
 

 

VERERÕHUMÕÕTJA 

 51178 /BU535 

 KASUTUSJUHEND 
KOMPLEKTI KUULUB 

 Kontrollige, et kaasas oleks kõik allpool loetletu.  

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 MEDISANA vererõhumõõtja BU 535 Voice 

4 patareid (AAA, LR03) 1,5V 

1 mansett õhutoruga 

1 säilitusvutlar 

1 kasutusjuhend 

 

Kui leiate midagi puuduvat või kahjustunud olevat, võtke 

ühendust seadme edasimüüjaga. 

 

SEADME OSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Õlavarremansett  

2 Vererõhu taseme indikaator (roheline- 

kollane- oranž - punane) 

3 LCD ekraan 

4 nupp (START/STOP) 

5 M - nupp (mälu) 

6 Patareiõõnsus (alaküljel) 

7 Õhutoru ühendus 

8 Kellaaja kuvamine  

9 Kuupäeva kuvamine  

10 Süstoolse vererõhu näidik 

11 Diastoolse vererõhu näidik  

12 Pulsisageduse näit 

13 Pulsi sümbol  

14 Nullrõhu sümbol 

15 Mälukoha number 

16 M - sümbol (mälu) 

17 Vererõhu indikaator  

18 Patarei vahetamise vajaduse sümbol  

19 Kasutaja mälu 

20 Rütmihäire näit 

 

KASUTAMISE OTSTARVE 

See täisautomaatne vererõhumõõtja on ette nähtud vererõhu mõõtmiseks kodustes tingimustes. 

Seade mõõdab täisealiste süstoolset / diastoolset vererõhku ja pulsisagedust mitteinvasiivsel 

meetodil manseti abil, mis paigaldatakse õlavarrele. Mansett sobib õlavarre ümbermõõdule 

vahemikus 22-42 cm. 



 

 

VASTUNÄIDUSTUSED KASUTAMISELE 

Seade ei ole ette nähtud vererõhu mõõtmiseks lastel. Küsige arsti nõu, kui soovite seadmega 

suuremate laste vererõhku mõõta. Tõsiste südamerütmihäirete all kannatavate isikute vererõhu 

mõõtmiseks ei ole see seade sobiv. 

 

VALEDE MÕÕTMISTULEMUSTE PEAMISED TEGURID 

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. 

Mõõtmisi tuleks teha regulaarselt samal päeva ajal, kuna vererõhk muutub päeva läbilõikes. Kui käe 

alla midagi toeks panna, võib see moonutada mõõtmistulemust.  

Isik peaks istuma mugavas, lõdvestunud asendis ja mitte liigutama ega pingutama mõõtmise jooksul 

lihaseid. 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 1.5-minutit, et 

vereringe normaliseeruks. 

 

OHUTUS 

• 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. 

• Nagu iga teinegi ostsillomeetrilise mõõtevahendi mõõtmistulemusi, võivad teatud 

terviseseisundid mõõtmistulemuste täpsust muuta, näiteks: rütmihäired, madal vererõhk, 

vereringehäired, šokiseisund, diabeet, rasedus, preeklampsia jne. Selliste seisunditega isikud 

peaks enne seadme kasutusele võtmist arstiga rääkima. 

• Seadet ei tohiks kasutada diagnoosimise eesmärgil. Pöörduge arsti poole diagnoosi ja ravi 

saamiseks. 

• Arütmia tuvastamise funktsioon ei asenda professionaalset südametervise kontrolli.  

• Pulsi ebaregulaarsus või südamerütmihäire toob kaasa valede mõõtmistulemuste saamise – 

seda eriti ostsillomeetrilise mõõtmise meetodi puhul. Seade tuvastab rütmihäiret 

elektroonselt ja kuvab sellekohase näidu ekraanile. Pöörduge sellise näidu saamise puhul 

arsti poole. 

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

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

käelt.  

• Liiga sage vererõhu mõõtmine toob kaasa soovimatuid kõrvalnähte, näiteks 

närvikompressioon või vere klombistumine. Samuti võib manseti sage suve nahale 

vajutusjälgi jätta. 

