
 

 

VERERÕHUMÕÕTJA 

 HGH (51430) 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

SEADME OSAD 

1. Patareiõõnsus 

2. Vererõhu taseme 

indikaator (roheline – 

kollane - oranž - 

punane)  

3. LCD ekraan 

4. M nupp (mälu) 

5. START-nupp 

6. Randmemansett 

7. Salvestamise sümbol 

8. Kuupäeva / kella kuva 

9. Süstoolse vererõhu 

kuva  

10. Diastoolse vererõhu 

kuva 

11. Mõõtmiseks 

tühjendamise sümbol 

12. Rütmihäire kuva 

13. Vererõhu indikaator 

(tulpdiagramm) 

14. Patarei tühjenemise 

sümbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OHUTUS 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade vahetab 

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 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 juhendis osutatud eesmärgil.  

 Pöörduge arsti poole enne seadme kasutamist juhul, kui kannatate arteriaalsete 

oklusiivhaiguste all.  

 Seadet ei tohi kasutada selleks, et kontrollida südamestimulaatori löögisagedust.  

 Rasedad peaks enne seadme kasutamist kaaluma oma tervisega seotud asjaolusid ja riske. 

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.  

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

kirjutatud ravimite annust.  

 Seade ei ole sobiv kasutamiseks lastel.  

 Lapsed ei või seadmega mängida.  

 Tegu on meditsiinilise täppis-seadmega. Ärge kasutage seadet selliste seadmete või objektide 

ligiduses, mis eraldavat tugevat elektromagnetkiirgust (näiteks raadioseadmed, 

mobiiltelefonid ja mikrolaineahjud).  

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

avamine tühistab garantii.  

 Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

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

ärge kasutage seadet. Kontakteeruge volitatud parandustöökojaga.  

 Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage selle seest patareid. 

 

PATAREIDEGA SEOTUD HOIATUSED 

Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  

Patareisid ei tohi laadida ega põletada. Ärge lühistage patareide klemme. Võib tekkida plahvatusoht!  

Patareisid ei tohi visata olmejäätmete sekka. Toimetage patareid spetsiaalsetesse patareide 

kogumiseks ette nähtud kastidesse, mis asuvad tavaliselt igas üldpoes. 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

Kontrollige, et seadme karbis oleks kõik allpool loetletu. Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 vererõhumõõtja, mudel HGH 

2 patareid (AAA, LR03) 1,5V 

1 säilituskarp t 

1 kasutusjuhend 

Kui leiate midagi puuduvat või kahjustunud olevat, võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

 

 

 

 



 

 

ALUSTAMINE 

Patareide sissepanek 

Pange seadmesse komplektis kaasasolevad patareid enne seadme kasutuselevõttu. Patareiõõnsuse 

kaas asub seadme vasakul pool. Avage see ja sisestage kaks AAA tüüpi patareid, 1,5V. Järgige 

patareide polaarsust. Sulgege patareikate.  

Patareid tuleb vahetada siis, kui ekraanile ilmub tühjenenud patarei sümbol või ekraan ei sütti üldse. 

 

KELLAAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE 

1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage samaaegselt START ja M nuppe, et alustada kellaaja ja 

kuupäeva seadistamist. Esmalt hakkab vilkuma kuu näidik (1, 2, 3... kuni 12). 

2. M nupu korduvate vajutustega valige numbrite hulgast õige kuu number. 

3. Nupu START vajutusega saate seadistuse kinnitada. Nüüd hakkab vilkuma kuupäeva näidik. 

4. Toimige nagu punktis 2 kirjeldatud, et sisestada järgemööda nii kuupäev, kui ka seejärel tunnid ja 

minutid. 

5. Iga kord tehakse valik nupuga M ja kinnitatakse nupuga START. 

6. Kuupäeva ja kellaaega kuvatakse ekraanil kogu aeg. Patareide vahetusega kustuvad seadistused 

alati ära ja need tuleb uuesti teha. 

 

MANSETI KÄELE PANEK 

Paigutage mansett vasaku 

käe randmele nii, et 

peopesa osutab ülespoole. 

