
VERERÕHUMÕÕTJA 

 BU512 (51162) 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

1 Vererõhumõõtja BU 512  
2 Patareiõõnsuse kaas 
3 MEM nupp  
4 START/STOP nupp  
5 SET nupp 
6 Patareiõõnsus (alaküljel)  
7 Ühenduskoht õhutoru 
jaoks 
8 LCD ekraan  
9 Kuupäeva / kella näit  
10 Süstoolse rõhu näit  
11 Diastoolse rõhu näit  
12 Pulsi sümbol 
13 Pulsisageduse näit  
14 Patarei vahetuse vajaduse märguanne 
15 Rütmihäire märguanne (arrhythmia cordis)  
16 Mälukoha number  
17 Mälu sümbol 
18 Vererõhu taseme indikaator (roheline - kollane - oranž 
- punane) 
19 Kasutaja mälu 1 / 2 

 

KASUTUSOTSTARVE 
Seade on ette nähtud täiskasvanutel vererõhu 
mõõtmiseks, õlavarrelt. 

 

Vastunäidustused seadme kasutamiseks: seade ei ole ette nähtud vererõhu mõõtmiseks lastel. 

Küsige arsti nõu, kui soovite seadmega suuremate laste vererõhku mõõta. Inimesed, kes kannatavad 

rütmihäire, suhkruhaiguse, kardiovaskulaarprobleemide all või kellel on olnud rabandus, peaks enne 

seadme kasutamist küsima nõu arstilt. 

 

 

 

 



Üldised valede mõõtmistulemuste põhjused. 

Enne mõõtmist tuleb püsida rahulikuna 5-10 minuti vältel, sellel ajal mitte süüa, juua alkoholi, 

suitsetada, teha trenni ega käia vannis. Need tegurid mõjutavad mõõtmise tulemusi. Eemaldage 

riietus, mis liibub ümber õlavarre. Mõõtke alati samalt käelt. Teostage mõõtmisi regulaarselt, samal 

päeva ajal, kuna vererõhk vaheldub vastavalt päevaajale. 

Kui inimene püüab oma kätt ise üleval hoida, muudab see mõõtmistulemuse väärtuse kõrgemaks. 

Seetõttu peaks inimene, kelle vererõhku mõõdetakse, istuma võimalikult lõdvestununa ega 

pingutama mõõtmise ajal oma käelihaseid. Pange padi käe alla toeks, kui vaja. Kui käearter on 

südamekõrgusest madalam, saadakse vale mõõtmistulemus. Lõtv või lahtine mansett põhjustab 

samuti vale tulemuse saamist. Korduval järjestikusel mõõtmisel koguneb veri käsivarde, millel asus 

mansett. Seetõttu tuleks mõõtmiste vahele jätta vähemat 1 minut, et vereringe normaliseeruks. 

 

Ohutust puudutavad juhised 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes.  

• Konsulteerige arstiga enne vererõhumõõtja kasutamist, kui olete mures oma terviseseisundi 

pärast.  

• Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, kooskõlas juhendiga.  

• Garantiitingimused kaotavad kehtivuse, kui seadet ei kasutata eesmärgipäraselt.  

• Pöörduge arsti poole enne seadme kasutamist, kui kannatate selliste seisundite, nagu 

arteriaalse oklusiivhaiguse all.  

• Seadet ei tohi kasutada selleks, et kontrollida südamestimulaatori löögisagedust.  

• Rasedad naised peaks enne seadme kasutamist kaaluma oma tervisega seotud asjaolusid ja 

riske enne seadme kasutamist. Küsige nõu arstilt.  

• Kui mõõtmise ajal kogete ebamugavust, näiteks valu õlavarres või muid ebameeldivaid 

aistinguid, vajutage nupule START, et mansett kohe õhust tühjaks lasta. Eemaldage mansett 

käelt.  

• Kasutage seadmega koos ainult seadme enda mansetti, vastasel juhul seade ei tööta.  

• Seade ei ole sobiv kasutamiseks lastel.  Lapsed ei või seadmega mängida.  

• Tegu on meditsiinilise täppis-seadmega.  Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. 

