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WSTÊP
Szanowny Kliencie!
Dziêkujemy za zakup ciœnieniomierza AND, jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie
produktów dostêpnych na rynku. Przed u¿yciem urz¹dzenia prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.
Niniejszy ciœnieniomierz zosta³ wyprodukowany zgodnie z dyrektyw¹ EC 93/42/EEC (dyrektywa dot.
urz¹dzeñ medycznych). Posiada znak CE. Urz¹dzenie to jest przeznaczone do kontrolowania ciœnienia
krwi oraz pulsu u osób doros³ych.
Co to jest ciœnienie krwi ?
Ciœnienie têtnicze jest to ciœnienie wywierane na œcianki têtnic, kiedy p³ynie przez nie krew. Ciœnienie
systoliczne (skurczowe) powstaje wtedy, gdy serce kurczy siê i t³oczy krew do ¿y³. Ciœnienie diastoliczne
(rozkurczowe) kiedy krew powraca do serca.
Ciœnienie krwi jest mierzone w milimetrach s³upa rtêci (mmHg).
Co to jest nadciœnienie i jak je kontrolowaæ ?
Nadciœnienie jest to niezwykle wysokie ciœnienie krwi. Nale¿y regularnie kontrolowaæ ciœnienie krwi,
aby mo¿liwie najwczeœniej wykryæ nadciœnienie, gdy¿ zlekcewa¿one mo¿e staæ siê przyczyn¹ tak
ciê¿kich chorób jak zawa³ serca, czy udar.
Aby zapobiec nadciœnieniu, ewentualnie je zmniejszyæ:
- nie pal,
- ogranicz spo¿ycie soli i t³uszczów,
- unikaj stresu,
- utrzymuj prawid³ow¹ wagê,
- æwicz regularnie,
Dlaczego warto mierzyæ ciœnienie w domu ?
Pomiar ciœnienia w szpitalu, czy gabinecie lekarza mo¿e powodowaæ lêk ( tzw. kompleks bia³ego
fartucha) i wp³ywaæ na podwy¿szenie ciœnienia nawet o 25-30 mmHg. Dokonywanie pomiaru w domu
redukuje wszelkie wp³ywy zewnêtrzne.
Klasyfikacja wyników pomiaru ciœnienia têtniczego wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia
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Ciœnienie têtnicze krwi mo¿e wahaæ siê nawet o 30-50
mmHg w ci¹gu doby.
U osób z nadciœnieniem wahania te mog¹ byæ nawet
wiêksze. Ciœnienie krwi roœnie podczas wysi³ku fizycznego
lub psychicznego i osi¹ga swoj¹ najni¿sz¹ wartoœæ podczas
snu.
Najlepiej dokonywaæ pomiarów codziennie o tej samej porze.
Wielokrotne pomiary dadz¹ prawdziwy obraz ciœnienia.
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Typowe wahania ciœnienia krwi podczas doby
(pomiar dokonywany co 5 minut)
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PRZYGOTOWANIE DO POMIARU
1. Instalowanie/wymiana baterii
Krok 3

1. Nale¿y zdj¹æ pokrywê na baterie.
2. Za³o¿yæ now¹ bateriê zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
polaryzacjê. Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie nastêpuj¹cych baterii:
R6P, LR6, AA.
3. Zamykamy pokrywê na bateriê.

Krok 1

Uwaga!