(joonis 1). Vahemaa, mis 

jääb manseti ja peopesa 

vahele, Võiks olla umbes 1 

cm. (joonis 2). Kinnitage 

vererõhumõõtja ja 

mansett käele, kasutades 

takjakinnitust. (joonis 3). 

 

ÕIGE ASEND 

Vererõhku tuleks mõõta 

istuvas asendis. Asetage 

käsi mugavalt lauale. 

Tõstke rannet umbes nii kõrgele, et mansett oleks südamega samal kõrgusel (joonis 4: a= liiga kõrge, 

b= õige kõrgus, c= liiga madalal). 

Püsige mõõtmise ajal liikumatuna: ärge liigutage ega kõnelge, kuna see võib mõõtmise tulemusi 

mõjutada. 

 

VERERÕHU MÕÕTMINE 

1. Vajutage seadme START nuppu. 

2. Nupu vajutuse järel kostab pikk piiks ja kõik ekraani elemendid süttivad hetkeks. Ekraanil 

kuvatakse ka viimati mõõdetud mõõtmistulemusi. Kui ühtki mõõtmist pole veel tehtud, ilmuvad 

kuupäeva ja kellaaja kuva kõrvale lihtsalt nullid. 

3. Seade on mõõtmiseks valmis, kuvatakse 0. Seade puhub manseti aeglaselt täis. Ekraanil muutub 

vererõhu näidik jätkuvalt selle käigus, mil mansett täitub õhuga. 

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

aeglaselt vabanema ning mõõtmine toimub. 



 

 

5. Mõõtmise lõppedes läheb mansett täiesti tühjaks. Ekraanile ilmuvad järgemööda nii süstoolne ja 

diastoolne vererõhk kui ka pulsisageduse näit. Vererõhu näit vilgub vastava värviga pulga kõrval 

vastavalt WHO klassifikatsioonile. Kui tuvastatakse ebaregulaarne südamerütm, siis kuvatakse 

rütmihäire indikaatorit. 

6. Mõõdetud väärtused salvestuvad automaatselt mälusse. Kasutajamälus on 60 mõõtmistulemuse 

mälukohta, koos ajamärgistusega. 

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

kirjutatud ravimite annust. 

Seade lülitub välja, kui ühtegi nuppu ei ole minuti vältel vajutatud. Seadme võib välja lülitada ka 

START nupust. 

 

TULEMUSTE KUVAMINE EKRAANIL. 

Kuni 60 mõõtmistulemust (vererõhk koos pulsisageduse näidu ja ajamärgistusega) salvestuvad 

vererõhumõõtja mälusse. See toimub automaatselt. 

Vajutage M nuppu, et näha salvestatud tulemusi. Andmed ilmuvad ekraanile. Esmalt kuvatakse 

viimasena hõivatud mälukoha järjenumber. Seejärel tulevad nähtavale sellest eelnevad 

mõõtmistulemused, samas kui vererõhu indikaator iga tulemuse puhul vilgub. M-nupu korduvate 

vajutustega kuvatakse vastavalt sellele eelnevaid mõõtmistulemusi jne. Viimase tulemuseni jõudes, 

kui rohkem nuppe ei vajutata, lülitub seade 10 sekundi möödudes välja. 

Võite ka režiimist väljuda START nupu vajutusega. Uute tulemuste pealesalvestamisel kustuvad 

vanimad mälust ära. 

 

MÄLU KUSTUTAMINE 

Vajutage ja hoidke M nuppu vajutatuna 3 sekundi vältel ning kõik mõõtmistulemused kustuvad 

pärast kolme piiksu kostumist seadme mälust ära. 

 

Vererõhu klassifikatsioon Maailma Tervishoiuorganisatsiooni alusel 

Järgnevad väärtused on kindlaks määratud WHO klassifikatsiooni alusel, võtmata arvesse kasutaja 

vanust. 

