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Αγαπητέ χρήστη του συστήματος ri-champion®
smartPRO/smartPRO+ (TD-3128):
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής
πίεσης smartPRO/smartPRO+ (TD-3128). Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές
πληροφορίες για την ορθή χρήση αυτού του συστήματος. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό
το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο περιεχόμενο.
Το μικρό μέγεθος και η εύκολη λειτουργία αυτού του συστήματος παρακολούθησης
αρτηριακής πίεσης smartPRO/smartPRO+ (TD-3128) σάς δίνει τη δυνατότητα
να παρακολουθείτε εύκολα την αρτηριακή σας πίεση ανά πάσα στιγμή ή σε
οποιοδήποτε μέρος. Επιπλέον, αυτό το σύστημα μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους
επαγγελματίες υγείας να παρακολουθείτε και να προσαρμόζετε τα πλάνα θεραπείας
και να διατηρείτε της αρτηριακής σας πίεσης υπό έλεγχο.
Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον τόπο
αγοράς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή ΜΟΝΟ για την προβλεπόμενη χρήση που
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. ΜΗ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Διαφορετικά καλώδια και εξαρτήματα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
απόδοση ΗΜΣ.
3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.
4. ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται ποτέ σε νεογέννητα ή βρέφη.
5. Αυτή η συσκευή ΔΕΝ χρησιμοποιείται ως θεραπεία για τυχόν συμπτώματα ή
ασθένειες. Τα δεδομένα μέτρησης προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς.
Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
6. Διατηρείτε τον εξοπλισμό και το εύκαμπτο καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
7. ΜΗΝ εφαρμόζετε την περιχειρίδα σε θέσεις διαφορετικές από εκείνη που
προβλέπεται.
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8. Η χρήση αυτού του οργάνου σε ξηρό περιβάλλον, ειδικά εάν υπάρχουν συνθετικά
υλικά (συνθετικά ρούχα, χαλιά κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς στατικές
εκκενώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το όργανο κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της λειτουργίας.
10.Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη για τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής
σας. Εάν ανησυχείτε για την ακρίβεια της μέτρησης, επικοινωνήστε με το τοπικό
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.
11. Να είστε προσεκτικοί για τυχόν στραγγαλισμό λόγω των καλωδίων και των
εύκαμπτων σωλήνων, κυρίως λόγω του υπερβολικού μήκους.
12.Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.
13.Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη.
14.Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τη συσκευή για την αποφυγή κινδύνων.
15.Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό και μην την τοποθετείτε σε θέση που θα
μπορούσε να πέσει σε υγρό. Εάν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε τη συσκευή
πριν την αγγίξετε.
16.Για λόγους διατήρησης της βασικής ασφάλειας και των βασικών επιδόσεων σε
σχέση με την ΗΜΣ, επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
του κατασκευαστή για να αναφέρετε τυχόν μη αναμενόμενη λειτουργία ή συμβάν.
Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή.
17.Κατά τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να είστε μακριά από ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, όπως στην περίπτωση χρήσης κινητού τηλεφώνου.
18.Κατά τη χρήση σε κοντινή απόσταση ή σε στοιβασία με άλλες συσκευές,
απαιτείται ο έλεγχος και η επαλήθευση της ΗΜΣ.
19.Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική συμπεριφορά λόγω ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών, αλλάξτε ανάλογα τη θέση της συσκευής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
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ΑΡΧΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
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ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

05

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ
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ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
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ΜΝΗΜΗ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AC (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

18

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Tο σύστημα smartPRO/smartPRO+ (TD-3128) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για
την μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Προορίζεται για κατ' οίκον χρήση
και σε κλινικό περιβάλλον από άτομο που κατανοεί επαρκώς τις οδηγίες λειτουργίας,
σε περιπτώσεις που ο ασθενής ενδέχεται να είναι χειριστής. Η συσκευή δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τον έλεγχο της υπέρτασης ή για τον έλεγχο σε
νεογνά.

ΑΡΧΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πραγματοποιείται μη επεμβατικά στον βραχίονα
με βάση την ταλαντωσιμετρική μέθοδο. Δεν είναι εφικτή η λήψη μετρήσεων παρουσία
συχνής αρρυθμίας, όπως κολπικοί ή κοιλιακοί έκτακτοι ρυθμοί ή κολπική μαρμαρυγή.
Ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα ανάγνωσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
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ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΕΡΑ

2

ΚΟΥΜΠΙ Μ
Εισαγωγή της μνήμης του
πιεσόμετρου.
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ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

3

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΤΗ
Συμβάλει στην επιλογή αριθμού
χρήστη.
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ
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ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF)

10 ΒΥΣΜΑ ΑΕΡΑ
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5

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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6

ΘΥΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AC
Σύνδεση με τροφοδοτικό.

ΕΝΔΕΙΞΗ BT (μόνο ri-champion®
smartPro+)
Λήψη αποτελεσμάτων μέτρησης με
σύνδεση Bluetooth.

ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Προειδοποίηση σφάλματος
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2

Τιμή συστολικής πίεσης

10 Μέσος όρος

3

Τιμή διαστολικής πίεσης
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4

Σύμβολο χαμηλής μπαταρίας

12 Μονάδες αρτηριακής πίεσης

5

Κίνηση κατά τη μέτρηση

13 Σύμβολο διαστολικής πίεσης

6

Σύμβολο λειτουργίας μνήμης

14 Σύμβολο συστολικής πίεσης

7

Σύμβολο σφυγμών

15 Ώρα και ημερομηνία

8

Αριθμός χρήστη

5

Σφυγμοί

Σύμβολο προσαρμογέα AC

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Προτού χρησιμοποιήσετε το πιεσόμετρο για πρώτη φορά ή εάν αλλάξετε την
μπαταρία του πιεσόμετρου, θα πρέπει να ελέγξετε και να ενημερώσετε αυτές τις
ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τα παρακάτω βήματα και αποθηκεύσει
τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Eίσοδος στη λειτουργία ρύθμισης

Ξεκινήστε με το πιεσόμετρο απενεργοποιημένο. Πατήστε παρατεταμένα το
δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί το πιεσόμετρο.

για 3

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
Με το έτος να αναβοσβήνει, πατήστε
σωστό έτος. Πατήστε
για ρύθμιση.

μέχρι να εμφανιστεί το

Με το μήνα να αναβοσβήνει, πατήστε
μέχρι να εμφανιστεί ο
σωστός μήνας. Πατήστε
για ρύθμιση.

Με την ημέρα να αναβοσβήνει, πατήστε
σωστή ημέρα. Πατήστε
για ρύθμιση.
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μέχρι να εμφανιστεί η

Με την ώρα να αναβοσβήνει, πατήστε το
σωστή ώρα.Πατήστε
για ρύθμιση.

μέχρι να εμφανιστεί η

Με τα λεπτά να αναβοσβήνουν, πατήστε
μέχρι να εμφανιστούν
τα σωστά λεπτά. Πατήστε
για ρύθμιση.

Ρύθμιση της μορφής ώρας
Πατήστε
για να επιλέξετε την επιθυμητή
μορφή ώρας -- 12 ώρες ή 24 ώρες. Πατήστε
για ρύθμιση.

Ρύθμιση της μονάδας μέτρησης
Πατήστε
Πατήστε
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για να επιλέξετε mmHg ή Kpa.
για ρύθμιση.

Διαγραφή της μνήμης
Ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "dEL"
και ένα σύμβολο
που αναβοσβήνει, εάν
δεν θέλετε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα
αποτελέσματα, πατήστε το
για να
παραλείψετε αυτό το βήμα. Για να διαγράψετε
ΟΛΑ τα αποτελέσματα, πατήστε το
δύο φορές.
Τα
και
εμφανίζονται στο πιεσόμετρο, το
οποίο δείχνει ότι όλα τα αποτελέσματα έχουν
διαγραφεί.

Εισαγωγή ζεύξης Bluetooth (μόνο ri-champion® smartPro+)

Σημείωση
Αυτό το βήμα συνιστάται όταν ο χρήστης
πρέπει να πραγματοποιήσει ζεύξη μεταξύ
του πιεσόμετρου και ενός δέκτη Bluetooth
για πρώτη φορά ή όταν ο χρήστης πρέπει να
πραγματοποιήσει ζεύξη αυτού του πιεσόμετρου
με έναν άλλο νέο δέκτη Bluetooth.
Εάν επιθυμείτε να εισέλθετε στη λειτουργία
ζεύξης, με την ένδειξη “PAr OFF” στο πιεσόμετρο,
πατήστε
μία φορά και στο πιεσόμετρο
θα εμφανιστεί η ένδειξη "PAr On" για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε όλες τις ρυθμίσεις!
Σημείωση
• Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις παραμέτρους ΜΟΝΟ στη λειτουργία ρύθμισης.
• Εάν το πιεσόμετρο είναι αδρανές για 3 λεπτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
ρύθμισης, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Αυτό το σύστημα αποθηκεύει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης για έως και τέσσερις
χρήστες. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κάθε χρήστη αποθηκεύονται ξεχωριστά
κάτω από κάθε αριθμό χρήστη.
8

1. Πατήστε
για να επιλέξετε τον επιθυμητό
αριθμό χρήστη.
2. Πατήστε
για επιβεβαίωση. Η οθόνη θα
επαναλάβει τον επιλεγμένο αριθμό χρήστη και
στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

• Αποφύγετε την καφεΐνη, το τσάι, το αλκοόλ και τον καπνό για τουλάχιστον 30
λεπτά πριν από τη μέτρηση.
• Περιμένετε 30 λεπτά μετά την άσκηση ή το μπάνιο πριν από τη μέτρηση.
• Καθίστε ή ξαπλώστε για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη μέτρηση.
• Μην πραγματοποιείτε μέτρηση όταν αισθάνεστε άγχος ή ένταση
• Κάντε ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών μεταξύ των μετρήσεων. Αυτό το διάλειμμα
μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν απαιτείται, ανάλογα με τη φυσική σας κατάσταση
• Φυλάσσετε τις καταγραφές για τον γιατρό σας ως αναφορά.
• Η αρτηριακή πίεση συνήθως διαφέρει μεταξύ κάθε βραχίονα. Να μετράτε πάντα
την αρτηριακή σας πίεση στον ίδιο βραχίονα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ

Με το σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης παρέχονται δύο
διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδας: Μεσαίο και μεγάλο. Επιλέξτε το μέγεθος της
περιχειρίδας που εφαρμόζει καλύτερα στην περιφέρεια του άνω βραχίονα του
ασθενούς.
M

S (Μικρό μέγεθος) 15-24 cm (5,9-9,4 ίντσες)