• Mansetivoolik võib endast kujutada ohtu väikelastele. Samuti võib olla ohtlik pisidetailide 

allaneelamine. 

• Kasutaja peab kontrollima, et seade funktsioneerib turvaliselt ning enne kasutamist olema 

veendunud selle korrasolekus.  

• Seadmega koos võib kasutada vaid seadme enda mansetti, ärge proovige ühendada 

seadmega mõne teise vererõhumõõtja mansetti. Vaid täpselt sama mudeli mansett sobib 

asenduseks. 

• Seadet ei tohi kasutada ruumides, kus on kõrge kiirgustase või elektriline interferents.  

• Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside, hapniku / vesiniku või tuleohtlik vedelike ligiduses. 

• Seadet ei tohi modifitseerida.  

• Ärge püüdke seadet ise parandada, kuna omakäelised parandustööd / seadme korpuse 

avamine tühistavad garantii. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud 

parandustöökojas.  

• Kaitske seadet niiskuse eest. Kui seade saab märjaks, eemaldage selle seest kohe patareid ja 

ärge kasutage seadet. Kontakteeruge volitatud parandustöökojaga.  

• Seadme puhastamiseks ei või kasutada lahusteid, alkoholi, kütuseid vms. vedelikke.  

• Seadet tuleb kaitsta löökide ja kukkumiste eest.  

• Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage selle seest patareid. 



Patareidega seotud hoiatused. 

Vahetage patareid uute vastu, kui seadme ekraanil kuvatakse tühjenenud patarei sümbolit. Ärge 

kunagi jätke tühja patareid seadmesse kauaks, sest need võivad lekkida ja tekitada seadme 

kahjustumise. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, 

silmade ega limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud koht rohke 

veega ja pöörduge arsti poole. Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi. Vahetage kõik 

patareid korraga. Kasutage vaid sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage korraga eri tüüpi ega kulunud 

ning uusi patareisid seadmes samaaegselt. Järgige patareide polaarsust. Kui seadet 3 kuu jooksul 

kasutada ei planeerita, võtke patareid välja. Hoidke patareisid laste kätte sattumast. Ärge laadige 

tavalisi patareisid. Võib tekkida plahvatusoht. Ärge lühistage patareide klemme. Võib tekkida 

plahvatusoht. Patareisid ei või põletada. Võib tekkida plahvatusoht. Kasutatud patareid ei kuulu 

äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid spetsiaalsetesse kogumiskastidesse 

kauplustes. 

 
Toote juurde kuuluvad osad 

Kontrollige, et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Vererõhumõõtja BU512 

Mansett õhutoruga 

4 patareid (AA, LR6) 1,5V 

Säilitusvutlar 

Juhend 

Kui leiate midagi puuduvat, võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

 

Mida vererõhk endast kujutab? 

Vererõhk on rõhk, mida voolav veri avaldab arteriseintele iga südamelöögiga. Kui süda tõmbub kokku 

(süstoolne) ja pumpab verd arteritesse, toob see kaasa rõhu tõusu. Kõrgemat väärtust nimetatakse 

süstoolseks vererõhuks ja see on esimene mõõdetav väärtus. Kui südamelihas lõtvub, värske vere 

sissevõtmiseks, langeb ka rõhk arterites. Kui arterid lõtvuvad, siis mõõdetakse teine väärtus – 

diastoolne vererõhk. 

Medisana BU512 vererõhumõõtja on seade, millega mõõdetakse vererõhku õlavarrelt. Mõõtmise 

teostab mikroprotsessor, mis rõhuanduri abil mõõdab täispuhutava ja tühjeneva manseti 

vibratsioone arteri kohal. 

 

Vererõhu klassifikatsioon WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsioon) alusel 

Väärtused on kindlaks määratud WHO klassifikatsiooni alusel, võtmata arvesse kasutaja vanust. 