• Seadet võivad kasutada isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse 

poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid 

juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad 

mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  



 

 

• See seade on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanutel. Seade ei ole sobiv kasutamiseks lastel 

ega väikelastel.  

• Kui soovite seadet lapsel kasutada, küsige nõu arstilt. 

• Lapsed ei või seadmega mängida. Tegu on meditsiinilise täppis-seadmega. Samuti võib olla 

ohtlik pisidetailide allaneelamine.  

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

veendunud selle korrasolekus.  

• Kasutage seadet vaid sellistes ümbritsevates tingimustes, milliseid on tehnilise teabe 

alajaotuses kirjeldatud. Muul juhul võidakse saada ebaõigeid lugemeid.  

• Seadet ei tohi kasutada liikuvas sõidukis.  

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

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

• Enne seadme kasutuselevõtmist konsulteerige arstiga, kui: 

- mansetti tuleb vigastatud nahale paigutada 

- mansetti tuleb paigutada jäsemele, milles on kateeter või šunt. 

- mansetti tuleb paigutada jäsemele, mille samal kehapoolel on teostatud mastektoomia lõikus 

- samal kehapoolel teostatakse peale vererõhu mõõtmise ka muid protseduure / mõõtmisi 

- kasutaja vereringet mingil moel juhitakse 

• Muid mansette peale seadmega kaasasolnud manseti, selle seadmega kasutada ei tohi.  

• Mansetti ei tohi paigaldada muudele kehaosadele peale õlavarre. 

• Ärge asetage mansetti riiete peale, sest see vähendab tulemuste täpsust ja/või võib tekitada 

vigastuse. 

• Mansetti ei tohi järsu nurga alla kokku murda ega teravate servade/esemetega kokku lasta 

puutuda. 

• Seadet ei tohi modifitseerida. Ärge püüdke seadet ise koost lahti võtta. 

• Vältige seadme jätmist kuumuse ja otsese päikesekiirguse kätte. 

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

ärge kasutage seadet. Kontakteeruge volitatud parandustöökojaga.  

• Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes.  

• Kui seade on asunud jahedas, tuleks enne selle kasutamist seadmel lasta toatemperatuuril 

seista. 

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

• Seadet tuleb kaitsta löökide ja kukkumiste eest.  

• Seadme korpusesse ei tohi sattuda võõrkehi ega vedelikke. 

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

• Patareisid ei tohi koost lahti võtta.  

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

• Vahetage kõik patareid korraga. Kasutage vaid sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage korraga 

eri tüüpi ega kulunud ning uusi patareisid seadmes samaaegselt. Järgige patareide poolsust. 

• Ärge kunagi jätke tühja patareid seadmesse kauaks, sest tühjenenud patareid võivad lekkida 

ja tekitada seadme kahjustumise. 

• Patareilekke 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.  

• Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  



 

 

• Ärge laadige tavalisi patareisid, ärge lühistage patareide klemme, patareisid ei või põletada. 

Võib tekkida plahvatusoht.  

• Kasutatud patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid 

spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes. 

 

MIDA VERERÕHK ENDAST KUJUTAB? 

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

(= süstoolne kokkutõmme) 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. 

 

KUIDAS VERERÕHU MÕÕTMINE TOIMUB? 

Medisana BU535 Voice vererõhumõõtja on seade, millega mõõdetakse vererõhku õlavarrelt. 

Mõõtmise teostab mikroprotsessor, mis rõhuanduri abil mõõdab täispuhutava ja tühjeneva manseti 

vibratsioone arteri kohal. 

 

KLASSIFIKATSIOON MAAILMA TERVISHOIUORGANISATSIOONI (WHO) ALUSEL 

Alljärgnev skeem näitab kõrge ja madala vererõhu klassifikatsiooni vanust arvestamata. Käesolev 

vererõhumõõtja vastab Maailma Tervihoiuorganisatsiooni (WHO) juhistele. 

Madal vererõhk                          Normaalne vererõhk 

süstoolne alla <100                    süstoolne 100 - 139  

diastoolne alla <60                     diastoolne 60 - 89 

Kõrge vererõhu tüübid 

kerge hüpertooniatõbi     keskmine hüpertooniatõbi              tõsine hüpertooniatõbi 

Süstoolne 140 - 159             süstoolne 160 – 179                         süstoolne >180 

diastoolne 90 - 99                diastoolne 100 - 109                          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 MÕÕTMISTULEMUSTELE 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.  

