblasti.

Elektromagnetické rušenie
Prístroj obsahuje citlivé elektronické komponenty (mikropočítač). Preto sa vyhýbajte silným 
elektrickým alebo elektromagnetickým poliam v priamej blízkosti prístroja (napr. mobilné telefóny, 
mikrovlnné rúry). Tie môžu spôsobiť dočasné narušenie presnosti merania.

2. Dôležité informácie týkajúce sa krvného tlaku a jeho merania
2.1. Ako dochádza k vysokému/nízkemu krvnému tlaku?
O výške krvného tlaku rozhoduje časť mozgu, tzv. obehové centrum, ktoré ho prispôsobuje príslušnej 
situácii formou spätnej väzby cez nervový systém. Na účely prispôsobenia krvného tlaku sa mení sila 
a frekvencia srdcových úderov (pulz), ako aj šírka obehových krvných ciev. Druhé spomínané je 
ovplyvňované jemnými svalmi nachádzajúcimi sa v stenách krvných ciev.
Výška arteriálneho krvného tlaku sa počas srdcovej aktivity pravidelne mení: Počas «pumpovania 
krvi» (systola) je hodnota maximálna (hodnota systolického krvného tlaku), na konci «obdobia pokoja» 
srdca (diastola) minimálna (hodnota diastolického krvného tlaku).
Aby sa zabránilo vzniku určitých ochorení, musia sa hodnoty krvného tlaku pohybovať v určitých 
normálnych rozsahoch.

2.2. Aké hodnoty sú normálne?
Krvný tlak je pri meraní v pokoji privysoký vtedy, ak má diastolický tlak hodnotu vyššiu ako 90 mmHg 
a/alebo systolický krvný tlak hodnotu vyššiu ako 160 mmHg. V tomto prípade sa ihneď poraďte s 
lekárom. Dlhodobé hodnoty na tejto úrovni ohrozujú vaše zdravie z dôvodu súvisiaceho postupujúce-
ho poškodenia krvných ciev vo vašom tele. Ak sa hodnoty systolického krvného tlaku budú nachádzať 
v rozsahu 140 mmHg až 160 mmHg a/alebo hodnoty diastolického krvného tlaku v rozsahu 90 mmHg 
až 100 mmHg, poraďte sa so svojím lekárom. Tiež bude potrebné pokračovať v samokontrole.
V prípade prinízkych hodnôt krvného tlaku, tzn. ak sú systolické hodnoty nižšie ako 100 mmHg a/alebo 
diastolické hodnoty nižšie ako 60 mmHg, sa poraďte so svojím lekárom. Aj v prípade normálnych 
hodnôt krvného tlaku sa odporúča si tlakomerom pravidelne merať krvný tlak. Takýmto spôsobom 
možno včasne odhaliť možné zmeny hodnôt a príslušne na ne zareagovať. Ak sa liečite na krvný tlak, 
pravidelne si ho merajte v konkrétny čas dňa a namerané hodnoty si poznačte. Namerané hodnoty 
následne ukážte lekárovi.

Výsledky svojich meraní nikdy nepoužívajte na svojvoľnú úpravu dávkovania liekov 
predpísaných vaším lekárom.
Tabuľka klasifikácie hodnôt krvného tlaku (jednotka: mmHg) podľa Svetovej zdravotnej organizácie:

Ďalšie informácie

• Ak sú vaše hodnoty v pokoji zväčša štandardné, ale nezvyčajne vysoké pri psychickej alebo fyzickej 
záťaži či strese, je možné, že trpíte tzv. «labilnou hypertenziou». Ak si myslíte, že by mohlo ísť o vás, 
poraďte sa s lekárom.
• Správne namerané hodnoty diastolického krvného tlaku vyššie ako 120 mmHg si vyžadujú okamžité 
lekárske ošetrenie.