W

Π (Πλάτος) 24 – 43 cm (9,4 – 16,9 ίντσες)
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ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ
1. Συνδέστε το βύσμα αέρα της σωλήνωσης στην
υποδοχή αέρα του πιεσόμετρου.
2. Συναρμολογήστε την περιχειρίδα, όπως
απεικονίζεται. Η λεία επιφάνεια πρέπει
να βρίσκεται στο εσωτερικό του βρόχου
περιχειρίδας και ο μεταλλικός δακτύλιος D δεν
πρέπει να αγγίζει το δέρμα σας.
Πλευρά τσόχινης
επιφάνειας

Ραμμένο υλικό
τύπου Velcro

Δακτύλιος D

2-3 εκ

Κύριες αρτηρίες

3. Τεντώστε το αριστερό (δεξί) σας χέρι μπροστά
σας με την παλάμη σας στραμμένη προς τα
πάνω. Σύρετε και τοποθετήστε την περιχειρίδα
στο βραχίονά σας με τον σωλήνα αέρα και
την περιοχή ένδειξης αρτηρίας προς το κάτω
μέρος του βραχίονα. Τυλίξτε και σφίξτε την
περιχειρίδα πάνω από τον αγκώνα σας. Το
κάτω άκρο της περιχειρίδας πρέπει να είναι
περίπου 2 cm έως 3 cm πάνω από τον αγκώνα
σας. Ευθυγραμμίστε το σωλήνα πάνω από τις
κύριες αρτηρίες στο εσωτερικό μέρος.
4. Αφήστε λίγο ελεύθερο χώρο μεταξύ του
βραχίονα και της περιχειρίδας.Θα πρέπει
να είστε σε θέση να εισάγετε δύο δάκτυλα
ανάμεσα στον βραχίονα και την περιχειρίδα.
Τα ρούχα δεν πρέπει να περιορίζουν τον
βραχίονα. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα που
καλύπτουν ή περιορίζουν τον βραχίονα
μέτρησης.
5. Πιέστε σταθερά την ταινία τύπου Velcro
στην αντίστοιχη επιφάνεια. Τα άνω και κάτω
άκρα της περιχειρίδας πρέπει να σφίγγονται
ομοιόμορφα γύρω από τον άνω βραχίονα.

Ο δείκτης εύρους της περιχειρίδας
πρέπει να εμπίπτει σε αυτό το
εύρος
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Καθίστε για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη
μέτρηση.
2. Τοποθετήστε τον αγκώνα σας σε μια επίπεδη
επιφάνεια. Χαλαρώστε το χέρι σας με την
παλάμη στραμμένη προς τα πάνω.
3. Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα βρίσκεται
περίπου στο ίδιο ύψος με την καρδιά σας.
Πατήστε
. Παραμείνετε ακίνητοι και μην
μιλάτε ή κινήστε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η περιχειρίδα είναι σε σχετικά χαμηλότερο
(υψηλότερο) επίπεδο από την καρδιά, η ληφθείσα
τιμή αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να είναι
υψηλότερη (χαμηλότερη) από την πραγματική
τιμή. Μια διαφορά ύψους 15 cm μπορεί να
οδηγήσει σε σφάλμα περίπου 10 mmHg.
4. Η μέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την
ενεργοποίηση του πιεσόμετρου, η περιχειρίδα
θα αρχίσει να διογκώνεται αυτόματα.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Να εφαρμόζετε πάντα την περιχειρίδα πίεσης πριν ενεργοποιήσετε το πιεσόμετρο.
1. Πατήστε
. Θα εμφανιστούν όλα τα σύμβολα LCD. Πατήστε για
να επιλέξετε χρήστη
(αριθμοί από 1 έως 4) για την
αντίστοιχη αποθήκευση της ένδειξης μέτρησης στη μνήμη. Στη
συνέχεια, η περιχειρίδα θα αρχίσει να διογκώνεται αυτόματα.
2. Το σύμβολο της καρδιάς
θα αναβοσβήνει όταν ανιχνευθεί
παλμός κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
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3. Μετά τη μέτρηση, το πιεσόμετρο εμφανίζει τη συστολική πίεση,
τη διαστολική πίεση και τους σφυγμούς.

4. Πατήστε για
απενεργοποίηση ή θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα μετά από αδράνεια για 3 λεπτά.

5. Tο πιεσόμετρο θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.
(μόνο ri-champion® smartPro+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν πατήσετε
κατά τη διάρκεια της μέτρησης, το πιεσόμετρο θα
απενεργοποιηθεί.
• Αν το σύμβολο του παλμού εμφανίζεται ως
αντί για
, αυτό υποδεικνύει
ότι το πιεσόμετρο έχει ανιχνεύσει ακανόνιστο καρδιακό παλμό.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Να εφαρμόζετε πάντα την περιχειρίδα πίεσης πριν ενεργοποιήσετε το πιεσόμετρο.
1. Πατήστε και κρατήστε
πατημένο έως ότου
στο πιεσόμετρο εμφανιστεί η ένδειξη "AVERAGE", και στη συνέχεια πατήστε
για να
επιλέξετε τον χρήστη
(αριθμοί από
1 έως 4) για την αντίστοιχη αποθήκευση της
ένδειξης μέτρησης στη μνήμη. Στη συνέχεια,
η περιχειρίδα θα αρχίσει να διογκώνεται
αυτόματα.
2. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέτρησης,
θα αρχίσει να πραγματοποιείται αντίστροφη
μέτρηση πριν ξεκινήσει η δεύτερη μέτρηση.
Ο αριθμός στα δεξιά αντιπροσωπεύει την
αντίστροφη μέτρηση που απομένει μεταξύ
κάθε μέτρησης. Θα πραγματοποιηθούν τρεις
(3) μετρήσεις διαδοχικά με διαστήματα 20
δευτερολέπτων.

