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Gerbiamas ri-champion®smartPRO/smartPRO+
(TD-3128) sistemos savininke:
Dėkojame, kad įsigijote kraujo spaudimo stebėjimo sistemą smartPRO/smartPRO+
(TD-3128). Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, padėsianti teisingai ja
naudotis. Prieš pradėdami naudotis šiuo produktu, nuodugniai ir atidžiai perskaitykite
toliau pateiktą informaciją.

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI
PRIEŠ NAUDODAMIESI PERSKAITYKITE

1. Šį prietaisą naudokite TIK pagal paskirtį, aprašytą šiose instrukcijose.
2. NENAUDOKITE kitų, gamintojo nenurodytų, priedų. Kitokie kabeliai ir priedai gali
neigiamai paveikti elektromagnetinį suderinamumą.
3. NENAUDOKITE prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba yra sugedęs.
4. Jokiomis aplinkybėmis NENAUDOKITE naujagimių arba mažų vaikų spaudimui
matuoti.
5. Šis prietaisas NEGYDO jokių simptomų bei ligų. Matavimų duomenys yra tik
informaciniai. Rezultatams interpretuoti visada kreipkitės į gydytoją.
6. Prietaisą ir jo lankstųjį laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.
7. Manžetės NENAUDOKITE kitose, nei nurodytos, vietose.
8. Šį prietaisą naudokite sausoje aplinkoje, ypač jei esama sintetinių medžiagų
(sintetinių drabužių, kilimų ir kt.), nes jos gali sukelti trikdančią statinę iškrovą,
galinčią sąlygoti klaidingus parodymus.
9. Šio prietaiso nenaudokite arti stiprios elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių,
nes jie gali sąlygoti tikslumo trikdžius.
10.Norint užtikrinti prietaiso ilgaamžiškumą, būtina jį tinkamai prižiūrėti. Jei manote,
kad jūsų prietaiso matavimo rezultatai netikslūs, kreipkitės į vietinį klientų
aptarnavimo skyrių.
11. Atkreipkite dėmesį, kad laidai ir žarnelės dėl savo ilgumo kelia stranguliacijos
pavojų.
12.Nemėginkite taisyti prietaiso, kai jis naudojamas.
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13.Prietaisą laikykite mažiems neprižiūrimiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14.Kad išvengtumėte pavojų, nebandykite modifikuoti prietaiso.
15.Nedėkite prietaiso į skystį ir nedėkite jo ten, kur jis gali įkristi į skystį. Jei prietaisas
sušlapo, prieš liesdami jį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
16.Siekdami išlaikyti pagrindinius saugos ir esminius EMS reikalavimus, visada
gamintojui arba jo atstovui praneškite apie neįprastą prietaiso veikimą ar įvykį.
Nemėginkite jo pataisyti patys.
17.Kai naudojatės prietaisu, būkite atokiau nuo elektromagnetinės spinduliuotės,
pavyzdžiui, naudojamo mobiliojo telefono.
18.Naudojant arti kitų ar laikant kartu su kitais prietaisais, reikia patikrinti ir įvertinti
EMS.
19.Jei pastebimas nenormalus elektromagnetinių sutrikimų sąlygotas elgesys,
perkelkite prietaisą į kitą vietą.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
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PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS
PASKIRTIS

smartPRO/smartPRO+ (TD-3128) sistema yra skirta kraujo spaudimui neinvaziniu
būdu matuoti. Ji skirta naudojimui namuose ir klinikinėje aplinkoje asmens, gerai
įsisavinusio naudojimo instrukcijas. Ja gali naudotis ir pats pacientas. Šis prietaisas
negali būti naudojamas hipertenzijai diagnozuoti ar tirti bei naujagimiams tikrinti.

MATAVIMO PRINCIPAS

Kraujo spaudimas matuojamas neinvaziniu būdu ant rankos ir yra pagrįstas
oscilometriniu metodu.
Šiuo prietaisu NEGALIMA atlikti matavimų, esant dažnai aritmijai, pvz.: prieširdžių ar
skilvelių priešlaikiniam plakimui arba prieširdžių virpėjimui. Tai gali sąlygoti parodymų
klaidas.

MATUOKLIO APŽVALGA
1
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3

9

5

10

11

1

PARODYMŲ EKRANAS

7

ORO LIZDAS

2

M MYGTUKAS

8

SPAUDIMO MANŽETĖ

9

ORO ŽARNELĖ

Matuoklio atminčiai įvesti.
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NAUDOTOJO PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Vartotojo numeriui pasirinkti.
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ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
MYGTUKAS

10 ORO KIŠTUKAS

5

BATERIJŲ SKYRIUS

11

6

KINTAMOSIOS SROVĖS
ADAPTERIO JUNGTIS
Prijungimui prie maitinimo šaltinio.
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„BLUETOOTH“ INDIKATORIUS
(ri-champion® smartPro+ only)
Matavimų rezultatams, naudojant
„Bluetooth“ ryšį, atsisiųsti.