3. Prvky tlakomera

Systolická hodnota

Jednotka tlaku

Diastolická hodnota

Pulz

Ďalšie informácie

5. Uskutočnenie merania
5.1. Pred meraním:
• Priamo pred meraním nejedzte, nefajčite a tiež sa vyhnite akejkoľvek forme telesnej námahy. 
Všetky tieto faktory ovplyvňujú výsledok merania. Pred meraním skúste zrelaxovať a približne desať 
minút si v tichej atmosfére posedieť v kresle.
• Vždy merajte na rovnakom zápästí (zvyčajne ľavom).
• Meranie sa pokúste vykonávať pravidelne v rovnaký čas dňa, keďže krvný tlak počas dňa kolíše.
5.2. Zvyčajné príčiny chýb:
Merania krvného tlaku, ktoré možno porovnávať, si vždy vyžadujú rovnaké podmienky! 
Takmer vždy ide o tiché, pokojové podmienky.
• Akákoľvek snaha pacienta podopierať si ruku môže krvný tlak zvýšiť. Zaistite, aby ste boli v 
pohodlnej, zrelaxovanej polohe a počas merania nezapájajte žiadne svaly. Ak si ruku potrebujete 
podoprieť, použite vankúš.

Každým stlačením tlačidla (času, pamäte) sa vykoná jedno zadanie 
(napr. prepnutie z režimu hodín do režimu minút, prípadne zmena 
hodnoty pripočítaním o 1). Ak však príslušné tlačidlo podržíte 
stlačené, môžete rýchlejšie prepínať a nachádzať jednotlivé 
požadované hodnoty.

Symbol srdcaIndikátor srdcovej arytmie

Semaforový indikátor

Používateľ Čas a dátum

Tlačidlo zap./vyp.
Pamäťové tlačidloTlačidlo času

Symbol pamäte
Číslo záznamu v pamäti

Upozornenie na nízky stav batérie

Okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc!

Vyhľadajte 
lekársku pomoc

Vyhľadajte 
lekársku pomoc

Poraďte 
sa s lekárom

Samokontrola

Samokontrola60 až 80

80 až 85

85 až 90

90 až 100

100 až 110

Viac ako 110

100 až 120

120 až 130

130 až 140

140 až 160

160 až 180

Viac ako 180

Optimálny krvný tlak

Rozsah Systolický

Krvný tlak

Diastolický

Krvný tlak

Opatrenia

Normálny krvný tlak

Mierne zvýšený 
krvný tlak
Vysoký krvný tlak

Veľmi vysoký 
krvný tlak
Nebezpečne 
vysoký krvný tlak

4.2. Zobrazenie nastaveného dátumu
Stlačte tlačidlo času.
Na displeji sa zobrazí dátum.

4.3. Výber používateľa a nastavenie času a dátumu
Výber používateľa:
Tento moderný tlakomer vám umožňuje monitorovať hodnoty krvného tlaku pre 2 osoby nezávisle od 
seba.
a) Pred meraním sa uistite, že ste tlakomer nastavili na správneho používateľa. Tlakomer dokáže 
monitorovať výsledky až 2 ľudí. (Používateľ 1, Používateľ 2)

b) Tlačidlo času podržte stlačené aspoň 3 sekundy. Displej teraz 
zobrazuje nastaveného používateľa, pričom ikona používateľ bliká. 
Na potvrdenie stlačte tlačidlo zap./vyp.

c) Na výber používateľa stlačte pamäťové tlačidlo.
d) Odporúčame, aby sa prvá osoba, ktorá si bude merať tlak, stala 
Používateľom 1.

Nastavenie času a dátumu
Tento tlakomer má integrované hodiny so zobrazením dátumu. Výhodou je, že počas každého 
merania sa uložia nielen namerané hodnoty krvného tlaku, ale aj presný čas merania.
Po vložení nových batérií sa hodiny spustia od nasledovného nastavenia: 2020-01-01 12:00 hod.
Následne musíte zadať dátum a aktuálny čas. Nato postupujte nasledovne

1) Tlačidlo času podržte stlačené minimálne 3 sekundy, začne 
blikať ikona používateľa. Následne opäť stlačte tlačidlo času. 
Displej teraz zobrazuje nastavený rok, pričom blikajú štyri 
číslice.