3. Μετά τη λήψη τριών μετρήσεων, τα
αποτελέσματα υπολογίζονται κατά μέσο όρο
για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με
εμφάνιση του συμβόλου "AVERAGE" στο
πιεσόμετρο. Πατήστε για
απενεργοποίηση
του πιεσόμετρου.
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MΝΗΜΗ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Στο πιεσόμετρο αποθηκεύονται τα 400 πιο πρόσφατα αποτελέσματα μέτρησης της
αρτηριακής πίεσης μαζί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και ώρες στη μνήμη του
πιεσόμετρου. Για να ανακαλέσετε τη μνήμη, ξεκινήστε με το πιεσόμετρο εκτός
λειτουργίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Πατήστε και αφήστε το
. Εμφανίζεται
πρώτα το σύμβολο χρήστη
(αριθμοί
από 1 έως 4), πατήστε το πλήκτρο
για να
επιλέξετε ποιον χρήστη χρησιμοποιήσατε για
να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

2. Πατήστε ξανά
και η πρώτη ένδειξη που
εμφανίζεται είναι το τελευταίο αποτέλεσμα της
αρτηριακής πίεσης μαζί με την ημερομηνία και
την ώρα.
3. Πατήστε
Ελέγξτε όλα τα αποτελέσματα μετρήσεων που
έχουν αποθηκευτεί στο πιεσόμετρο.
4. Έξοδος από τη μνήμη
Πατήστε
για απενεργοποίηση του
πιεσόμετρου.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth (μόνο ri-champion® smartPro+)

Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης από
το πιεσόμετρο στη συσκευή σας μέσω Bluetooth. Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτηση πελατών ή τον τόπο αγοράς για βοήθεια.
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Τρόπος εγκατάστασης και ενημέρωσης της εφαρμογής Healthy Check

Για τη λήψη της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση στο App Store ή στο Google Play πατώντας το εικονίδιο
App Store ή Play Store στις συσκευές iOS ή Android. Είναι μια απλή και εύχρηστη
εφαρμογή, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα την τρέχουσα κατάστασή σας και
για να επιτευχθεί ο βέλτιστος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης.

Απαιτήσεις συστήματος

Για την απαίτηση της έκδοσης λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στο App Store ή
στο Google Play κατά τη λήψη της εφαρμογής. Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών ή τον τόπο αγοράς για βοήθεια. Επισημαίνεται ότι πρέπει
να ολοκληρώσετε τη ζεύξη μεταξύ του πιεσόμετρου και του δέκτη Bluetooth πριν τη
μετάδοση δεδομένων.

Ζεύξη με την κινητή συσκευή σας

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας.
2. Ξεκινήστε με το πιεσόμετρο απενεργοποιημένο. Πατήστε παρατεταμένα
για 3
δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί το πιεσόμετρο. Στο πιεσόμετρο εμφανίζεται
η ένδειξη "PCL".
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής Healthy Check για τη ζεύξη της
συσκευής. (Παράδειγμα: Εκτελέστε αναζήτηση για τον εντοπισμό του πιεσόμετρου
και, στη συνέχεια, προσθέστε τον στην εφαρμογή.)
4. Μετά την επιτυχή ζεύξη της εφαρμογής με τη συσκευή, η λειτουργία Bluetooth
του πιεσόμετρου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν από τη μεταφορά των
δεδομένων στην εφαρμογή Healthy Check.

Ένδειξη Bluetooth στην οθόνη αρτηριακής πίεσης:
ΕΝΔΕΙΞΗ BLUETOOTH

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μπλε φωτεινή ένδειξη που
αναβοσβήνει

Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
και σε αναμονή για σύνδεση.

Μπλε σταθερή φωτεινή ένδειξη

Η σύνδεση Bluetooth έχει δημιουργηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν το πιεσόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία μετάδοσης, δεν είναι εφικτή η
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
• Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή σας που υποστηρίζει Bluetooth Smart Technology
έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από τη μετάδοση των δεδομένων και το
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πιεσόμετρο βρίσκεται εντός της εμβέλειας λήψης. Για την απαίτηση της έκδοσης
λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στο App Store ή στο Google Play κατά τη
λήψη της εφαρμογής.
• Η λειτουργία Bluetooth εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους από τους
διάφορους κατασκευαστές κινητών συσκευών και ενδέχεται να προκύψει ζήτημα
συμβατότητας μεταξύ της κινητής σας συσκευής και του πιεσόμετρου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ο μετρητής σας παρέχεται με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V.

Σήμα χαμηλής μπαταρίας

Στο πιεσόμετρο θα εμφανιστεί ένα από τα δύο παρακάτω μηνύματα, προκειμένου να
σάς ειδοποιήσει όταν η ισχύς του πιεσόμετρου μειώνεται.
1. Το σύμβολο
εμφανίζεται μαζί με τα μηνύματα στην οθόνη:
Το πιεσόμετρο εξακολουθεί να λειτουργεί και το αποτέλεσμα
παραμένει ακριβές, αλλά απαιτείται η αλλαγή των μπαταριών.