Madal vererõhk süstoolne <100 diastoolne <60 (roheline indikaator) 

Normaalne vererõhk- süstoolne 100 - 139 diastoolne 60 – 89 (roheline indikaator) 

 

Kõrge vererõhu vormid / hüpertensioon 

Kerge hüpertensioon (kollane indikaator) süstoolne 140 - 159 diastoolne 90 - 99 

Keskmine hüpertensioon (oranž indikaator) süstoolne 160 - 179 diastoolne 100 - 109 

Tõsine hüpertensioon (punane indikaator) süstoolne >180 diastoolne >110 

Vererõhk, mis on liiga madal, on sama ohtlik kui liiga kõrge vererõhk. Madalast vererõhust tulenev 

peapööritus võib kaasa tuua ohuolukordi (treppidel, liikluses). 

 

Mõjud lugemitele ja nende hindamine 

Mõõtke vererõhku mitmeid kordi, siis võrrelge tulemusi. Ärge tehke järeldusi üheainsa mõõtmise 

alusel. Vererõhu lugemeid peaks alati hindama arst, kes on kursis teie üleüldise tervisliku seisundiga. 



Kui kasutate seadet regulaarselt ning panete mõõtmistulemused arsti jaoks kirja, siis saate arsti kursis 

hoida oma vererõhu tasemega rahulikus koduses olekus. Lugemeid võivad mõjutada mitmed tegurid. 

Suitsetamine, alkoholitarvitamine, ravimid ja füüsiline tegevus mõjutavad vererõhku mitmel eri viisil. 

Mõõtke oma vererõhku enne sööki. Enne mõõtmist puhake 5-10 minuti vältel. Kui süstoolne ja 

diastoolne rõhk tundub ebaharilik (liiga madal, liiga kõrge) mitmel eri juhtumil, hoolimata seadme 

õigest kasutamisest, teatage sellest oma arstile. See kehtib ka harvadel juhtudel siis, kui ebaühtlane 

või liiga nõrk pulss ei võimalda mõõtmistulemusi saada. 

 

ALUSTAMINE 

Patareide sissepanek. Pange seadmesse sellega kaasasolevad patareid, enne seadme 

kasutuselevõttu. Patareiõõnsuse kaas asub seadme alumisel küljel. Avage see ja sisestage neli AA 

patareid, 1,5V. Järgige patareide polaarsust. Sulgege patareikate. Vahetage patareid uute 

samatüübiliste vastu, kui ekraanile ilmub tühjenenud patarei sümbol või ekraan ei sütti üldse. 

 
SEADISTAMINE 
Kasutaja seadistused: 
Vajutage väljalülitatud seadme SET nuppu, ekraanile ilmuvad kasutajatähised 1 või 2. Nupu MEM 
vajutusega saab valida emma kumma kasutajamälu vahel. 
Kasutajaseadistuse valiku kinnituseks vajutage nuppu SET. Edasi siirdutakse aastaarvu seadistamisele.  
 

Aastaarvu seadistamine: 

Ekraanil hakkab vilkuma aastaarv. Vajutades mitmeid kordi MEM nupule saab seadistada õige 
aastaarvu, kinnitage nupu SET vajutusega. Edasi siirdutakse kuu /kuupäeva seadistusele. 
 
Kuu / kuupäeva seadistamine: 
Kuu number hakkab vilkuma, nupu MEM vajutustega saab valida õige kuu numbri, seejärel nupu SET 
vajutusega kinnitades. Samal moel seadistatakse ka kuupäev. Kinnitage nupu SET vajutusega. Edasi 
siirdutakse kellaaja seadistamisele.  
 
Kellaaja seadistamine: 
Ekraanil vilgub tundide näit. Nupu MEM järjestikuste vajutustega seadistage õigeks tunnid, kinnitage 
nupu SET vajutusega. Samal moel seadistage minutinäit. Kinnitage nupu SET vajutustega. Lõpuks 
ilmub ekraanile seadistusteosa CL. See seadistus võimaldab tühjendada seadme mälus olevad 
lugemid. Seadistustest väljumiseks vajutage SET nuppu. 
Patareide vahetamisel kustub seadme mälu ning seadistused tuleb teha otsast alates uuesti. 
 
MANSETI KÄELE PANEK 

Sisestage õhutoru ots seadme vasakul küljel olevasse voolikusisendisse. 