Krok 2

-W przypadku nieprawid³owego w³o¿enia baterii, aparat nie bêdzie dzia³a³.
low Battery nale¿y wymieniæ baterie
-Kiedy na wyœwietlaczu pojawi siê symbol
na nowe. Nigdy nie u¿ywamy starych i nowych baterii razem.
low Battery nie pojawia siê je¿eli baterie s¹ zu¿yte.
-Symbol
-¯ywotnoœæ baterii ró¿ni siê w zale¿noœci od temperatury w jakiej s¹ one u¿ywane i mo¿e
zostaæ skrócona przy niskich temperaturach
-Nale¿y u¿ywaæ tylko podanego wy¿ej typu baterii. Bateria znajduj¹ca siê w zestawie mo¿e mieæ
krótsz¹ ¿ywotnoœæ w momencie zakupu.
-Je¿eli nie zamierzamy u¿ywaæ urz¹dzenia przez d³u¿szy okres czasu nale¿y wyj¹æ baterie.
W przeciwnym wypadku mo¿e nast¹piæ wyciek z baterii, który uszkodzi ciœnieniomierz.
-Dane poszczególnych pomiarów ulegn¹ kasacji, jeœli bateria zostanie wyjêta.
Dren

2. Pod³¹czanie przewodu powietrznego
Pod³¹cz mankiet do aparatu wk³adaj¹c wtyczkê przewodu powietrza
do gniazdka (patrz rysunek)
3. Wybór odpowiedniego mankietu

Gniazdo powietrza

Stosowanie w³aœciwego rozmiaru mankietu ma zasadnicze znaczenie dla przeprowadzenia
prawid³owego pomiaru ciœnienia.
Oznaczenia na mankiecie INDEX
oraz PROPER FIT RANGE czyli zasiêg mankietu, informuj¹ czy
stosowany jest w³aœciwy rozmiar mankietu.
Je¿eli strza³a INDEXu
wskazuje miejsce poza obszarem prawid³owego dopasowania mankietu,
skontaktuj siê z najbli¿szym punktem sprzeda¿y sprzêtu AND w celu dokupienia prawid³owego
mankietu.
U¯YJ ROZMIARU S

PROPER FIT RANGE

U¿yj ma³ego mankietu

Obszar prawid³owego dopasowania mankietu

Obwód ramienia
32 - 42 cm
22 - 32 cm
18 - 22 cm

Rozmiar mankietu
Rozmiar L
Rozmiar M
Rozmiar S

U¯YJ ROZMIARU L

U¿yj du¿ego mankietu

Obwód ramienia mierzymy w œrodku
odleg³oœci miêdzy ³okciem a barkiem
Uwaga! Model UA-705 nie jest
przeznaczony do u¿ytku z mankietem
rozmiar S

ZAK£ADANIE MANKIETU
1. Zak³adamy mankiet na ramiê (najlepiej lewe),
ok. 2-3 cm nad ³okciem uwa¿aj¹c, aby œrodek
mankietu znajdowa³ siê na wysokoœci serca
(patrz rysunek). Mankiet powinien znajdowaæ
siê bezpoœrednio na ramieniu, poniewa¿
pomiar dokonywany przez ubranie mo¿e byæ
b³êdny.
2. Œciœniêcie ramienia spowodowane podwiniêciem rêkawa uniemo¿liwia dok³adny
pomiar.
3. Nale¿y upewniæ siê, czy po na³o¿eniu mankietu,
napis INDEX znajduje siê nad paskiem zasiêgu
mankietu (PROPER FIT RANGE).

mankiet
przewód
powietrza

2-3cm
œciœniêcie ramienia w wyniku
podwiniêcia rêkawa

strza³ka wskazuj¹ca
prawid³owoœæ dopasowania
mankietu i obszar prawid³owego
dopasowania mankietu

Je¿eli pomiar jest dokonywany przy nieregularnym pulsie zadzia³a system IHB - wskaŸnik
nieregularnego pulsu.

l

7. Wy³¹czanie zasilania
Naciskamy przycisk START, aby wy³¹czyæ zasilanie. Urz¹dzenie pozostanie w trybie czuwania.
8. Kolejne pomiary
Jeœli kolejny pomiar jest wymagany nale¿y wy³¹czyæ i w³¹czyæ ponownie urz¹dzenie. Symbol “0”
oznacza, ¿e przyrz¹d jest gotowy do dokonania kolejnego pomiaru.
UWAGA: Nale¿y odczekaæ, co najmniej 3 min. pomiêdzy pomiarami
9. Automatyczne wy³¹czanie sprzêtu.
Jeœli po dokonanym pomiarze nie wy³¹czymy aparatu, urz¹dzenie wy³¹czy siê automatycznie po ok 1
min. Mo¿e byæ wy³¹czony w trakcie pomiaru poprzez naciœniêcie przycisku START
DOKONYWANIE POMIARU