PARODYMŲ EKRANAS
15

1

14
2
13
3
4

12
11

5

10

6

9

7
8

1

Įspėjimas apie klaidą

9

Pulsas

2

Sistolinio kraujospūdžio vertė

10 Vidutinis

3

Diastolinio kraujospūdžio vertė

11

4

Nusilpusių baterijų simbolis

12 Kraujo spaudimo vienetai

5

Judėjimas matavimo metu

13 Diastolinio slėgio simbolis

6

Atminties režimo simbolis

14 Sistolinio slėgio simbolis

7

Pulso dažnio simbolis

15 Laikas ir data
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Vartotojo numeris

Kintamosios srovės adapterio simbolis

MATUOKLIO NUSTATYMAS

Prieš panaudodami matuoklį pirmą kartą arba kai keičiate matuoklio baterijas,
turėtumėte patikrinti ir atnaujinti šiuos nustatymus. Būtinai pažingsniui atlikite žemiau
nurodytus veiksmus ir išsaugokite norimus parametrus.

Nustatymų režimo įjungimas

Pradėkite matuokliui esant išjungtam. 3 sekundes tvirtai palaikykite nuspaudę
kol matuoklis įsijungs.
5
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Datos ir laiko nustatymas
Kai mirksi metai, spauskite
, kol pasirodys teisingi metai.
Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.

Kai mirksi mėnesis, spauskite
, kol pasirodys teisingas mėnuo.
Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.

Kai mirksi diena, spauskite
, kol pasirodys teisinga diena.
Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.

Kai mirksi valanda, spauskite
, kol pasirodys teisinga valanda.
Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.
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Kai mirksi minutė, spauskite
, kol pasirodys teisinga minutė.
Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.

Laiko formato nustatymas
Norėdami pasirinkti norimą laiko formatą - 12h
arba 24h - spauskite
.Paspauskite
, kad
užtvirtintumėte.

Matavimo vieneto nustatymas
Paspauskite
, kad pasirinktumėte mmHg arba
Kpa. Paspauskite
, kad užtvirtintumėte.

Atminties ištrynimas
Jei nenorite ištrinti išsaugotų rezultatų, kai ekrane
pasirodo „dEL“ ir mirksi
simbolis, paspauskite
, kad praleistumėte šį žingsnį. Norėdami
ištrinti VISUS rezultatus, du kartus paspauskite
. Matuoklis rodo
ir
, kas reiškia, kad visi
rezultatai buvo ištrinti.
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Porinės sąsajos, naudojant „Bluetooth“ technologiją, įjungimas
(tik „ri-champion® smartPro+)
Pastaba
Šį žingsnį atlikti rekomenduojama, kai naudotojas
nori susieti šį matuoklį su „Bluetooth“ imtuvu
pirmą kartą arba kai šį matuoklį reikia susieti su
kitu nauju „Bluetooth“ imtuvu.
Jei norite įjungti porinės sąsajos režimą,
kai matuoklis rodo „PAr OFF“, vieną kartą
paspauskite
, ir matuoklis parodys „PAr On“.
„Bluetooth“ porinės sąsajos režimas įjungtas.

Sveikiname! Atlikote visus nustatymus!
Pastaba
• Šie parametrai gali būti keičiami TIK nustatymų režime.
• Jei matuoklis nustatymų režime paliekamas nenaudojamas 3 minutes, jis
automatiškai išsijungia.

NAUDOTOJO NUMERIO PASIRINKIMAS
Ši sistema išsaugo iki keturių naudotojų kraujo spaudimų parodymus. Kiekvieno
naudotojo matavimų rezultatai yra pažymėti naudotojo numeriu ir yra saugomi
atskirai.
1. Norėdami pasirinkti norimą naudotojo numerį,
paspauskite
.
2. Paspauskite
, kad patvirtintumėte. Monitorius pakartos pasirinktą naudotojo numerį ir
automatiškai išsijungs.
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KRAUJO SPAUDIMO MATAVIMAS
PRIEŠ MATAVIMĄ

• Mažiausiai 30 minučių iki matavimo nevartokite kofeino, arbatos, alkoholio ir
tabako.
• Po mankštos ar maudynių palaukite 30 minučių prieš matuodami.
• Prieš matavimą pasėdėkite arba pagulėkite bent 10 minučių.
• Nematuokite, kai jaučiate nerimą ar įtampą.
• Tarp matavimų darykite 5-10 minučių pertrauką. Priklausomai nuo jūsų fizinės
būklės, ši pertrauka, jei reikia, gali būti ilgesnė.
• Parodymų įrašus išsaugokite ir parodykite savo gydytojui.
• Abiejų rankų kraujo spaudimas natūraliai skiriasi. Kraujo spaudimą visada matuokite ant tos pačios rankos.