2) Správny rok možno zadať stláčaním pamäťového tlačidla.

3) Opäť stlačte tlačidlo času. Displej sa teraz prepne na 
aktuálny dátum, pričom bliká prvý znak (mesiac).

4) Stláčaním pamäťového tlačidla teraz možno zadať príslušný 
mesiac.

5) Opäť stlačte tlačidlo času. Teraz blikajú posledné dva znaky 
(deň).

6) Teraz možno stláčaním pamäťového tlačidla zadať príslušný 
deň.

7) Opäť stlačte tlačidlo času. Displej sa teraz prepne na 
aktuálny čas, pričom bliká prvý znak (hodina).

8) Teraz možno stláčaním pamäťového tlačidla zadať príslušnú 
hodinu.

9) Opäť stlačte tlačidlo času. Teraz blikajú posledné dva znaky 
(minúty).

10)Teraz možno stláčaním pamäťového tlačidla zadať presný 
čas.

11) Po vykonaní všetkých nastavení opäť stlačte tlačidlo času. 
Nakrátko sa zobrazí dátum a potom čas. Zadanie je teraz 
potvrdené a hodiny bežia.

4. Uvedenie tlakomera do prevádzky
4.1. Vloženie batérií
a) Vložte batérie (2 ks typu AAA 1,5 V), pritom dbajte na ich správnu polaritu.
b) Ak sa na displeji zobrazí upozornenie batérie           , znamená to, že batérie sú prázdne a musia 
sa vymeniť za nové.
Pozor!
• Po zobrazení upozornenia batérie            sa prístroj zablokuje, kým batérie nevymeníte.
• Používajte 1,5 V batérie typu «AAA» s dlhou životnosťou alebo alkalické batérie. Použitie 1,2 V 
batérií neodporúčame.
• Ak tlakomer dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

• Výkon automatického tlakomera môžu ovplyvniť faktory, ako je extrémna teplota, vlhkosť vzduchu 
alebo nadmorská výška.

• Ak sa tepna v zápästí nachádza vo výrazne nižšej (vyššej) polohe ako srdce, chybne sa nameria vyšší 
(nižší) krvný tlak! (Každých 15 cm výškového rozdielu predstavuje chybu merania veľkosti 10 mmHg!)
• Aj voľná manžeta spôsobí nameranie nesprávnych hodnôt.

• Opakovaným meraním sa v príslušnom zápästí hromadí krv, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom. 
Správne by sa preto krvný tlak mal opätovne merať až po päťminútovej prestávke alebo po tom, ako sa 
ruka podrží zdvihnutá, aby nahromadená krv odtiekla (po minimálne 3 minútach).

5.3. Nasadenie manžety
a) Zo zápästia snímte akékoľvek predmety či šperky (napr. hodinky). Manžetu založte na zápästie.

Rovnaký počítačový program sa používa v každom jednom prístroji, čo znamená, že tiež prešiel 
klinickým testom. Výroba prístrojov sa uskutočňuje v súlade s podmienkami stanovenými v Európskom 
štandarde pre prístroje na meranie krvného tlaku. V prípade technických problémov s tlakomerom sa 
musíte poradiť so svojím špecializovaným predajcom. Nikdy sa nepokúšajte prístroj opraviť 
svojpomocne!
Pri akomkoľvek nedovolenom otvorení prístroja zaniká nárok na záručné plnenie!