?
Dokonywanie pomiaru z zachowaniem w pamiêci.
Nacisn¹æ przycisk START. Pomiar jest dokonywany a wynik zachowany w pamiêci przyrz¹du.
Ciœnieniomierz przechowuje w pamiêci 30 ostatnich pomiarów.
Naciœnij i trzymaj
?
Wywo³ywanie pamiêci.
Numer pomiaru
Naciœnij i przytrzymaj przycisk START aby wywo³aæ dane z
przeprowadzonych pomiarów. Przechowywane dane zostan¹
wyœwietlone automatycznie zaczynaj¹c od ostatniego.
Na przemian
?
Kasacja (usuniêcie) danych
Aby usun¹æ zapisane w pamiêci urz¹dzenia dane, nale¿y wyj¹æ
Wynik pomiaru
bateriê. W celu ponownego dokonania pomiaru zak³adamy
ponownie baterie do ciœnieniomierza.
WSKANIK KLASYFIKACJI WHO
Ka¿dy z szeœciu segmentów wskaŸnika odpowiada ciœnieniu wg klasyfikacji
Okreœlonej przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia.
Wysokie nadciœnienie

Przyk³ad:*
Umiarkowane
nadciœnienie

*WskaŸnik wyœwietla segmenty w oparciu o wartoœæ pomiaru i klasyfikacjê WHO.
WSKANIK CIŒNIENIA
Pompowanie

Odpowietrzanie

WskaŸnik ten monitoruje wzrost
i spadek ciœnienia powietrza w trakcie pomiaru.

Rozpoczêcie pompowania
Rozpoczêcie zakoñczone

Pomiar w trakcie

CO OZNACZA NIEREGULARNY PULS
Model UA-705 zapewnia pomiar ciœnienia nawet w przypadku wyst¹pienia nieregularnego pulsu. Puls
nieregularny to taki, którego wartoœæ zmienia siê o 25 % w stosunku do œredniego pulsu zmierzonego podczas
ca³ego pomiaru. W przypadku wyst¹pienia podczas pomiaru nieregularnego pulsu wraz z wynikiem pomiaru na
wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy symbol
. Symbol ten mo¿e siê równie¿ pojawiæ je¿eli podczas pomiaru
nast¹pi³ gwa³towny ruch rêki. W obu przypadkach w celu uzyskania poprawnego wyniku nale¿y pomiar
powtórzyæ zgodnie z procedur¹ pomiarow¹.
UWAGA! Przed dokonaniem kolejnego pomiaru nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut.
Je¿eli zauwa¿ysz czêsto ten znak
skontaktuj siê ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.

BUDOWA CIŒNIENIOMIERZA
Mankiet

Pokrywa na baterie

Obszar prawid³owego
dopasowania mankietu
Strza³ka wskazuj¹ca
prawid³owoœæ dopasowania mankietu
Dren

Miejsce na baterie

1.5V Bateria
(LR6P albo AA albo R6P)

Wyœwietlacz

Gniazdo powietrza

Przycisk START
Systoliczne (górne) ciœnienie

Pamiêæ

Wtyczka przewodu powietrza

Diastoliczne (dolne) cisnienie

WskaŸnik ciœnienia
oraz wskaŸnik
klasyfikacji Œwiatowej Organizacji Zdrowia

Spust powietrza

Puls

WskaŸnik baterii
WskaŸnik nieregularnego bicia serca
WskaŸnik pomiaru

wskaŸnik pulsu powietrza
wskaŸnik pompowania

Gruszka gumowa

SYMBOLE
SYMBOLE

Symbol

Funkcja /Znaczenie

Postêpowanie

W³¹cza i wy³¹cza urz¹dzenie
Wskazówka jak instalowaæ bateriê
SN

Numer seryjny
Data produkcji
Typ BF: urz¹dzenie, mankiet i przewód
powietrza zosta³y tak zaprojektowane,
aby zapewniæ u¿ytkownikowi maksymalne
bezpieczeñstwo przy dokonywaniu pomiarów