2. Το σύμβολο
εμφανίζεται με την ένδειξη E-b: Η ισχύς δεν
είναι αρκετή για την πραγματοποίηση μέτρησης. Πρέπει να
αλλάξετε τις μπαταρίες αμέσως.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι το πιεσόμετρο είναι
απενεργοποιημένο.
1. Πατήστε το άκρο του καλύμματος της μπαταρίας και ανασηκώστε το προς τα πάνω
για να το αφαιρέσετε.
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2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τέσσερις αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ 1,5V.
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η αντικατάσταση των μπαταριών δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των
μετρήσεων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.
• Όπως ισχύει με όλες τις μικρές μπαταρίες, αυτές οι μπαταρίες πρέπει να
φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Ενδέχεται να διαπιστωθεί διαρροή χημικών ουσιών από τις μπαταρίες εάν δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες
εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα
(δηλαδή, 3 μήνες ή περισσότερο).
• Απορρίψτε κατάλληλα τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AC (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στο πιεσόμετρο.

1. Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα AC στην
υποδοχή προσαρμογέα DC του πιεσόμετρου.

2. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του
προσαρμογέα AC σε μια πρίζα. Πατήστε
για να ξεκινήσει η μέτρηση.
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Αφαιρέστε τον προσαρμογέα AC από το πιεσόμετρο.
1. Όταν το πιεσόμετρο είναι απενεργοποιημένο,
αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας του
προσαρμογέα AC από την πρίζα.

2. Αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα
AC από την υποδοχή προσαρμογέα DC του
πιεσόμετρου.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Για να αποτραπούν κατάλοιπα ακαθαρσιών, σκόνης ή άλλων μολυσματικών
παραγόντων στο πιεσόμετρο, πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας πριν από τη
χρήση.

Καθαρισμός
• Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του πιεσόμετρου, σκουπίστε την με
ένα πανί νωτισμένο με νερό βρύσης ή με ήπιο καθαριστικό και, στη συνέχεια,
στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό στεγνό πανί. ΜΗΝ ξεπλένετε με νερό.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του πιεσόμετρου.
• ΜΗΝ πλένετε την περιχειρίδα πίεσης.
• ΜΗ σιδερώνετε την περιχειρίδα πίεσης.

Αποθήκευση πιεσόμετρου
• Συνθήκες αποθήκευσης: -25 °C έως 70 °C (-13 °F έως 158 °F), σχετική υγρασία
10% έως 95%.
• Αποθηκεύετε ή μεταφέρετε πάντα το πιεσόμετρο στην αρχική θήκη αποθήκευσης.
• Αποφεύγετε την πτώση ή τις έντονες καταπονήσεις.
• Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως και την υψηλή υγρασία.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται μετά τη μέση ηλικία. Αυτό
το σύμπτωμα είναι αποτέλεσμα της συνεχούς γήρανσης των αιμοφόρων αγγείων.
Επιπλέον αιτίες περιλαμβάνουν τον διαβήτη, την έλλειψη άσκησης και τη
χοληστερόλη (LDL) που προσκολλάται στα αιμοφόρα αγγεία. Η αύξηση της
αρτηριακής πίεσης επιταχύνει τη σκλήρυνση των αρτηριών και ο οργανισμός γίνεται
πιο ευάλωτος σε αποπληξία και έμφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.
Ορισμοί και ταξινόμηση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες
ESC/ESH 2018 για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης:
Κατηγορία
Ιδανική

Συστολική (mmHg)

Διαστολική (mmHg)

< 120

και

< 80

Φυσιολογική

120–129

ή/και

80–84

Υψηλή φυσιολογική

130–139

ή/και

85–89

Υπέρταση σταδίου 1

140–159

ή/και

90–99

Υπέρταση σταδίου 2

160–179

ή/και

100–109

Υπέρταση σταδίου 3

≥ 180

ή/και

≥ 110

Μεμονωμένη
συστολική υπέρταση

≥ 140

και

< 90

Η μεμονωμένη συστολική υπέρταση θα πρέπει να διακρίνεται σε στάδια (1, 2,
3) σύμφωνα με τις τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης στο εύρος τιμών που
αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές διαστολικής πίεσης είναι < 90 mmHg.
Πηγή: The European Society of Hypertension and European Society of Cardiology
Task Force Members. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial
hypertension. Journal of Hypertension: October 2018 - Volume 36 - Issue 10 - p
1953–2041.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εάν ακολουθήσετε την προτεινόμενη ενέργεια, αλλά το πρόβλημα παραμένει, ή
εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος εκτός από αυτά που ακολουθούν, επικοινωνήστε
με το τοπικό τμήμα εξυπηρέτηση πελατών. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι
σας και ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το πιεσόμετρο σε καμία
περίπτωση.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΜΗΝΥΜΑ

ΑΙΤΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Σφάλμα διόγκωσης ή πίεσης.

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Σφάλμα μέτρησης της
αρτηριακής πίεσης.

Επανατοποθετήστε την περιχειρίδα σφιχτά
και σωστά. Χαλαρώστε και επαναλάβετε
τη μέτρηση. Εάν το σφάλμα παραμένει,
επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Εμφανίζεται όταν η περιχειρίδα
αποδιογκώνεται πολύ αργά.

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Εμφανίζεται όταν η περιχειρίδα
αποδιογκώνεται πολύ γρήγορα.

Προβλήματα με το πιεσόμετρο.

Ελέγξτε τις οδηγίες και επαναλάβετε τη
μέτρηση. Εάν το πιεσόμετρο εξακολουθεί να
μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τοπικό
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Η ισχύς των μπαταριών είναι
πολύ χαμηλή.