Libistage manseti avatud ots läbi metallaasa, nii et seda saab 

takjakinnitusega väljast sulgeda ja see võtab toruja kuju (joon.1). Libistage 

mansett õlavarrele.  

Õhutoru peaks jääma käe keskele, keskmise sõrmega samale joonele 

(joon.2. a). Manseti alaserv peaks olema küünarnukiõndlast 2-3 cm 

ülevalpool. (b). Tõmmake mansett pingule ja kinnitage takjakinnitusega. 

(c). 

Mõõtke käsivarrelt, mis ei ole kaetud riietusesemega. 

Kui mõõtmine paremalt käelt on võimatu, siis pange mansett vasakule 

käele. Mõõtke alati samalt käelt. 

Õige asend mõõtmisel on nähtav joon.3.  



Vererõhu mõõtmine. Kui mansett on õigesti paigal, võib mõõtma hakata. 

1. Vajutage seadme START/STOP nuppu. 

2. Kõik ekraani elemendid süttivad hetkeks. 

3. Seade on mõõtmiseks valmis, number 0 vilgub 2 sekundi vältel ja kostab kaks lühikest piiksu. Seade 

puhub manseti aeglaselt täis. Mansetisisese rõhu tõus kuvatakse ekraanil. 

4. Mansett täitub, kuni mõõtmiseks on piisav rõhk saavutatud. Seejärel lastakse mansett aeglaselt 

õhust tühjaks ning mõõtmine toimub. Kui seade tuvastab signaali, hakkab südamesümbol ekraanil 

vilkuma, kostab piiks iga südamelöögi kohta. 

Mõõtmise lõppedes kuulete pikka piiksu ja mansett läheb täitsa tühjaks. Süstoolne / diastoolne 

vererõhk ja pulsisagedus kuvatakse ekraanil, koos pulsi sümboliga . Näha on ühikud (kPa, kui need 

valiti). Vererõhu näit vilgub vastava värviga pulga kõrval vastavalt WHO klassifikatsioonile. Kui 

tuvastatakse ebaregulaarne südamerütm, siis kuvatakse rütmihäire indikaatorit. Mõõtmistulemuste 

alusel ei või ise mingit ravi alustada. Ärge muutke arsti poolt välja kirjutatud ravimite annust. 

Lugemid salvestatakse vastava kasutajakonto mälusse. Kummaski kasutajamälus on 90 

mõõtmistulemuse mälukohta, koos ajamärgistusega. 

7. Tulemused jäävad ekraanile näha. Seade lülitub ise välja u. 3 minuti pärast, kui ühtki nuppu ei 

vajutata. Seadme võib välja lülitada ka START/STOP nupust. 

 

Katkestamine 

Kui on vaja, saab mõõtmise pooleli jätta (nt. patsiendil hakkab paha), vajutades START/STOP nuppu. 

Mansett tühjeneb kohe automaatselt. 

 
Tulemuste kuvamine ekraanil. 

Seadmel on 90 mälu iga kasutaja kohta, kaks kasutajat seadme kohta. Kasutaja ise valib mälu, 

kummasse oma tulemused salvestab. Kui seade on välja lülitatud, vajutage MEM nuppu, et näha kõiki 

salvestatud tulemusi. Väärtuste keskmine ilmub ekraanile. Sama nupu uue vajutusega kuvatakse 

viimatist tulemust. Vajutage korduvalt MEM nuppu.  

Kõiki tulemusi kuvatakse vastavalt vajutustele järjest. Viimase tulemuseni jõudes, kui rohkem nuppe 

ei vajutata, lülitub seade 8 sekundi möödudes välja. Võite ka režiimist väljuda START /STOP 

vajutusega. Uute tulemuste pealesalvestamisel kustuvad vanimad mälust ära. 

 

Mälu tühjendamine 

Kui soovite kindlasti kustutada mälust kõik tulemused, vajutage väljalülitatud seadme nuppu SET 7 

korral, kuni CL ekraanile ilmub. Vajutage START/STOP, vilgub CL kolmel korral ja mälu on 

tühjendatud. Kui seejärel MEM nuppu vajutada, kuvatakse ekraanil M ja NO, mis tähendab et mälu 

on tühi.  