8. Starostlivosť a údržba, opätovná kalibrácia
a) Prístroj nevystavujte extrémnej teplote, vlhkosti, prachu ani priamemu slnečnému žiareniu.
b) Manžeta obsahuje citlivú vzduchotesnú bublinu. Preto s prístrojom narábajte opatrne a vyhnite sa 
akémukoľvek jej namáhaniu skrúcaním či deformovaním.
c) Prístroj čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte benzín, riedidlá ani podobné rozpúšťadlá. 
Škvrny na manžete možno opatrne odstrániť vlhkou handričkou a mydlovou penou. Manžeta sa nesmie 
prať!
d) Prístroj nenechajte spadnúť ani s ním nezaobchádzajte hrubým spôsobom. Zabráňte silným 
vibráciám.
e) Prístroj nikdy neotvárajte! Spôsobilo by to, že kalibrácia výrobcu bude neplatná!

9. Záruka
Tlakomer BP880W má záruku 2 roky od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené 
nesprávnym zaobchádzaním, nehody, nedodržiavanie návodu na obsluhu či zmeny vykonané na prístroji 
tretími stranami.
Záruka je platná iba po preukázaní záručného listu vyplneného naším predajcom.

10. Životnosť
5 rokov

11. Výdrž batérií
300 meraní s 2 alkalickými batériami typu AAA

12. Bezpečnosť, starostlivosť a likvidácia

Test 
znášanlivosti
Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2

Rýchly elektrický 
prechod/ráz 
IEC 61000-4-4

Prepätie IEC 
61000-4-5

Poklesy napätia, 
krátke prerušenia 
a zmeny napätia 
na vstupných 
elektrických 
napájacích 
vedeniach 
IEC 61000-4-11

Frekvencia 
výkonu 
(50/60 Hz) 
magnetické pole 
IEC 61000-4-8

Vedené RF 
IEC 61000-4-6

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetické šírenie je 
ovplyvňované absorpciou a odrazom od budov, predmetov a ľudí.
a Intenzitu polí z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) 
telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádiá, AM a FM rádiové a televízne vysielanie, teoreticky 
nemožno presne predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF 
vysielačov by sa mal zvážiť elektromagnetický prieskum miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, 
kde sa BP880W používa, prekračuje príslušnú úroveň RF zhody uvedenú vyššie, prístroj BP880W by 
sa mal sledovať, aby sa overila jeho normálna prevádzka. Ak spozorujete abnormálny výkon, môže byť 
potrebné prijať ďalšie opatrenia, ako je zmena orientácie alebo umiestnenia prístroja BP880W.
b Vo frekvenčnom rozsahu nad 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita polí menšia ako 3 V/m.

Odporúčaná vzdialenosť medzi prenosným a mobilným RF komunikačným zariadením a prístrojom 
BP880W.

Odporúčané vzdialenosti:

Prístroj BP880W je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vysielané RF 
rušenia kontrolované. Zákazník alebo používateľ prístroja BP880W môže pomôcť pri predchádzaní 
elektromagnetickému rušeniu udržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným RF 
komunikačným zariadením (vysielačom) a prístrojom BP880W, ako sa odporúča nižšie, podľa 
maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Pre vysielače s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú 
vzdialenosť d v metroch (m) určiť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je 
maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch ( W) podľa výrobcu vysielača.
Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa aplikuje vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetické šírenie je 
ovplyvňované absorpciou a odrazom od budov, predmetov a ľudí.

Poznámka:
Niektoré elektrické a 
elektronické zariadenia 
zakazujú vyhodenie a 
likvidáciu podľa vlastného 
uváženia

Č. TUV

Názov a adresa výrobcu Pred použitím si 
prečítajte návod na 
obsluhu

Nesmie sa používať na 
bábätkách

IP22

Uchovávajte v suchu Vybavenie typu BF

Ochrana pred 
vniknutím vody

Menovitý maximálny 
výstupný výkon 
vysielača (W)

Vzdialenosť podľa frekvencie vysielača m
150 kHz na 80 MHz 
d = 1,2 × p1/2

80 MHz na 800 MHz 
d = 1,2 × p1/2

800 MHz na 2,5 Ghz 
d = 2,3 × p1/2

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

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

Neuplatňuje sa

3 V/m

IEC60601-1-2 
testovacia úroveň
±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