Επαναλάβετε με νέες μπαταρίες ή
προσαρμογέα εισόδου AC.

Σφάλματα μετάδοσης
Bluetooth.

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.
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Εμφανίζεται όταν η τιμή της
συστολικής ή διαστολικής
αρτηριακής πίεσης υπερβαίνει
το προκαθορισμένο εύρος.

Ελέγξτε τις οδηγίες και επαναλάβετε τη
μέτρηση. Εάν το σφάλμα παραμένει,
επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Εμφανίζεται όταν η τιμή της
συστολικής ή διαστολικής
αρτηριακής πίεσης
είναι μικρότερη από το
προκαθορισμένο εύρος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη μετά το πάτημα του
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Οι μπαταρίες εξαντλήθηκαν.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες δεν έχουν εγκατασταθεί
σωστά ή δεν υπάρχουν.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
εγκατασταθεί σωστά.

2. Εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι υψηλότερος/χαμηλότερος από τον μέσο όρο του
χρήστη:
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Κίνηση κατά τη μέτρηση.

Επαναλάβετε τη μέτρηση.

Η μέτρηση έγινε αμέσως μετά από
σωματική άσκηση.

Ξεκουραστείτε τουλάχιστον 30 λεπτά
πριν επαναλάβετε τη μέτρηση.

3. Εάν το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο/χαμηλότερο από τη μέση μέτρηση του χρήστη:
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μπορεί να μην είναι στη σωστή θέση
κατά τη μέτρηση.

Προσαρμόστε τη θέση σωστά για
μέτρηση.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η
αρτηριακή πίεση ενίοτε διαφέρει.

Λάβετε υπόψη για την επόμενη μέτρηση.
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4. Εάν η περιχειρίδα διογκώνεται ξανά κατά τη μέτρηση:
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

Η περιχειρίδα δεν έχει στερεωθεί.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Στερεώστε ξανά την περιχειρίδα.

Εάν η αρτηριακή πίεση του χρήστη είναι υψηλότερη από την πίεση που έχει
διογκώσει η συσκευή, η συσκευή θα αυξήσει αυτόματα την πίεση και θα αρχίσει να
διογκώνει ξανά. Χαλαρώστε και περιμένετε τη μέτρηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Σύμβολο

0123

Περιγραφή

Σύμβολο

Περιγραφή

Κατασκευαστής

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF

Σειριακός αριθμός

Ανθεκτικό στην εισροή υγρών

Όριο θερμοκρασίας

Περιορισμός υγρασίας

Σήμανση CE

Συμμόρφωση RoHS

Προσοχή

Η παρούσα συσκευή δεν
κατατάσσεται στα οικιακά
απορρίμματα και πρέπει
να επιστραφεί σε σημείο
συλλογής για ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών σύμφωνα με την
τοπική νομοθεσία. Εάν περιέχει
μπαταρίες, οι μπαταρίες πρέπει να
αφαιρούνται και να απορρίπτονται
σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς για ξεχωριστή
συλλογή αναλωμένων μπαταριών.

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών/φυλλάδιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ
«Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός μοντέλου: TD-3128
Πηγή ισχύος: Τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V
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Διάρκεια μπαταρίας: 200 φορές
Μέγεθος πιεσόμετρου μετρητή χωρίς περιχειρίδα: 141 (Μ) x 121 (Π) x 72 (Υ)
mm, 350 g χωρίς μπαταρίες
Μέγεθος περιχειρίδας: S (μικρό) 15-24 cm (5,9 - 9,4 ίντσες) με σωλήνα αέρα 80 cm
Π (Πλάτος) 24 - 43 cm (9,4 - 16,9 ίντσες) με σωλήνα αέρα 80 cm
Μνήμη: Mέγιστο 400 εγγραφές μνήμης
Εξωτερική έξοδος: Bluetooth (μόνο ri-champion® smartPro+)
(Συχνότητα: 2,45GHz, Εύρος ζώνης: 170MHZ, Διαμόρφωση: GFSK, ERP: 3,54 dBm)
Εξοικονόμηση ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση εάν το σύστημα είναι αδρανές
για 3 λεπτά
Συνθήκες λειτουργίας: 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F), σχετική υγρασία 15%
έως 93%, 700 hPa έως 1060 hPa
Συνθήκες αποθήκευσης I μεταφοράς: -25 °C έως 70 °C (-13 °F έως 158 °F), 10%
έως 95% σχετική υγρασία
Είσοδος τροφοδοσίας: DC + 6V / 1A (μέγ.) Μέσω τροφοδοτικού
Ταξινόμηση IP: IP21
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εύρος καρδιακού ρυθμού: 40 – 199 παλμούς ανά λεπτό
Εύρος μέτρησης συστολικής πίεσης: 60 mmHg – 255 mmHg
Εύρος μέτρησης διαστολικής πίεσης: 30 mmHg – 195 mmHg
Εύρος μέτρησης σφυγμών: 40 – 199 παλμοί / λεπτό
Μέγιστη πίεση διόγκωσης: 280 mmHg
Ακρίβεια πίεσης: ±3 mmHg ή ± 2% της ένδειξης
Ακρίβεια σφυγμών: ±4% της ένδειξης
Μονάδα μέτρησης: mmHg ή Kpa
Η παρούσα συσκευή έχει ελεγχθεί προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις περί
ηλεκτρικών συσκευών και τις απαιτήσεις ασφάλειας των προτύπων: IEC/EN 60601-1,
IEC/EN 60601-1-2, EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN 300 328.
Αναφορά σε πρότυπα:
• EN 1060-3, Απαιτήσεις σχετικά με τα μη επεμβατικά πιεσόμετρα (NIBP)
• IEC60601-1 Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια
• IEC60601-1-2 Απαιτήσεις για ΗΜΣ
• EN1060-4, Μη επεµβατικά πιεσόμετρα, Διαδικασία κλινικών δοκιμών
• AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, Απαιτήσεις περί μη
επεμβατικών πιεσόμετρων
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Δήλωση κατασκευαστή-ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
To TD-3128 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (για κατ' οίκον χρήση και
σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης) που ορίζεται ακολούθως.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του TD-3128 πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο
εν λόγω περιβάλλον.
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλονοδηγίες (για κατ' οίκον χρήση και
σε επαγγελματικό περιβάλλον
υγειονομικής περίθαλψης)