 

Veateated ja veaparandus 

Häirete korral võib ekraanile ilmuda veakoode, mis tähendavad järgmist. 

E1 – nõrk signaal või äkiline rõhumuutus. Mähkige mansett hoolikamalt. Korrake mõõtmist. 

E-2 – väline häiretegur. Telefoni või muu kiirgava seadme ligiduses võib mõõtmine olla häiritud. 

Püsige mõõtmise ajal vaikselt ja ärge tegelge telefoniga. 

E-3 täispuhumisel tekkis viga. Mähkige mansett hoolikamalt. Kontrollige, et voolik oleks seadmega 

ühendatud. Mõõtke uuesti. 

E-5 normaalsusest erinev vererõhu näit. Korrake mõõtmist kui olete puhanud 30 minutit. Kui 

ebatavalised tulemused on kolmel mõõtmisel järjest, pöörduge arsti poole. 

Patareid on tühjad. Patareid on kulunud või tühjad. Vahetage patareid uute vastu. 

 



Veaotsing. 

Toide puudub. Kontrollige patareide olekut. Kontrollige nende polaarsust. Vajadusel vahetage uute 

patareide vastu. 

Mansett ei täitu. Kontrollige, kas toru ots on seadmesse asetatud korralikult. Kontrollige mansetti ja 

toru lekete osas. Lekkiva manseti puhul vahetage mansett välja. 

Veateade Err ja peatumine, manseti täitmise ajal. Kontrollige, ega kätt ei liigutatud mõõtmise ajal. 

Patsient peab paigal püsima. 

Manseti leke. Kontrollige, ega mansett pole ümber käe mähitud liiga lõdvalt. Mähkige mansett 

tugevamini. Kontrollige manseti korrasolekut. Lekkiva manseti puhul vahetage mansett välja. 

Pöörduge oma seadme edasimüüja poole. Ärge võtke seadet ise koost lahti. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage patareid enne seadme puhastamist. Puhastage seadet pehme lapi ja vajadusel lahja 
seebilahusega. Ärge kasutage abrasiivaineid, alkoholi- ja naftapõhiseid aineid ega lahusteid seadme 
puhastamiseks. Seadet ei või kasta vette /vedelikesse. Ärge tehke mansetti märjaks. 

Ärge jätke seadet niiskuse ega otsese päikesevalguse kätte. Seadet ei või jätta äärmiselt kõrge ega 

madala temperatuuri mõju alla. Hoidke seadet selle enda säilitusvutlaris, kuivas kohas. 

 

Seadme käitlemine 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest 

patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. Pöörduge 

käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

Tehniline teave. 

Nimi ja mudel: vererõhumõõtja BU512 

Ekraan: digitaalne 

Mälu: 2 x 90 mõõtmistulemust 

Mõõtmismeetod: ostsillomeetriline 

Toide: 6 V=, 4 x 1.5V patareiga, tüüp AA või LR6 

Vererõhu mõõtmisvahemik: 0 – 299 mmHg 

Mõõtmisvahemik – pulss: 40 – 199 lööki/min. 

Maksimaalne deviatsioon staatilisel rõhul: ± 3 mmHg 

Maksimaalne deviatsioon pulsi mõõtmisel: ± 5 % väärtusest 

Rõhu tekitamine: automaatse pumbaga 

Õhu väljutamine: automaatne 

Automaatne väljalülitumine: 3 minuti möödudes 

Kasutamise tingimused: +5 °C … +40 °C, 15 … 85 % max. suhtelisel õhuniiskusel 

Säilitamine: -+20 °C … +55 °C, 10 … 85 % max. suhtelisel õhuniiskusel 

Mõõtmed (S x L x K), u.: 130 x 109 x 60 mm 

Mansett: 22 – 36 cm täisealiste mõõdus 

Kaal (põhiseade): u. 254 g ilma patareideta 

Artikli nr. 51162 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 



 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Kehtivad järgnevad garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutamisel kuluvad osad, nagu patareid, mansett jne. 

5. Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi 

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