PASIRINKITE TINKAMĄ MANŽETĘ

Su kraujo spaudimo stebėjimo sistema tiekiamos dviejų skirtingų dydžių manžetės:
vidutinio ir didelio dydžių. Pasirinkite to dydžio manžetę, kuri geriausiai atitinka
paciento žasto apimtį.
M

S (mažas dydis) 15–24 cm (5,9–9,4 coliai)

W

W (platus dydis) 24–43 cm (9,4–16,9 coliai)

TEISINGAI UŽSEKITE MANŽETĘ
1. Įkiškite žarnelės oro kištuką į matuoklio oro
lizdą.
2. Pasiruoškite manžetę, kaip parodyta. Lygus
paviršius turi būti manžetės kilpos viduje, o
metalinis D žiedas neturi liesti jūsų odos.
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Kilpinės dalies
medžiaga

Prisiūta kibioji
medžiaga

D žiedas

2-3 cm Pagrindinės arterijos

3. Ištieskite savo kairę (dešinę) ranką priešais
save delnu į viršų. Užmaukite manžetę ant
rankos taip, kad oro žarnelė ir arterijos žymuo
būtų ant apatinės žasto dalies.Apvyniokite
ir užveržkite manžetę virš alkūnės. Apatinis
manžetės kraštas turėtų būti maždaug 0,8–1,2
colio (2–3 cm) aukščiau jūsų alkūnės. Žarnelę
nustatykite išilgai pagrindinių arterijų vidinėje
rankos pusėje.
4. Tarp rankos ir manžetės palikite šiek tiek
laisvos vietos; ten turėtų tilpti du pirštai.
Rankos negali varžyti drabužiai. Nusivilkite
visus drabužius, dengiančius arba veržiančius
ranką, ant kurios matuojate.
5. Kibiąją užsegimo juostelės dalį tvirtai
prispauskite prie kilpinės dalies. Viršutinis ir
apatinis manžetės kraštai turi tolygiai apjuosti ir
veržti jūsų žastą.

Manžetės intervalo indeksas turi
būti šiose ribose

TEISINGA MATAVIMO POZA
1. Prieš matavimą pasėdėkite mažiausiai 10
minučių.
2. Padėkite alkūnę ant plokščio paviršiaus. Atpalaiduokite ranką delnu į viršų.
3. Įsitikinkite, kad manžetė būtų maždaug
tokiame pačiame aukštyje, kaip ir jūsų širdis.
Paspauskite
. Išlikite ramūs ir matuodami
nekalbėkite ir nejudėkite.

ĮSPĖJIMAS
Jei manžetė yra santykinai žemiau (aukščiau)
širdies, gauta kraujo spaudimo vertė gali būti
didesnė (žemesnė) nei tikroji. 15 cm aukščio
skirtumas gali sąlygoti apie 10 mmHg dydžio
klaidą.
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4. Vyksta matavimas. Įjungus matuoklį, manžetė
pradės pūstis automatiškai.

MATAVIMAS
Prieš įjungdami matuoklį, visada užsidėkite spaudimo manžetę.
1. Paspauskite
. Pasirodys visi skystųjų kristalų ekrano simboliai. Paspauskite
, kad pasirinktumėte naudotoją
(skaičiai nuo 1 iki 4), kurio matavimo rezultatai bus saugomi
prietaiso atmintyje. Tada manžetė pradės pūstis automatiškai.
2. Kai matuojant aptinkamas pulsas, mirksi širdies simbolis

.

3. Atlikus matavimą, matuoklis rodo sistolinį kraujo spaudimą,
diastolinį kraujo spaudimą ir pulso dažnį.

4. Paspauskite
, jei norite prietaisą išjungti, arba jis po 3 minučių
nenaudojimo automatiškai išsijungs pats.

5. Matuoklis į „Bluetooth“ režimą pereina automatiškai
(tik „ri-champion® smartPro+).
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PASTABA
• Jei matavimo metu paspausite
, matuoklis išsijungs.
• Jei pulso dažnio simbolis rodomas kaip
, o ne
, reiškia, kad matuoklis
aptiko nereguliarų širdies ritmą.