2006

Pojawia siê w trakcie dokonywania pomiaru,
gdy puls zostanie wykryty

nale¿y pozostaæ nieruchomo

I.H.B. (wskaŸnik nieregularnego rytmu serca) wskazuje wykrycie nieregularnego rytmu serca
lub ruchu podczas pomiaru
Miga, gdy w mankiecie pozosta³o powietrze.
Miga po zakoñczeniu pomiaru do momentu,
gdy powietrze zostanie ca³kowicie spuszczone
z mankietu.
Miga, kiedy ciœnienie nie jest wystarczaj¹ce
dla dokonania pomiaru

nale¿y nacisn¹æ przycisk spustu
powietrza.
nale¿y napompowaæ mankiet
gruszk¹

Poprzedni wynik pomiaru zachowany
w pamiêci

Full Battery
low Battery

cuf

PUL

Rev.

WskaŸnik baterii, pojawia siê podczas
dokonywania pomiaru.
Je¿eli miga bateria jest zbyt s³aba, aby
urz¹dzenie mog³o w³aœciwie funkcjonowaæ.
Pojawia siê, gdy ciœnienie krwi jest niestabilne
z powodu ruchu podczas pomiaru.
Wartoœci ciœnienia systolicznego
i diastolicznego ró¿ni¹ siê tylko o 10 mmHg.
Wartoœæ ciœnienia nie wzros³a podczas
pompowania mankietu.
Mankiet jest nieprawid³owo za³o¿ony.
Puls nie zosta³ prawid³owo wykryty.

Wytwórca / Producent
Autoryzowany Przedstawiciel w Unii Europejskiej
Data ostatniej weryfikacji
Nie wyrzucaæ do œmieci

0366

Znak potwierdzaj¹cy zgodnoœæ z dyrektyw¹
Unii Europejskiej dot. urz¹dzeñ medycznych.
(EC/42/EEC)

Nale¿y wymieniæ bateriê na now¹.
Nale¿y wypuœciæ powietrze
z mankietu, za³o¿yæ mankiet
w³aœciwie i dokonaæ pomiaru
jeszcze raz pozostaj¹c nieruchomo
podczas pomiaru.

WSKAZÓWKI DLA UZYSKANIA PRAWID£OWYCH POMIARÓW
Najlepiej usi¹œæ wygodnie przy stole i po³o¿yæ ramiê na blat sto³u.
Przed dokonaniem pomiaru ciœnienia krwi powinniœmy siê zrelaksowaæ przez ok. 5-10 minut .
l
Œrodek mankietu powinien znajdowaæ siê na wysokoœci serca.
l
Podczas pomiaru nie ruszamy siê, ani nie rozmawiamy.
l
Nie nale¿y mierzyæ ciœnienia bezpoœrednio po wysi³ku fizycznym, b¹dŸ po k¹pieli (nale¿y odczekaæ
20-30 min. przed dokonaniem pomiaru).
l
Przed pomiarem nale¿y unikaæ jedzenia, picia (w szczególnoœci alkoholu) oraz palenia.
l
Urz¹dzenie dokonuje pomiaru na podstawie rytmu bicia serca. Je¿eli masz bardzo s³aby,
albo nieregularny puls, urz¹dzenie mo¿e mieæ problemy z jego wykryciem i dokonaniem pomiaru.
l
Najlepiej dokonywaæ pomiaru o tej samej porze ka¿dego dnia.
l
l