Madal vererõhk 

süstoolne  <100; diastoolne <60 

Normaalne vererõhk (roheline ala) 

süstoolne 100 – 139; diastoolne 60 - 89 

Kõrge vererõhu vormid / hüpertoonia 

Kerge hüpertoonia (kollane ala) 

süstoolne 140 – 159; diastoolne 90 - 99 

Mõõdukas hüpertoonia (oranž ala) 

süstoolne 160 – 179; diastoolne 100 - 109 

Tõsine hüpertoonia (punane ala) 

süstoolne >180; diastoolne >110 

 

HOIATUS 

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

peapööritus võib kaasa tuua ohuolukordi (treppidel, liikluses). 

 

 

 

 



 

 

Veateated ja veaparandus 

1.  : vahetage mõlemad patareid. 

2. Er 0 (Rõhusüsteem oli mõõtmise alguses ebastabiilne) 

Er 1 (viga süstoolse vererõhu mõõtmises) 

Er 2 (viga diastoolse vererõhu mõõtmises) 

: Ärge liigutage mõõtmise ajal. 

3. Er 3 (rõhusüsteem on umbes või on mansett täispuhumiseks liiga pingul) 

Er4 (rõhusüsteem lekib kuskilt õhku või on mansett liiga vähe pingul) 

: Paigutage mansett uuesti käele. 

4. Er 5 (manseti surve on üle 300 mmHg) 

Er 6 (mansett on üle 3 minuti olnud surve all, mis on üle 15 mmHg) 

Er 7 (EEPROM access error) 

Er 8 (seadme funktsioonide testimisel ilmnenud viga) 

Er A (viga rõhu salvestamisel) 

: Teostage mõõtmist uuesti umbes 5 minuti pärast. 

Kui viga ei kao, pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse või seadme edasimüüja poole. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Eemaldage patareid enne seadme puhastamist. Puhastage seadet pehme lapi ja vajadusel lahja 

seebilahusega. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivaineid ega alkoholi. Ärge jätke seadet niiskuse 

ega otsese päikesevalguse kätte. 

 

Seadme käitlemine 

Vananenud ja 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. 

 

Standardid 

Käesolev vererõhumõõtja vastab EL standardi, mis puudutab mitteinvasiivseid vererõhu 

mõõtmisseadeldisi, nõuetele. Seade on sertifitseeritud vastavalt EC suunistele ja on märgistatud CE 

märgisega (vastavussertifikaat) “CE 0297”. 

See vererõhu mõõtmise seade vastab Euroopa standarditele EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060, EN 

14971 ja EN 980. EU suuniste “93/42/EEC of the Council Directive dated 14 June 1993 concerning 

medical devices” nõuded spetsifikatsioonidele on täidetud. 

Elektromagnetiline ühilduvus: 

Seade vastab EN 60601-1-2 standardile elektromagnetilisest ühilduvusest. Täpsemat teavet nende 

andmete kohta saab tootjalt. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: vererõhumõõtja Medisana, mudel HGH 

Ekraan: digitaalne ekraan 

Mälu: 60 mälukohta kuupäeva ja kellaajaga 

Mõõtmismeetod: ostsillomeetriline 

Toide: 2 patareid 1,5 V (AAA) 

Mõõtevahemik: 0 – 300 mmHg 



 

 

Mõõtevahemik – pulss: 40 – 180 lööki/min. 

Maksimaalne kõrvalekalle staatilisel rõhul: ± 3 mmHg 

Maksimaalne kõrvalekalle pulsi mõõtmisel: ± 5 % väärtusest 

Rõhu tekitamine: Automaatse pumbaga 

Õhu väljutamine: Automaatne 

Automaatne väljalülitumine: 1 minuti möödudes 

Kasutamise tingimused: +5 °C … +40 °C, ≤ 80 % suhtelisel õhuniiskusel 

Säilitamine: -+20 °C … +55 °C, ≤ 90 % suhtelisel õhuniiskusel 

Mõõtmed: 83 x 64 x 28 mm 

Mansett: 300 x 70 mm / 14 – 19,5 cm täisealiste mõõdus 

Kaal u. 110 g ilma patareideta 

Artikli nr. 51430 

EAN number 40 15588 51430 2  

 

 

Tootja: Medisana AG 

Jagenbergstraße 19 

41468 NEUSS 

Saksamaa 

E-mail: info@medisana.de 

Veebisait: www.medisana.de 