Δοκιμή
ατρωσίας

IEC 60601
επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση
(ESD) IEC
61000-4-2

Εξ επαφής: ±8 kV
Στον αέρα±2 kV,
±4 kV, ±8 kV, ±15
kV

Εξ επαφής: ±8
kV
Στον αέρα±2 kV,
±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Το δάπεδο πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από ξύλο,
σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια.
Εάν το δάπεδο είναι επιστρωμένο
με συνθετικά υλικά, η ελάχιστη
σχετική υγρασία πρέπει να είναι
30%.

Ταχεία
ηλεκτρική
μετάβαση/ριπές
IEC 61000-4-4

+ 2kV για γραμμές
παροχής ισχύος
+ 1kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

+ 2kV για
γραμμές
παροχής ισχύος
Δεν ισχύει

Η ποιότητα ισχύος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι
ίδια με εκείνη ενός τυπικού
οικιακού περιβάλλοντος ή χώρου
υγειονομικής περίθαλψης.

Υπέρταση IEC
61000-4-5

+ 0,5kV, +1kV
γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)
+ 0,5kV, +1kV,+
2kV γραμμή(ές)
προς γείωση

+ 0,5kV, +1kV
γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)
Δεν ισχύει

Η ποιότητα ισχύος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι
ίδια με εκείνη ενός τυπικού
οικιακού περιβάλλοντος ή χώρου
υγειονομικής περίθαλψης.

Βυθίσεις τάσης,
σύντομες
διακοπές και
διακυμάνσεις
τάσεις σε
γραμμές
εισόδου
τροφοδοσίας
IEC 61000-4-11

Βυθίσεις τάσης:
0 % UT; 0,5 κύκλο
0 % UT; 1 κύκλος
70 % UT; 25/30
κύκλοι

Βυθίσεις τάσης:
0 % UT; 0,5
κύκλο
0 % UT; 1 κύκλος
70 % UT; 25
κύκλοι

Η ποιότητα ισχύος του κεντρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι
ίδια με εκείνη ενός τυπικού
οικιακού περιβάλλοντος ή χώρου
υγειονομικής περίθαλψης. Εάν
ο χρήστης του TD-3128 απαιτεί
συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια
διακοπών του ρεύματος, συνιστάται
η τροφοδοσία του TD-3128 από
πηγή αδιάλειπτης παροχής ή
μπαταρία.

Διακοπές τάσης:
0 % UT; 250/300
κύκλους

Διακοπές τάσης:
0 % UT; 250
κύκλους
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Μαγνητικό
πεδίο
συχνότητας
ισχύος (50, 60
Hz) IEC 610004-8

30 A/m
50, 60 Hz

30 A/m
50, 60 Hz

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας
ισχύος της συσκευής TD-3128
πρέπει να στα επίπεδα που είναι
χαρακτηριστικά για μια τυπική θέση
σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον
ή σε περιβάλλον υγειονομικής
περίθαλψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ UT είναι η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου
δοκιμής.

Δήλωση κατασκευαστή-ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
To TD-3128 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (για κατ' οίκον χρήση και
σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης) που ορίζεται ακολούθως.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του TD-3128 πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο
εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή
εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-οδηγίες
(για κατ' οίκον χρήση και σε επαγγελματικό
περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
(RF) CISPR 11

Κατηγορία 1

Το TD-3128 χρησιμοποιεί την ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά για την εσωτερική
του λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές RF του είναι
πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν
παρεμβολές σε παραπλήσιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
(RF) CISPR 11

Κλάση B

Εκπομπές
αρμονικών
συχνοτήτων
IEC 61000-3-2

Κλάση A

Το TD-3128 είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών
εγκαταστάσεων και αυτών που συνδέονται απευθείας
με δημόσιο δίκτυο παροχής ισχύος χαμηλής τάσης
που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για
οικιακούς σκοπούς.

Διακυμάνσεις
τάσης
/εκπομπές
τρεμοσβήματος
IEC 61000-3-3

Συμμόρφωση
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Δήλωση κατασκευαστή-ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
To TD-3128 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (για κατ' οίκον χρήση και
σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης) που ορίζεται ακολούθως.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του TD-3128 πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο
εν λόγω περιβάλλον.