POMIAR - OBS£UGA
Podczas pomiaru mankiet powinien œciœle obejmowaæ ramiê Nale¿y wybraæ sposób pomiaru:
1. Dokonanie pomiaru oraz zapis w pamiêci: Nacisn¹æ przycisk START.
2. Wywo³anie pamiêci: Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk START.
3. Kasacja wszystkich pomiarów: Wyj¹æ i ponownie za³o¿yæ bateriê.
PO POMIARZE
Gdy dokonamy pomiaru nale¿y zdj¹æ mankiet i wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem START.
Uwaga: Urz¹dzenie posiada funkcjê automatycznego wy³¹czania zasilania. Funkcja wy³¹czy aparat
minutê po dokonaniu pomiaru. Nale¿y odczekaæ przynajmniej trzy minuty przed dokonaniem kolejnego
pomiaru.
POMIARY
Podczas pomiaru mankiet zaciska siê na ramieniu, nie nale¿y siê tym niepokoiæ.
1. Zak³adamy mankiet na ramiê (preferowane jest lewe ramiê).
2. Naciskamy przycisk START.
Po naciœniêciu przycisku START na wyœwietlaczu na ok. 1 sekundê
pojawi¹ siê wszystkie symbole.

l

Je¿eli na wyœwietlaczu obok „0” miga symbol
, aparat jest gotowy do
dokonania pomiaru. Je¿eli wyœwietlony jest symbol
, w mankiecie
znajduje siê powietrze. Nale¿y nacisn¹æ przycisk zaworu spustu powietrza i
poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê symbol
.

Na wysokoœci serca

Przycisk START
Œrednia
ze wszystkich pomiarów
Numer pomiaru

l

Przygotowanie pomiaru

3. Nale¿y napompowaæ mankiet gruszk¹.
Liczba po lewej stronie wyœwietlacza pokazuje aktualne ciœnienie
mankietu.

l

Nale¿y przestaæ pompowaæ mankiet gdy na wyœwietlaczu zniknie symbol
.......

l

Pompowanie

UWAGA: Jeœli chcemy przerwaæ pomiar w dowolnym momencie nale¿y
przestaæ pompowaæ gruszk¹ i nacisn¹æ zawór spustu powietrza w celu
spuszczania powietrza z mankietu
4. Kiedy pompowanie mankietu jest zakoñczone, automatyczny mechanizm
spustu powietrza bêdzie redukowa³ ciœnienie w mankiecie i symbol
pojawi siê na wyœwietlaczu razem z bie¿¹cym ciœnieniem.
Nale¿y pozostaæ nieruchomo podczas pomiaru. Kiedy puls zostanie
wykryty, symbol bêdzie miga³ razem z wartoœci¹ pulsu.

l

5. Kiedy pomiar zostanie
zakoñczony sprzêt wyda dŸwiêk. Zostanie
wyœwietlony symbol
oraz ciœnienie systoliczne, diastoliczne, puls. Dane
automatycznie zostan¹ zachowane w pamiêci urz¹dzenia.

Pomiar w toku

Systoliczne
(górne) ciœnienie
Diastoliczne
(dolne) ciœnienie
Klasyfikacja
wg Œwiatowej
Organizacji Zdrowia
Puls

6. Naciskamy przycisk zaworu spustu powietrza, aby ca³kowicie usun¹æ
powietrze z mankietu.
Je¿eli pomiar jest dokonywany z niewystarczaj¹cym ciœnieniem, symbol
........pojawi siê na wyœwietlaczu, nale¿y wówczas powtórzyæ pomiar.

Spuszczenie
powietrza z rêkawa

l

Naciœnij zawór
spustu powietrza
Przycisk START

B£ÊDY POMIARU
Problem

Przyczyna
Baterie s¹ zu¿yte

Po w³¹czeniu urz¹dzenia, nic nie
pojawia siê na wyœwietlaczu.

Bieguny baterii s¹ niepoprawnie
u³o¿one.
Mankiet nie jest w³aœciwie za³o¿ony.

Urz¹dzenie nie dokonuje pomiaru
Wyniki pomiaru s¹ zdecydowanie
za wysokie lub za niskie.

Podczas pomiaru nast¹pi³ ruch
rêki b¹dŸ cia³a
Mankiet jest w niew³aœciwej pozycji.

