MODEL UA-651

5.SYMBOLY
Symboly, které se zobrazují na displeji

DIGITÁLNÍ MONITOR KREVNÍHO TLAKU

Pohotovostní režim a zapnutí přístroje

Štítek přístroje podle směrnice Evropské
komise pro zdravotnické prostředky

Systolický krevní tlak v mm Hg

NÁVOD K POUŽITÍ

Diastolický krevní tlak v mm Hg

EU-zástupce

Puls za minutu

Výrobce

Návod k instalaci baterií

Datum výroby

1.VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Stejnosměrný proud

Mezinárodní symbol ochrany

Monitor krevního tlaku A & D je jedním z nejmodernějších monitorů, které jsou k dispozici a je
určen pro snadné použití a přesnost. Toto zařízení usnadní váš každodenní režim krevního
tlaku.
Doporučujeme, abyste si tuto příručku pečlivě přečetli před prvním použitím přístroje.

Typ BF: zařízení, manžety a hadice jsou
navrženy tak, aby poskytovaly zvláštní
ochranu proti úrazu elektrickým proudem.

Viz návod k obsluze / brožura

Štítek WEEE

Polarita konektoru DC

Výrobní číslo

Udržujte v suchu

2.PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY
q Tento přístroj je v souladu s evropskou směrnicí 93/42 EEC pro zdravotnické výrobky. To

je evidentní podle značky shody . (0366: číslo reference k zapojené notifikované osobě)
q Přístroj je určen pouze k použití pro dospělé, nikoliv novorozence nebo nemluvňata.
q Prostředí pro použití. Přístroj je určen pro použití uvnitř.
q Tento přístroj je určen pro měření krevního tlaku a tepové frekvence osob pro

diagnostiku.

3.PREVENCE
q V konstrukci tohoto přístroje jsou použity precizní komponenty.. Je třeba se vyvarovat
q

q
q
q

q
q
q
q
q

extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, nárazům nebo prachu.
Přístroj a manžetu čistěte suchým, měkkým hadříkem nebo hadříkem namočeným ve
vodě a neutrálním čistícím prostředku. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidlo nebo
jiné chemikálie k čištění přístroje nebo manžety .
Vyhněte se těsnému skládání manžety nebo uložení hadice těsně zkroucené po dlouhou
dobu, protože takové zacházení může zkrátit životnost komponent .
Přístroj a manžeta nejsou odolné proti vodě. Zabraňte, aby déšť, pot nebo voda znečistily
přístroj a manžetu .
Měření může být zkresleno, pokud je přístroj používán v blízkosti televizoru, mikrovlnné
trouby, mobilního telefonu, rentgenových nebo jiných zařízení se silnými elektrickými
poli.
Při opakovaném použití přístroje zkontrolujte, zda je přístroj čistý.
Použitý přístroj, náhradní díly a baterie nejsou považovány za běžný komunální odpad,
proto musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy.
Pokud je použit AC adaptér, ujistěte se, že AC adaptér lze snadno vyjmout ze zásuvky v
případě potřeby .
Neprovádějte změny na přístroji. To může způsobit nehodu nebo poškození přístroje.
Pro měření krevního tlaku musí být rameno zmáčknuto manžetou dostatečně pevně, aby
se dočasně zastavil průtok krve tepnou. To může způsobit bolest, necitlivost nebo
dočasnou červenou značku na rameni. Tento stav se objeví zejména při opakovaném
měření. Každá taková bolest, znecitlivění , nebo červené značky zmizí s časem.

KONTRAINDIKACE
Níže jsou uvedeny pokyny pro správné používání přístroje.
q Neaplikujte manžetu na paži připojenou k jiným elektrickým zdravotnickým zařízením.

Přístroj nemusí fungovat správně.
q Lidé, kteří mají závažný oběhový deficit v paži, musí se poradit s lékařem před použitím

přístroje, aby se zabránilo zdravotním problémům.
q Nepoužívejte vlastní diagnostiku výsledků měření k tomu, abyste zahájili léčbu vy sami.

Vyhodnocení výsledků a zpracování vždy konzultujte s vaším lékařem.
q Neaplikujte manžetu na paži s nezhojenou ránou.
q Neaplikujte manžetu na paži, která příjímá nitrožilní infuzi nebo transfuzi krve. Mohlo by

dojít ke zranění nebo nehodě.
q Nepoužívejte přístroj tam, kde jsou přítomny hořlavé plyny, jako například anestetické

plyny. To může způsobit výbuch.
q Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysoce koncentrovaným kyslíkem, jako jsou

vysokotlaké kyslíkové komory nebo kyslíkové stany. To může způsobit požár nebo
výbuch.