±2 kV pre elektrické 
napájacie vedenia
±1 kV pre vstupné/
výstupné vedenia
±1 kV rozdielový 
režim
±2 kV bežný režim

<5 % UT (95% pokles 
v UT) pre 0,5 cyklu 
40 % UT (60 % pokles 
v UT) pre 5 cyklov 
70 % UT (30 % pokles 
v UT) pre 25 cyklov 
<5 % UT (95 % pokles 
v UT) na 5 s

3 A/m

Úroveň zhody

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Elektromagnetické prostredie – 
usmernenie

Test 
znášanlivosti

IEC60601-1-2 
testovacia úroveň

IEC60601-1-2 
testovacia úroveň

Elektromagnetické prostredie – 
usmernenie
Prenosné a mobilné RF komunikačné 
zariadenia by sa nemali používať vo 
vzdialenosti k hociktorej časti prístroja 
BP880W menšej, ako je ich odporúčaná 
vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej 
pre frekvenciu vysielača.
Odporúčaná vzdialenosť
3 V
d = 1,2 × p1/2 80 Mhz na 800 MHz
d = 2,3 × p1/2 800 MHz na 2,5 GHz
kde P je maximálny menovitý výstupný 
výkon vysielača vo wattoch (W) podľa 
výrobcu vysielača a d je odporúčaná 
vzdialenosť v metroch (m).
Intenzita polí z pevných RF vysielačov, ako 
je určená elektromagnetickým prieskumom 
miestaa, by mala byť nižšia ako úroveň 
zhody v každom frekvenčnom rozsahub. 
Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti 
zariadení označených nasledujúcim 
symbolom:

Podlahy by mali byť drevené, 
betónové alebo z keramickej dlažby. 
Ak sú podlahy pokryté syntetickým 
materiálom, relatívna vlhkosť by mala 
byť minimálne 30 %.
Kvalita elektrickej siete by mala 
zodpovedať kvalite typického 
komerčného alebo nemocničného 
prostredia.
Kvalita elektrickej siete by mala 
zodpovedať kvalite typického 
komerčného alebo nemocničného 
prostredia.
Kvalita elektrickej siete by mala 
zodpovedať kvalite typického 
komerčného alebo nemocničného 
prostredia. Ak používateľ ramenného 
tlakomera vyžaduje nepretržitú 
prevádzku počas prerušenia 
napájania z hlavnej siete, odporúča 
sa, aby bol prístroj BP880W napájaný 
z neprerušiteľného zdroja napájania 
alebo batérie.
Neuplatňuje sa

Poznámka: UT je a. c. sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.
• Tento prístroj sa môže používať iba na účel popísaný v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť 
za škody spôsobené nesprávnym používaním.
• Tento prístroj sa skladá z citlivých komponentov a musí sa s ním zaobchádzať opatrne. Zohľadnite 
podmienky skladovania a prevádzky opísané v sekcii “Technické špecifikácie”!
• Chráňte ho pred

- vodou a vlhkom
- extrémnou teplotou
- nárazmi a pádom
- kontamináciou a prachom
- priamym slnečným žiarením
- horúčavou a chladom

• Manžety sú citlivé a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne.
• Manžetu nafukujte vždy až po nasadení na zápästie.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny či rádiové 
zariadenia.
• Prístroj nepoužívajte, ak si myslíte, že je poškodený, alebo si všimnete čokoľvek nezvyčajné.
• Ak prístroj po dlhší čas nebudete používať, mali by ste z neho vybrať batérie.
• Prečítajte si doplnkové bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých sekciách tohto návodu.

niektoré diely sú dostatočne malé, aby sa dali prehltnúť
• Musí sa používať schválené príslušenstvo či odoberateľné diely a materiály v prípade, ak by používanie 
iných dielov alebo materiálov mohlo negatívne ovplyvniť minimálnu mieru bezpečnosti.
• Upozornenie na odobratie batérií v prípade, ak sa prístroj pravdepodobne nebude po dlhší čas 
používať.
Starostlivosť o prístroj
Prístroj čistite výlučne mäkkou a suchou handričkou.
Likvidácia

Batérie a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestnymi platnými 
ustanoveniami a nesmú sa likvidovať cestou domového odpadu.