Kui süstoolne ja diastoolne rõhk tundub ebaharilik (liiga madal, liiga kõrge) mitmel eri juhtumitel, 

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 

Pange seadmesse komplektis kaasasolevad patareid enne seadme kasutuselevõttu. Patareiõõnsuse 

kaas asub seadme alumisel küljel. Avage patareikate. Sisestage neli AAA patareid, 1,5V. Järgige 

patareide poolsust. Sulgege patareikate.  

Vahetage patareid uute samatüübiliste vastu, kui ekraanile ilmub tühjenenud patarei sümbol  või 

kui ekraan ei sütti üldse. 

 

 



 

 

SEADED. AJA FORMAAT, KUUPÄEV, KELLAAEG. 

Seadme töötamiseks on vaja seadistada kellaaeg ja kuupäev esmalt. Kohe pärast patareide 

sisestamist läheb seade seadistuste tegemise režiimile 1 minutiks. Seejärel läheb seade 

valmisolekurežiimile. Seadistuste režiimile saab siseneda igal ajal, vajutades ja hoides nuppe  ja M 

samal ajal, umbes 2 sekundi vältel vajutatuna.  

Esimese seadistusena saab valida kellaaja kuvamise režiimi (kas 12 või 24 tundi). Valiku saab teha 

nupu M vajutusega. Seejärel vajutage nupule , et edasi minna kuupäeva ja kellaaja seadistamisele. 

Seadistage aasta, kuu, päev, tund ja minut. Vilkuv näit reguleeritakse nupu M vajutusega, tehtud 

seadistuse saab kinnitada ning liikuda järgmisele seadistusele nupu  vajutusega. Minutite 

seadistamise ja nupu  vajutamise järel on kõik seadistused tehtud ja vererõhumõõtja läheb 

valmisolekurežiimile. Kui ühtegi nuppu ei vajutata seadistuste tegemise käigus 1 minuti vältel, läheb 

seade automaatselt üle valmisolekurežiimile.  

Patareide vahetusega kustuvad seadistused alati ära ja need tuleb uuesti teha. 

 

HÄÄLMÄRGUANNETE KEELE SEADISTAMINE. 

Vererõhumõõtja Medisana BU535 Voice üheks funktsioonidest on häälmärguanded.  

Keele valimiseks vajutage ja hoidke nuppu M vajutatuna kella kuvamise režiimi ajal. Indikaatorid L0, 

L1 ja nii edasi ilmuvad järgemööda ekraanile. 0 

tähendab deaktiveeritud häälmärguannet ja 

muud numbrid esindavad erinevaid 

häälmärguande keeli, need on järgnevad: 

1 = saksa, 2 = inglise 3 = hollandi 

4 = prantsuse 5 = itaalia 6 = türgi 

Hoidke vajutatuna nuppu M, kuni soovitud keel 

on valitud ja siis vabastage nupp. Keele valimise 

järel võite kasutada nuppu M ja reguleerida 

häälmärguannete helitugevust. 

 

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 (joon.3). 

 

 

 

 

 



 

 

VERERÕHU MÕÕTMINE. 

Vajutage seadme nuppu . Ekraanil kuvatakse lühidalt kõiki sümboleid.  

BU535 / BU535 Voice võimaldab vererõhumõõtja seadistada kahe kasutaja jaoks, kummalegi 120 

mõõtmistulemuse mälu.  

Sisselülitamise järel vajutage nuppu M, et valida kasutajate 1 ja 2 vahel. Kui 5 sekundi vältel ühtegi 

valikut ei tehta, salvestub teostatava mõõtmise tulemus selle kasutaja alla, mis parajasti aktiivne on. 

Viimatimõõdetud tulemus kuvatakse ekraanile (kui ühtegi tulemust ei ole eelnevalt mõõdetud, 

kuvatakse 0).  

Seade hakkab nüüd mansetti täielikult tühjaks pumpama, nullrõhu sümbol kuvatakse ekraanile. 