4. IDENTIFIKACE
DÍLŮ
Rozsah
správného

6.POUŽITÍ MONITORU
6.1. INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ
1. Sejměte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie z přihrádky na baterie v
případě jejich výměny.
3. Vložte nové baterie do přihrádky pro baterie, jak je
znázorněno, přičemž dávejte pozor, aby polarity (+) a
(-) byly správné.
4. Vraťte kryt baterie. Používejte pouze R6P, LR6 nebo
AA baterie
5. Zákaz použití nabíjecích baterii

Krok 1
Krok 2

Krok 4

UPOZORNĚNÍ
q Vkládejte baterie do přihrádky pro baterie tak, jak je znázorněno . Pokud jsou instalovány

nesprávně, přístroj nebude fungovat.
bliká na displeji a přístroj oznamuje, že baterii je třeba vyměnit, vyměňte
všechny baterie za nové. Nemíchejte staré a nové baterie. Může se tím zkrátit životnost
baterie, nebo způsobit porucha zařízení. Vyměňte baterie po dvou sekundách nebo více
po vypnutí zařízení.
Jestliže
se nezobrazí, když baterie jsou vybité.
Životnost baterie se mění v závislosti na okolní teplotě a může být kratší při nízkých
teplotách.
Používejte pouze specifikované baterie. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pro
testování výkonu zařízení a mohou mít omezenou životnost.
Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat delší dobu. Baterie mohou vytéci a
způsobit poruchu

q Když

q
q
q
q

6.2. PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉ HADICE
Zasuňte zástrčku připojení vzduchu do zásuvky
vzduchu pevně..

Vzduch.hadice
zástrčka připojení
vzduchu

6.3. PŘIPOJENÍ AC ADAPTÉRU
Zasuňte zástrčku AC adaptéru do konektoru DC.
Poté zasuňte AC adaptér do elektrické zásuvky. AC
adaptér, model TB-233, se prodává samostatně.

Zásuvka vzduchu
Zástrčka AC adaptéru

6.4. VOLBA SPRÁVNÉ MANŽETY
DC konektor
Použití správné velikosti manžety je důležité pro
přesné naměřené hodnoty. Pokud manžeta nemá
správnou velikost, může naměřená hodnota
poskytovat nesprávnou hodnotu krevního tlaku.
q Velikost ramena je vytištěna na každé manžetě.
q Značka
a rozsah správného seřízení, na manžetě,
vám řeknou, zda používáte správnou manžetu. Viz „6.5 Použití pažní manžety".
q Jestliže značka
ukazuje mimo rozsah, obraťte se na místního prodejce ohledně
zakoupení náhradní manžety.
q Pažní manžeta je spotřební materiál. Pokud se opotřebuje, kupte novou.
POZNÁMKA: Model UA-651 není určen pro použití s malou manžetou.

Značka
Značka pozice tepny
Vzduch. hadice

DC jack

SYMBOLY VYTIŠTĚNÉ
NA MANŽETĚ

Velikost ramene

Doporučená velikost

Katalogové číslo

31–45 cm

Manžetymanžeta pro velkého dospělého

CUF-F-LA

22–32 cm

Manžeta pro dospělého

CUF-F-A

Velikost ramene: Obvod svalů.

Zástrčka AC adaptéru
Displej

Symboly

Tlačítko

Funkce / význam

Doporučené opatření

Značka polohy tepny

Nastavte značku na tepnu v horní části paže,
nebo v souladu s prsteníkem na vnitřní straně
paže

Vzduch. zásuvka

Mankiet

Zástrčka připojení vzduchu
Přihrádka pro baterie
Kryt baterií

Displej

Krok 3

Paměť
Systolický tlak

–

Značka
REF

–

Katalogové číslo

–

A

Rozsah správného seřízení pro manžety pro dospělé.
Je vytištěn na manžetě pro dospělé

L

Rozsah použití manžety pro velké dospělé. Překročení
rozsahu je vytištěno na manžetě pro dospělé.

Použijte manžetu pro velké dospělé namísto
manžety pro dospělé.

L

Rozsah správného seřízení pro manžety pro velké
dospělé. Je vytištěn na manžetě pro velké dospělé.

–

S

Podkročení rozsahu je vytištěno na manžetě pro
dospělé

–

Rozsah použití manžety pro dospělé. Je vytištěn na
manžetě pro velké dospělé

Použijte manžetu pro dospělé namísto manžety
pro velké dospělé

Číslo šarže.