13. Odkazy na štandardy
Štandard prístroja: Prístroj je v súlade s požiadavkami Európskeho štandardu pre neinvazívne tlakomery.
Štandard
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

Rozlíšenie merania:
Nafukovanie:
Pamäťová funkcia:
Dekompresia:
Zdroj elektrickej energie:
Menovité napätie:
Prevádzková teplota:
Prevádzková vlhkosť:
Teplota skladovania:
Veľkosť manžety:
Vlhkosť skladovania:
Rozmery:
Hmotnosť prístroja:
Hmotnosť batérií:
Veľkosť syst./diast. číslic:
Indikátor času:
Viditeľná veľkosť displeja:
Zobrazovací rozsah tlaku 
manžety:
Ochrana pred zásahom 
elektrického prúdu:

Meracia metóda:

Displej:

Merací rozsah:

Statická presnosť:

Bezpečnostné klasifikácie:

Prevádzkový režim:

Ochrana pred vniknutím vody:

Príslušenstvo:

1 mmHg
Automatické nafúknutie vnútornou pumpou
120 pamäťových miest × 2 používatelia (SYS, DIA, pulz)
Systém konštantného výfukového ventilu
2 alkalické batérie veľkosti AAA
DC 3 V 1,5 W (jednosmerný prúd)
5 ~ 40 °C/41 ~ 104 °F
15 % ~ 85 % RH maximum
-10 ~ 55 °C/14 ~ +131 °F
13,5 – 21 cm
10 % ~ 95 % RH maximum
74 × 84 × 30 mm
182 g (vrátane batérií a manžety)
23 g
12 mm
24-hodinové zobrazenie
43,8 × 34 mm

0 ~ 290 mmHg

Ochrana pred zásahom elektrického prúdu:

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

Oscilometrická, zodpovedajúca Korotkovovej metóde:
fáza I: systolická, fáza V: diastolická
Digitálny displej
Tlak: 30 až 280 mmHg (v prírastkoch veľkosti 1 mmHg)
Pulz: 40 až 199 úderov za minútu
Tlak: ±3 mmHg
Pulz: ±5 % merania

Vybavenie typu BF

Trvalá prevádzka

IP22

Vrecko na šnúrku, 2 batérie typu AAA, návod na obsluhu

Boli splnené ustanovenia smernice EÚ 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach triedy IIa.

14. Technické špecifikácie

15. Vyhlásenie výrobcu
Prístroj BP880W je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník 
alebo používateľ prístroja BP880W by mal zaistiť, aby sa prístroj v takom prostredí používal. Elektromag-
netické emisie: (IEC60601-1-2)

16. INFORMÁCIE O VÝROBCOVI

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

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

Emisný test
RF emisie CISPR 11

RF emisie CISPR 11
Harmonické emisie 
IEC 61000-3-2
Kolísanie napätia/blikanie 
IEC 61000-3-3

Súlad
Skupina 1

Trieda B
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Elektromagnetické prostredie
Prístroj BP880W používa RF energiu výlučne na 
interné funkcie. Preto sú tieto emisie RF extrémne 
slabé a existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, 
že by spôsobili akékoľvek rušenie blízkeho 
elektronického vybavenia.
Prístroj BP880W je vhodný na použitie vo 
všetkých typoch prostredia vrátane domácností a 
budov, ktoré sú priamo napojená na 
nízkonapäťovú verejnú napájaciu sieť, ktorá 
napája domácnosti a obytné budovy.