Seejärel puhub seade manseti aeglaselt täis. Mansetisisese rõhu tõus kuvatakse ekraanil. Mansett 

täitub, kuni mõõtmiseks on piisav rõhk saavutatud. Seejärel hakkab õhk mansetist aeglaselt 

vabanema ning mõõtmine toimub. Kui seade tuvastab signaali, hakkab südamekujuline sümbol 

ekraanil vilkuma. 

Mõõtmise lõppedes läheb mansett täiesti tühjaks. Süstoolne / diastoolne vererõhk ja pulsisagedus 

kuvatakse ekraanil. Vererõhu näit vilgub ekraanil vastava värviga pulga kõrval vastavalt WHO 

klassifikatsioonile. Kui tuvastatakse ebaregulaarne südamerütm, siis kuvatakse rütmihäire 

indikaatorit. 

Mõõtmistulemuste alusel ei tohi ise mingit ravi alustada. Ärge muutke arsti poolt välja kirjutatud 

ravimite annust. 

Lugemid salvestatakse vastavasse kasutajamälusse seadmes. Kummaski kasutajamälus on 120 

mõõtmistulemuse mälukohta, koos ajamärgistusega. Tulemused jäävad ekraanile näha. Seade lülitub 

ise välja u. 1 minuti pärast, kui ühtki nuppu ei vajutata. Seadme võib välja lülitada ka  nupust. 

 

MÕÕTMISE KATKESTAMINE 

Tarvidusel (nt. patsiendil hakkab paha) saab mõõtmise pooleli jätta, vajutades  nuppu. Mansett 

tühjeneb kohe automaatselt. 

 

SALVESTATUD TULEMUSTE KUVAMINE EKRAANIL. 

Seadmel on 120 mälukohta kahele kasutajale. Kasutaja ise valib mälu, kummasse oma tulemused 

salvestab. Mõõdetud tulemuste ekraaniletoomiseks tuleb vajutada nuppu M siis, kui seade on sisse 

lülitatud. Kasutaja mälu ( ekraanil  või ) ja selle kõrval olev salvestatud tulemuste arv kuvatakse 

ekraanile. Kasutajate mälude vahel valimiseks vajutage nuppu . Kasutaja kolme viimatise keskmise 

tulemuse (A3) nägemiseks vajutage nuppu M. Iga vajutusega kuvatakse ekraanil kõigi selle kasutaja 

mälu tulemuste keskmisi (AL), viimase 7 päeva mõõtmistulemuste, mis tehtud hommikul kella 5 ja 9 

vahel (AM) või kella 18-20 vahel õhtul (PM) keskmisi väärtusi. 

Nüüd vajutage uuesti nuppu M, et kuvada kasutaja viimatist mõõtmistulemust. M- nupu korduvate 

vajutustega kuvatakse vastavalt sellele eelnevaid mõõtmistulemusi jne. Kui rohkem tulemusi ei ole 

salvestatud, kuvab ekraan 0. Umbes 1 minuti pärast, kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitab seade 

ennast ise välja. Väljuda saab igal ajal nupu vajutusega, samas lülitatakse seade välja. Uute 

tulemuste pealesalvestamisel kustuvad vanimad mälust ära. 

 

SALVESTATUD TULEMUSTE KUSTUTAMINE 

Kui on soov kasutaja kohta salvestatud mõõtmistulemused ära kustutada, järgige esmalt juhiseid 

alajaotuses Salvestatud tulemuste kuvamine, et need kasutaja tulemused ekraanile kuvada. Nüüd 

vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu M ligikaudu 3 sekundi vältel. Ekraanil kuvatakse teadaannet CL 

ja 00 ning tulemused kustuvad. 

 



 

 

VEATEATED JA VEAPARANDUS 

Järgnevad märguanded ekraanil kujutavad endast veateateid. 

märguanne Põhjus ja mida sel puhul teha 

Hi või Lo Mõõtmistulemus on mõõtmisvahemikust väljapool. Korrake mõõtmist, 

vajadusel pöörduge arsti poole. 

Ebaharilik 

mõõtmistulemus 

Mansett võis olla ebaõigesti käel.  

Isik võis mõõtmise ajal liigutada või kõnelda 

Isiku isteasend võis olla ebaõige. 

Südamerütmihäire. 