–

A

Diastolický tlak
LOT

Tepová frekvence
Manžeta pro velké dospělé

Symbol nepravidelného srdečního tepu
Symbol srdce
Indikátor baterií
Indikátor bar tlaku a indikátor
WHO klasifikace

Manžeta pro dospělé

rukáv košile nevyhrnout těsně

6.5. POUŽITÍ PAŽNÍ MANŽETY
1. Obalte manžetu kolem nadloktí, asi 1 až 2 cm nad
vnitřní stranou lokte, jak je znázorněno. Umístěte
manžetu přímo na kůži, jelikož oblečení může
způsobit slabý puls a mít za následek chybu
měření.
2. Zúžení horní části paže, způsobené vyhrnutím
rukávu košile, může bránit získání přesných
naměřených hodnot.
3. Potvrďte, že značka ukazuje ve správném
rozsahu seřízení.
POZNÁMKA: Během měření je normální pocit, že
manžeta je velmi těsná. (Nelekejte se).
.

7.MĚŘENÍ

Manžeta
2–3 cm

Vzduchová hadice

a rozsah správné přiléhavosti

7.1. NORMÁLNÍ MĚŘENÍ
1. Umístěte manžetu na paži v úrovni srdce (nejlépe levá
paže). Seďte potichu v průběhu měření.
2. Stiskněte tlačítko
.
Všechny segmenty displeje se zobrazí. Zobrazí se Nula
krátkým blikáním. Poté se displej změní, jak je uvedeno na
obrázku vpravo, když začíná měření. Manžeta se začne
nafukovat. Je normální, že manžeta je cítit jako velmi
těsná. Zobrazí se indikátor tlaku bar, jako na obrázku na
pravé straně, během nafukováníi
POZNÁMKA: Chcete-li kdykoliv zastavit nafukování, stiskněte
znovu tlačítko
.
3. Když je nafukování dokončeno, automaticky začne
vypouštění vzduchu a značka srdce bliká, signalizujíc, že
probíhá měření. Jakmile je detekován puls, značka bliká
při každém úderu pulsu.
POZNÁMKA: Pokud není dosaženo odpovídajícího tlaku,
přístroj automaticky začne znovu nafukovat.
4. Když je měření dokončeno, zobrazí se naměřené hodnoty
systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence.
Manžeta vyčerpá zbývající vzduch a zcela splaskne.
5. Stiskněte znovu tlačítko
pro vypnutí napájení.
POZNÁMKA:Model UA-651 je vybaven funkcí automatického
vypnutí. Ponechte alespoň 3 minuty mezi měřeními u téže
osoby.
7.2. MĚŘENÍ S POŽADOVANÝM SYSTOLICKÝM TLAKEM
Pokud opakovaně nastane znovu nafouknutí, použijte
následující metody. Pokud se očekává, že váš systolický tlak
překročí 230 mmHg, použijte tento postup.
1. Umístěte manžetu na paži v úrovni srdce (nejlépe levá
paže).
2. Siskněte tlačítko
.
3. Zatímco nula bliká, stiskněte a podržte tlačítko
dokud se neobjeví číslo o 30 až 40 mm Hg vyšší, než váš
očekávaný systolický tlak.
4. Když je dosaženo požadovaného čísla, uvolněte tlačítko
pro zahájení měření. Pak pokračujte v měření
vašeho krevního tlaku tak, jak je popsáno v části "7.1
Normální měření".

Všechny segmenty
displeje

8.1. VYVOLÁNÍ DAT
1. Když není nic zobrazeno, stiskněte a podržte tlačítko
k vyvolání uložených dat.
2. Při zobrazení průměrných údajů, tlačítko uvolněte.
3. Datové číslo a uložená data se automaticky zobrazí v
pořadí od posledního měření.
4. Displej se automaticky vypne po zobrazení všech dat.
POZNÁMKA: Pokud stisknete tlačítko
při vyvolávání
dat, přístroj se vypne.