Elektromagnetická znášanlivosť: (IEC60601-1-2)

Zaistite, aby tento prístroj nepoužívali deti bez dozoru:

Bezpečnosť a ochrana

b) Vzdialenosť manžety od dlane by mala byť cca 10 mm.
c) Manžetu zaistite suchým zipsom, aby bola upevnená pohodlne a nie príliš 
tesno, no medzi ňou a zápästím by nemalo byť žiadne voľné miesto.

d) Ruku s manžetou umiestnite do približne rovnakej výšky, v akej je vaše 
srdce. Uistite sa, že manžeta sa o nič nezachytáva. Takto zostaňte v pokoji 
sedieť 2 minúty a následne spustite meranie.

e) Nohy nie sú prekrížené, šľapy dosadajú rovno na zem, chrbát a ruka sú 
opreté.

5.4. Proces merania
Po správnom umiestnení manžety možno začať s meraním:
a) Stlačte tlačidlo zap./vyp. a pumpa začne nafukovať manžetu. 
Na obrazovke sa neustále zobrazuje vzrastajúci tlak manžety.

b) Po dosiahnutí nafukovacieho tlaku sa pumpa zastaví a tlak pomaly 
začne klesať. Počas merania sa zobrazuje tlak manžety (veľké 
znaky). Keď prístroj deteguje pulz, na displeji začne pri každom údere 
blikať symbol srdca.

c) Po skončení merania sa zobrazia namerané hodnoty systolického a diastolického 
krvného tlaku, ako aj srdcová frekvencia.
Príklad (obr.): systolický tlak 118, diastolický tlak 73, pulz 75

Výsledky merania sa budú zobrazovať, až kým zariadenie nevypnete. Ak sa počas 3 minút nestlačí 
žiadne tlačidlo, prístroj sa automaticky vypne, aby šetril batérie.

5.5. Prerušenie merania
Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete meranie krvného tlaku prerušiť (napr. sa 
pacient necíti dobre), kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo “zap./vyp.”. Prístroj v tom 
prípade okamžite automaticky zníži tlak manžety.
5.6. Pamäť – ukladanie a zobrazenie nameraných hodnôt
Tlakomer automaticky ukladá každú z posledných 120 nameraných hodnôt. Stlačením pamäťového 
tlačidla možno zobraziť priemernú hodnotu posledných 3 meraní, ako aj posledné meranie (MR1) a 
postupne aj ďalších posledných 120 meraní (MR2, MR3, ..., MR120).

(MR1: hodnoty posledného merania) (MR2 – MR120: hodnoty merania nachádzajúce sa pred 
hodnotami MR1)
5.7. Pamäť – zrušenie všetkých meraní, pozor!
Pred vymazaním všetkých záznamov uložených v pamäti sa uistite, že ich už nebudete neskôr 
potrebovať. Odporúčame vám uchovávať si písomné záznamy, ktoré môžu poskytnúť doplnkové 
informácie pri vašej nasledujúcej návšteve lekára.
Ak chcete vymazať všetky uložené záznamy, pamäťové tlačidlo podržte stlačené na minimálne 5 
sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí symbol «CL», a následne tlačidlo pustite. Na trvalé vymazanie 
pamäte stlačte pamäťové tlačidlo, kým ešte na displeji bliká symbol «CL».

6. Znázornenie indikátora srdcovej arytmie s cieľom včasnej detekcie
Symbol         indikuje, že počas merania boli zaznamenané určité nepravidelnosti pulzu.
V takom prípade sa výsledky merania môžu odlišovať od vášho bežného krvného tlaku – meranie 
zopakujte. Vo väčšine prípadov nejde o dôvod na znepokojenie. Ak sa však symbol objavuje pravidelne 
(napr. niekoľkokrát do týždňa v prípade, ak si tlak meriate každý deň), odporúčame vám o tom 
informovať svojho lekára.
Lekárovi ukážte nasledovné vysvetlenie
Informácie pre lekára v prípade častého objavovania sa indikátora arytmie. Tento prístroj je 
oscilometrický tlakomer, ktorý počas merania analyzuje aj srdcovú frekvenciu. Tento prístroj je klinicky 
testovaný. Symbol arytmie sa po meraní zobrazí vtedy, ak sa počas merania zaznamenali určité 
nepravidelnosti. Ak sa symbol objavuje pravidelnejšie (napr. niekoľkokrát do týždňa v prípade, ak si 
pacient tlak meria každý deň), odporúčame mu vyhľadať lekársku pomoc.
Prístroj nie je náhradou kardiologického vyšetrenia, no slúži na detekciu pulzovej nepravidelnosti v 
rannom štádiu.