Korrake mõõtmist, vajadusel pöörduge arsti poole. 

 Kõik patareid tuleb uute vastu vahetada 

 Mõõtmise alguse ajal on rõhusüsteem ebastabiilne olnud 

Viga on tekkinud süstoolse rõhu mõõtmisel 

Viga on tekkinud diastoolse rõhu mõõtmisel 

Ärge liigutage mõõtmise ajal! 

 Rõhusüsteem on tõkestatud või on mansett täitumise ajal liiga tugevasti 

ümber käe 

Rõhusüsteemis on leke või on mansett täitumise ajal liiga lõdvalt ümber 

käe 

Korrigeerige manseti asendit. 

 
Manseti rõhk ületab 300 mmHg 

Kauem kui 160 sekundit kestev rõhk mansetis üle 15 mmHg 

EEPROM ligipääsu viga 

Viga, mis tekib seadme funktsioonide kontrollimisel 

Rõhuanduri viga 

Korrake mõõtmist 5 minuti pärast. 

Nupu vajutuse või 

patareide sisestamise 

järel seade ei reageeri 

Eemaldage patareid, oodake 5 minutit ja pange patareid tagasi. 

Pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse, kui probleem ei olnud kõrvaldatav. 

Ärge võtke seadet ise koost lahti ega teostage mingeid parandustöid seadmele omal käel. 

 

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. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui 

see on põhjalikult kuivanud.  

Täitke mansett õhuga vaid siis, kui see on paigutatud ümber õlavarre. Ärge jätke seadet niiskuse ega 

otsese päikesevalguse kätte. Seadet ei või jätta äärmiselt kõrge ega madala temperatuuri mõju alla. 

Kui seadet kaua ei kasutata, säilitage seda võimalusel originaalpakendis. Säilitage seadet puhtas ja 

kuivas kohas.  

Seadet on tootja juures kalibreeritud kaheaastase kasutusperioodi jaoks. Ärieesmärgil kasutades 

tuleks seadet kalibreerida ja hooldada lasta vähemalt üks kord iga kahe aasta tagant. Kalibreerimist 

teostatakse ainult selleks volitatud ettevõttes vastavalt meditsiiniseadmete kalibreerimist 

puudutavale seadusandlusele.  

 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

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 

Nimetus ja mudel: 
Ekraan: 
Mälu: 
Mõõtmismeetod: 
Toide 
Vererõhu mõõtmise vahemik: 
Pulsisageduse mõõtmise vahemik: 
Maksimaalne veatolerants staatilise rõhu jaoks: 
Maksimaalne veatolerants pulsisageduse jaoks: 
Rõhu teke: 
Tühjendamine: 
Automaatväljalülitumine 
Töötamise tingimused 
 
Säilitamise tingimused 
 
Mõõtmed  
Mansett: 
Kaal 
Artikli nr. 
EAN number 
Saadaolevad lisatarvikud: 

Vererõhumõõtja 
Digitaalne 
2 x 120 mõõtmistulemust 
ostsillomeetriline 
6 V=, 4 x 1.5V patareiga, tüüp AAA 

40 – 260 mmHg 

40 – 180 lööki min. 

± 3 mmHg 
± 5 % väärtusest 
Automaatse pumbaga 
Automaatne 
Umbkaudu 1 minuti pärast. 

+10 °C … +40 °C, ≤ 85 % suhtelisel õhuniiskusel 

Õhurõhk 80 kPa - 105 kPa 
-+20 °C … +50 °C, ≤ 85 % suhtelisel õhuniiskusel 
Õhurõhk 80 kPa - 105 kPa 
u. 150 x 95 x 41 mm (S x L x K) 
Mansett 22 - 36 cm täisealiste suuruse jaoks 
u. 235 g ilma patareideta 
51178 
40 15588 51178 3 
- Mansett 22 – 36 cm vastavalt täiskasvanu 
umbkaudsele käeümbermõõdule 
Art. Nr 51135 / EAN 40 15588 51135 6 
- mansett 30 -42 cm täiskasvanutele suure 
käeümbermõõdu jaoks 
Art. Nr 51126 / EAN 40 15588 51126 4 

 

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

etteteatamiseta. 

 