UA-651 umožňuje měření krevního tlaku a pulsu, i když se vyskytne
nepravidelný srdeční tep . Nepravidelný srdeční tep je definován jako tlukot srdce, který se liší o
25% od průměru všech úderů srdce při měření krevního tlaku. Je důležité, abyste byli uvolnění,
zůstali v klidu a během měření nemluvili.
POZNÁMKA: Doporučujeme kontaktovat svého lékaře, pokud uvidíte tento symbol
často.
Úniku vzduchu

Zvýšení tlaku

Probíhá měření
Nafukování je dokončeno
Inflace v průběhu

11. INDIKÁTOR WHO KLASIFIKACE
Každý segment ukazatele v barech odpovídá
klasifikaci WHO krevního tlaku.

Zobrazení
nuly

závažná hypertenze
Střední hypertenze
mírná hypertenze
Vysoká normální
normální
optimální

Indikátor zobrazuje
segment, na základě
aktuálních dat,
odpovídající
klasifikaci WHO

12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Začínánafukování

Talování

Probíhá měření
Systolický tlak

Problém

Možná příčina

Doporučená opatření

Nic se objeví na
displeji, i když je
zapnuto
napájení.

Baterie jsou vybité

Vyměňte všechny baterie za nové.

Póly baterie nejsou ve správné poloze.

Znovu nainstalujte baterie s negativními a pozitivními
póly odpovídajícími pólům uvedeným v přihrádce na
baterie.

Manžeta se
nenafukuje.

Napětí baterie je příliš nízké
bliká. Pokud
jsou baterie zcela vybité, značka se nezobrazí.

Vyměňte všechny baterie za nové.

Přístroj neměří.
Naměřené
hodnoty jsou
příliš vysoké
nebo příliš nízké.

Manžeta není správně použita.

Použíjte manžetu správně .

Pohnuli jste rukou nebo tělem během měření.

Ujistěte se, že zůstanete v klidu a potichu během měření.

Pozice manžety není správná.

Seďte pohodlně a nehybně. Položte ruku na stůl dlaní
nahoru a manžetu do stejné úrovně jako vaše srdce.

–

Máte-li velmi slabý nebo nepravidelný srdeční tep ,
přístroj může mít potíže při určování vašeho krevního
tlaku.

Hodnota se liší od hodnoty naměřené na klinice
nebo v ordinaci lékaře.

Na klinice nebo v ordinaci, mohou obavy způsobit zvýšení
naměřené hodnoty Měření doma snižuje účinky vnějších
vlivů na měření krevního tlaku a doplňuje hodnoty
naměřené lékařem.

–

Vyjměte baterie. Umístěte je zpět správně a proveďte
další měření.

Diastolický tlak
WHO klasifikace
Tepová frekvence
Jiné

Vyfoukne zbývající
vzduch automatically
.

V úrovni srdce

POZNÁMKA: Pokud výše popsaným opatřením se problém nevyřeší, obraťte se na prodejce.
Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat, protože jakýkoliv pokus o to způsobí, že
vaše záruka bude neplatná.

Stiskněte tlačítko

13.ÚDRŽBA

Siskněte
a podržte
tlačítko

Žádné

Uvolněte tlačítko
značka

Uložená data

14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ

UA-651

Metoda měření

Oscilometrické měření

Rozsah měření

Tlak: 0 - 299 mmHg; Systolický tlak:60 - 279 mmHg; Diastolický tlak:40 - 200 mmHg;
Puls: 40 - 180 pulsů/minuta

Přesnost měření

Tlak: ±3 mmHg, Puls: ±5 %

Napájení

4 x 1.5V baterie (R6P, LR6 nebo AA) nebo AC adaptér (TB-233) (není v ceně)

Počet měření

cca. 700 krátLR6 (alkalické baterie) cca. 200 krátR6P (manganové baterie)
s hodnotou tlaku 180 mmHg, pokojová teplota 23 °C.

Klasifikace

Vnitřně napájené ME zařízení (napájeno bateriemi / Třída II
(napájeno adaptérem) Nepřetržitý provozní režim

Klinický test

podle ANSI / AAMI SP-10 1992

EMC

IEC 60601-1-2: 2007

Paměť

posledních 30 měření

Provozní podmínky

+10 to +40 °C / 15 až 85 %RH / 800 až 1060 hPa

Dopravní / skladovací podmínky

-20 až +60 °C / 10 až 95 %RH

Rozměry

cca 96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm

Hmotnost

cca 240 g, bez baterií

Krytí

přístroj: IP20 přenosný kufřík:IP01

Použitý díl

Manžeta Typ BF

Životnost

přístroj:5 let (při použití šestkrát denně) manžeta:2 roky (při použití šestkrát denně)

Adaptér je pro připojení zařízení k napájecímu zdroji doma. Prosím, obraťte se na místního A & D prodejce ohledně zakoupení. AC
adaptér je nutné kontrolovat nebo vyměňovat pravidelně.