7. Chybové hlásenia/poruchy
V prípade výskytu chyby počas merania sa toto preruší a na displeji sa zobrazí príslušný chybový kód 
(príklad: Chyba č. 2).

Iné možné poruchy a ich odstránenie
V prípade výskytu problémov pri používaní prístroja by ste mali skontrolovať tieto body a v prípade 
potreby prijať príslušné opatrenia:

Hodnoty krvného tlaku kolíšu aj u zdravých ľudí. Preto je dôležité zohľadniť, že aby mohli byť merania 
porovnateľné, vždy si vyžadujú rovnaké podmienky (pokojné podmienky)! Ak sú aj napriek 
zohľadneniu všetkých týchto faktorov rozdiely väčšie ako 15 mmHg a/alebo sa na displeji zobrazuje 
symbol arytmie       , poraďte sa s lekárom. Na účely získania licencie bol tento prístroj podrobený 
prísnym klinickým testom, pri ktorých bol program merajúci hodnoty krvného tlaku v Nemecku 
otestovaný skúsenými lekárskymi odborníkmi. 

Ďalšie informácie

Displej prístroja po jeho zapnutí nič 
nezobrazuje napriek tomu, že sú 
vložené batérie.

Prístroj pravidelne nedokáže 
namerať hodnoty krvného tlaku, 
prípadne sú namerané hodnoty príliš 
nízke (príliš vysoké).
Každé meranie ukáže inú hodnotu 
napriek tomu, že prístroj funguje 
normálne a aj zobrazené hodnoty sú 
normálne.

Nameraný krvný tlak sa odlišuje od 
hodnôt nameraných lekárom.

1. Skontrolujte správnu polaritu batérií a v prípade potreby 
ich vložte správne.
2. Ak sa displej správa nezvyčajne, opätovne vložte batérie 
alebo ich vymeňte.
1. Skontrolujte umiestnenie manžety.
2. Krvný tlak skúste odmerať znova, keď budete v pokoji a 
tichu, pričom zohľadnite a dodržte informácie uvedené v 
časti 5.
1. Prečítajte si nasledovné informácie a body uvedené v 
časti «Časté príčiny chýb». Meranie zopakujte.
Zohľadnite: Krvný tlak neustále kolíše, takže merania 
nasledujúce za sebou budú zobrazovať mierne odlišné 
výsledky.

1. Každý deň si poznačte svoje hodnoty a poraďte sa s 
lekárom.
Zohľadnite:
Ľudia, ktorí lekára navštevujú často, zažívajú nervozitu, 
ktorá môže spôsobiť nameranie vyšších výsledkov 
merania tlaku v lekárskej ambulancii, ako keď sa tlak 
meria doma v pokoji.

Č. chyby Možná príčina

Nebol zistený žiadny pulz.

Nafukovanie trvá príliš dlho. Manžeta nie je správne založená.

Tlak v manžete je vyšší ako 290 mmHg.

Výsledok merania ovplyvňujú neprirodzené tlakové impulzy. Dôvod: Počas 
merania bolo rukou hýbané (artefakt).

Namerané hodnoty indikujú neprípustný rozdiel medzi systolickým a 
diastolickým tlakom. Meranie zopakujte a pritom postupujte presne podľa 
pokynov. Ak budú výsledky aj naďalej neobvyklé, kontaktujte svojho lekára.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Porucha Nápravné opatrenie

ERR 5

ERR 8

0. 5 – 1,0 cm
(1/4 palc. – 1/2 palc.)