Δοκιμή
ατρωσίας

Ραδιοσυχνότητες δια
αγωγιμότητας
IEC 61000-4-6

Ραδιοσυχνότητες δια
αγωγιμότητας
IEC 61000-4-3

Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

3 Vrms:
0,15 MHz – 80
MHz
6 Vrms:
σε ISM και
ερασιτεχνικές
ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων
μεταξύ
0,15 MHz και 80
MHz

3 Vrms:
0,15 MHz – 80
MHz
6 Vrms:
σε ISM και
ερασιτεχνικές
ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων
μεταξύ
0,15 MHz και 80
MHz

80% AM σε 1 kHz

80% AM σε 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7
GHz
80% AM σε 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7
GHz
80% AM σε 1 kHz

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλονοδηγίες (για κατ' οίκον
χρήση και σε επαγγελματικό
περιβάλλον υγειονομικής
περίθαλψης)
Ο φορητός και κινητός
εξοπλισμός επικοινωνίας με
χρήση ραδιοσυχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των
καλωδίων, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται κοντά στα
εξαρτήματα της συσκευής TD3128 σε απόσταση μικρότερη
από τη συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού, όπως υπολογίζεται
βάσει της εξίσωσης που
εφαρμόζεται για τη συχνότητα του
πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz έως 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz έως 2,7 GHz
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική
ισχύς εξόδου του πομπού σε
Watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και
d είναι ησυνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Ενδέχεται να εμφανιστούν
παρεμβολές πλησίον του
εξοπλισμού που φέρει σήμανση με
το ακόλουθο σύμβολο:
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις
περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση
και την ανάκλαση από δομικά στοιχεία, αντικείμενα και ανθρώπους.
a) FΟι τιμές έντασης πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για
ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι κινητοί ραδιοπομποί ξηράς, οι πομποί ερασιτεχνικού
ραδιοφώνου, οι πομποί ραδιοφωνικών εκπομπών στα AΜ και στα FM και οι πομποί
τηλεοπτικών εκπομπών, δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την
αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ενός ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου
των εγκαταστάσεων. Εάν η μετρώμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται
το TD-3128 υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναφέρεται
παραπάνω, τότε θα πρέπει να επιτηρείται το TD-3128 για να επιβεβαιωθεί η κανονική του
λειτουργία. Εάν παρατηρηθεί μη ομαλή απόδοση, ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν πρόσθετα
μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής TD-3128.
b) Οι τιμές έντασης πεδίων θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m στο εύρος συχνοτήτων
από 150 kHz έως 80 MHz.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ
φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες και της συσκευής
TD-3128
Η συσκευή TD-3128 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (για κατ' οίκον
χρήση και σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης) όπου οι παρεμβολές από
ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής
TD-3128 μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας
μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με
ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της συσκευής TD-3128, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα
με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Μέγιστη ονομαστική
ισχύς εξόδου του
πομπού
(W)

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού
(m)
150 kHz έως 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz έως 800 MHz
d =1,2√P

800 MHz έως 2,7 GHz
d =2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

27

Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου, η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω, η
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση
που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου p είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του
πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο
εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις
περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση
και την ανάκλαση από δομικά στοιχεία, αντικείμενα και ανθρώπους.

Δήλωση κατασκευαστή-ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Προδιαγραφές δοκιμής για την ΑΤΡΩΣΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ σε ασύρματο
εξοπλισμό επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων
To TD-3128 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (για κατ' οίκον χρήση και
σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης) που ορίζεται ακολούθως.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του TD-3128 πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο
εν λόγω περιβάλλον.

Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνηα)

(MHz)

Υπηρεσίαα)

Διαμόρφωσηβ)

Μέγιστη
ισχύς
(W)

Απόσταση
(m)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΟΚΙΜΗΣ
ΑΤΡΩΣΙΑΣ
(V/m)

ΕΠΙΠΕΔΟ
συμμόρφωσης
(V/m)
(για κατ' οίκον
χρήση και σε
επαγγελματικό
περιβάλλον
υγειονομικής

385

380–390

TETRA
400

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
18 Hz

1,8

0,3

27

27

450

430–470

GMRS
460, FRS
460

FMγ)
±5 kHz
απόκλιση
1 kHz ημίτονο

2

0,3

28

28

704–787

Ζώνη LTE
13, 17

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

800–960

GSM
800/900,
TETRA
800,
iDEN 820,
CDMA
850,
Ζώνη LTE
5

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
18 Hz

2

0,3

28

28

710
745
780
810

870

930

28

GSM
1800;
CDMA
1900;
GSM
1900;
DECT;
Ζώνη LTE
1, 3, 4, 25;
UMTS

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
217 Hz

2

0,3

28

28

2400–
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/
n,
RFID
2450,
Ζώνη LTE
7

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
217 Hz

2

0,3

28

28

5100–
5800

WLAN
802.11
a/n

Διαμόρφωση
παλμώνβ)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

1720

1845

1700–
1990

1970

2450

5240
5500
5785

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί το ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ, η
απόσταση μεταξύ της κεραίας εκπομπής και του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ME ή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ME
μπορεί να μειωθεί σε 1 m. Η απόσταση δοκιμής 1 m επιτρέπεται από το πρότυπο IEC 61000-43.
α) Για ορισμένες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται μόνο οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης.
β) Tο φέρον σήμα θα διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας ένα σήμα τετραγωνικού κύματος με κύκλο
λειτουργίας 50%.
γ) Ως εναλλακτική στη διαμόρφωση FM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαμόρφωση παλμών
50% στα 18 Hz, επειδή δεν αντιπροσωπεύει πραγματική διαμόρφωση. Αυτό θα ήταν η χειρότερη
περίπτωση.
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