Wartoœæ ciœnienia jest inna ni¿ ta
zmierzona w gabinecie lekarza
Inne

Sposób usuniêcia problemu
Nale¿y wymieniæ baterie na nowe
Nale¿y umieœciæ baterie w
przedziale na baterie, uwa¿aj¹c
na ich w³aœciw¹ biegunowoœæ.
Nale¿y za³o¿yæ mankiet zgodnie
z instrukcj¹.
Podczas pomiaru nale¿y
pozostaæ nieruchomo i
nic nie mówiæ.
Nale¿y za³o¿yæ mankiet w³aœciwie i
podnieœæ ramiê tak, aby mankiet by³
na wysokoœci serca.
Je¿eli puls jest bardzo s³aby, b¹dŸ
nieregularny urz¹dzenie mo¿e mieæ
trudnoœci z jego wykryciem.
Patrz rozdzia³ „Dlaczego warto mierzyæ
ciœnienie krwi w domu”
Wyci¹gnij baterie, a nastêpnie w³ó¿
je ponownie i powtórz pomiar.

UWAGA!
Je¿eli podane w tabeli rozwi¹zania nie usuwaj¹ problemu nale¿y skontaktowaæ siê z punktem serwisowym.
Nigdy nie próbujemy naprawiaæ urz¹dzenia samodzielnie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1. W konstrukcji urz¹dzenia zosta³y zastosowane precyzyjne elementy. Nale¿y chroniæ aparat przed
dzia³aniem bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury, wilgoci, œwiat³a s³onecznego, kurzu, a tak¿e
wstrz¹sów.
2. Ciœnieniomierz czyœcimy czyst¹, such¹ szmatk¹. Nigdy nie u¿ywamy rozcieñczalnika, alkoholu,
benzyny, albo mokrych œciereczek do kurzu.
3. Nale¿y unikaæ zwijania ciasno mankietu lub przechowywania drenu ciasno skrêconego przez d³ugi
okres czasu.
4. Urz¹dzenie oraz mankiet nie s¹ wodoodporne, nale¿y je chroniæ przed zmoczeniem.
5. Na jakoœæ pomiaru mo¿e wp³ywaæ bliskoœæ telewizora, kuchenki mikrofalowej, telefonu komórkowego
oraz innych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole magnetyczne.
6. Zu¿yte czêœci aparatu oraz baterie nie s¹ zwyk³ymi odpadami domowymi i powinny byæ sk³adowane w
wyznaczonych do tego miejscach.
7. Nie nale¿y otwieraæ urz¹dzenia; delikatne, elektroniczne elementy mog¹ zostaæ uszkodzone.
8.Je¿eli nie jest mo¿liwe usuniêcie problemu przy pomocy instrukcji nale¿y zg³osiæ siê z ciœnieniomierzem
do punktu serwisowego.

DANE TECHNICZNE
MODEL

UA-705

KLASYFIKACJA

Typ BF

METODA POMIARU

oscylometryczna

TEST KLINICZNY

zgodnie z ANSI /AAMI SP-10 1987
IEC 60601-1-2:2001

ZAKRES POMIAROWY

ciœnienie: 20-280 mmHg

EMC

puls: 40-200 uderzeñ /minutê

DANE W PAMIÊCI

max. 30 ostatnich pomiarów

ciœnienie: +/- 3mmHg lub 2%

WARUNKI PRACY

temp. 10-40 C, wilgotnoœæ 30-85%

puls: +/- 5%

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

-10 - 60 C, wilgotnoœæ 30-85%

RÓD£O ZASILANIA

bateria 1.5V (R6P, LR6 lub AA)

WYMIARY

81 (szer.) x 54 (wys.) x 105 (g³êbokoœæ) mm

OBWÓD RAMIENIA

22-32 cm u¿ywaj¹c œredniego mankietu

WAGA

ok. 120 g (bez baterii)

DOK£ADNOŒÆ

0

0
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