Průměrná data
Datové číslonumber

Neotvírejte přístroj. Jsou v něm použity precizní elektrické komponenty a složitá vzduchová
jednotka, které by mohly být poškozeny. Pokud nelze problém vyřešit podle pokynů pro
odstraňování problémů, obraťte se na autorizovaného prodejce ve vaší oblasti, nebo na naše
oddělení zákaznických služeb. Zákaznický servis A & D e poskytne technické informace,
náhradní díly a jednotky autorizovaným obchodním zástupcům. Přístroj byl navržen a vyroben
pro dlouhou životnost. Obecně je však vhodné nechat přístroj zkontrolovat každé 2 roky, s cílem
zajistit řádné fungování a přesnost. Prosím, obraťte se ohledně údržby na autorizovaného
prodejce ve vaší oblasti nebo na A & D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ AC ADAPTÉR

Manžeta

Pro další údaje

Přístroj automaticky uloží v paměti až třicet měření
krevního tlaku a pulsu. Datům uloženým v paměti je
přiřazeno datové číslo v pořadí od nejnovějšího po nejstarší.
Nejstarší údaje se zobrazí jako " . ". Symbol
v levém
horním rohu displeje ukazuje, že si prohlížíte předchozí data
uložená v paměti.

Vypne se automaticky

Tindikátor sleduje průběh tlaku
v průběhu měření.

Stiskněte tlačítko

Vypněte tlačítkem

5 sekund

Značka bliká.
Data jsou vymazána.

10. TLAK BAR INDIKÁTOR

V rovině srdce

7.3. POZNÁMKY PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ
q Posaďte se do pohodlné polohy. Položte rameno, které
Stiskněte a podržte
má být použito k měření na stůl nebo jinou podložku
tlačítko
.
tak, že střed manžety bude ve stejné výšce jako vaše
srdce.
Probíhá nafukování
q Umístěte střed manžety na stejné úrovni, jako vaše
Uvolněte tlačítko
srdce.
pro zastavení
nafukování
q Relaxujte asi pět - deset minut před měřením. Pokud
Požadovaný tlak
jste rozrušeni, nebo v depresi emocionálním stresem,
bude se tento stres odrážet v naměřené hodnotě vyšší
Viz část
"7.1 Normální měření
(nebo nižší) než normální krevní tlak a naměřený puls
bude obvykle rychlejší, než je obvyklé.
q Během měření zůstaňte nehybně a potichu.
q Neměřte bezprostředně po fyzické námaze nebo koupeli. Odpočívejte dvacet nebo třicet
minut před provedením měření.
q Krevní tlak jednotlivců se neustále mění, v závislosti na tom, co dělali a co jedli. To, co
budete pít, může mít velmi silný a rychlý účinek na váš krevní tlak.
q Měření tohoto přístroje je založeno na srdečním tepu . Máte-li velmi slabý nebo
nepravidelný srdeční tep, přístroj může mít potíže s určením vašeho krevního tlaku..
q V případě, že přístroj detekuje stav, který je abnormální, zastaví se měření a zobrazí se
symbol chyby. Viz část 5 “ Popis symbolů".
q Tento přístroj je určen pro použití pouze pro dospělé. Poraďte se se svým lékařem před
použitím tohoto přístroje pro dítě.Dítě by nemělo používat tento přístroj bez dozoru.
q Snažte se měřit krevní tlak každý den ve stejnou
dobu..

8.VYVOLÁNÍ ÚDAJŮ Z PAMĚTI

Uvolněte tlačítko
Zvolte
. pro
vymazání dat.

9.CO JE NEPRAVIDELNÝ
SRDEČNÍ TEP

Značka polohy tepny
Zajistěte suchý zip

Index

Stiskněte
a podržte
tlačítko

8.2. ODSTRANĚNÍ DAT
1. Při vypínání přístroje, stiskněte a podržte
tlačítko
dokud se nezobrazí
.
2. Zvolte
pro vymazání dat..
3. Data jsou vymazána, když značka
bliká.
4. Přístroj se vypne automaticky.

Rukáv košile nevyhrnout těsně

Katalog. číslo

Velikost manžety

Velikost ramene

CUF-F-LA

Manžeta pro velké dospělé

31–45 cm

CUF-F-A

Manžeta pro dospělé

22–32 cm

Adaptér

DC 6 V

min. 500 mA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRODÁVANÉ SAMOSTATNĚ
POZNÁMKA: Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace EMC tabulky jsou uvedeny na našich
webových stránkách: http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_acadapter_en.pdf
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi,
Saitama 364-8585 Japan

Vypne automaticky

0366

A&D INSTRUMENTS LTD.
24/26 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY
United Kingdom
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