MATAVIMŲ VIDURKIO REŽIMAS

Prieš įjungdami matuoklį, visada užsidėkite spaudimo manžetę.
1. Paspauskite
ir palaikykite nuspaudę tol, kol
matuoklis parodys „AVERAGE“ [VIDURKIS],
tada paspauskite
, kad pasirinktumėte
naudotoją
(skaičiai nuo 1 iki 4), kurio
spaudimo matavimų parodymai bus išsaugomi
prietaiso atmintyje. Tada manžetė pradės
pūstis automatiškai.
2. Atlikęs pirmąjį matavimą, matuoklis, prieš
pradėdamas antrąjį matavimą, pradės
skaičiuoti iki jo likusį laiką. Skaičius dešinėje
rodo likusį laiką tarp matavimų. Matuoklis atliks
tris (3) matavimus iš eilės su 20 sekundžių
pertraukomis.

3. Atlikus tris matavimus, apskaičiuojamas
rezultatų vidurkis ir kraujo spaudimo matavimo
rezultatas ant matuoklio ekrano pateikiamas
su simboliui „AVERAGE“ [VIDURKIS]. Paspauskite
matuokliui išjungti.

12

MATUOKLIO ATMINTIS

Jūsų matuoklis savo atmintyje išsaugo 400 naujausių kraujo spaudimo matavimų
rezultatų bei jų atitinkamas datas ir laikus. Norėdami peržiūrėti atmintį, pradėkite
matuokliui esant išjungtam.

MATAVIMO REZULTATŲ PERŽIŪRA
1. Paspauskite ir atleiskite
. Pirmiausia
pasirodo naudotojo numeris
(skaičiai
nuo 1 iki 4), paspauskite, kad pasirinktumėte
tą numerį, kurį naudojote rezultatams atmintyje
išsaugoti.

2. Vėl paspauskite
. Pirmasis jūsų matomas
parodymas yra paskutinio kraujo spaudimo
matavimo rezultatas bei jo data ir laikas.
3. Paspauskite
Peržiūrėkite visus matuoklyje saugomus
matavimų rezultatus.

4. Išeikite iš atminties
Paspauskite
ir matuoklis išsijungs.

REZULTATŲ ATSISIUNTIMAS
Duomenų perdavimas per „Bluetooth“ (tik „ri-champion® smartPro+)

Savo kraujo spaudimo matavimų duomenis iš matuoklio į kitą prietaisą galite perduoti
„Bluetooth“ ryšiu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį klientų aptarnavimo skyrių
arba prietaiso pirkimo vietą.
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Kaip įdiegti ir atnaujinti „Healthy Check“ programėlę

Jei norite atsisiųsti programėlę, turite būti prisijungę prie interneto. „App Store“ arba
„Google Play“ galima pasiekti palietus „App Store“ arba „Play Store“ piktogramą jūsų
„iOS“ arba „Android“ prietaisuose. Ją naudoti yra paprasta ir intuityvu. Ji leis geriau
suprasti jūsų esamą būklę ir geriau kontroliuoti kraujospūdį.

Sistemos reikalavimai

Informaciją apie tai, kuri OS versija reikalinga, atsisiųsdami programėlę, rasite
„App Store“ arba „Google Play“. Jei reikalinga pagalba, kreipkitės į vietinį klientų
aptarnavimo skyrių arba prietaiso pirkimo vietą. Atkreipkite dėmesį, kad, prieš
galėdami siųsti duomenis, matuoklį turite susieti su „Bluetooth“ imtuvu.

Susiejimas su nešiojamuoju prietaisu

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo nešiojamajame prietaise.
2. Pradėkite matuokliui esant išjungtam. 3 sekundes tvirtai palaikykite nuspaudę
,
kol matuoklis įsijungs. Ant matuoklio pasirodys „PCL“.
3. Vykdykite „Healthy Check“ programėlės instrukcijas prietaisams susieti. (Pvz.:
Vykdykite matuoklio paiešką, o tada įkelkite jį į programėlę.)
4. Sėkmingai susiejus programėlę su prietaisu, prieš perduodant duomenis į „Healthy
Check“ programėlę, matuoklio „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta.

„Bluetooth“ indikatorius kraujo spaudimo matuoklyje:
„BLUETOOTH“ INDIKATORIUS

BŪSENA

Mirksinti mėlyna lemputė

„Bluetooth“ funkcija įjungta ir laukia prisijungimo.

Ištisai deganti mėlyna lemputė

„Bluetooth“ ryšys užmegztas.

PASTABA
• Tol, kol matuoklis yra perdavimo režime, jis negali atlikti kraujo spaudimo
matavimo.
• Prieš siųsdami duomenis, įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth Smart Technology“ palaikančio prietaiso „Bluetooth“ funkcija būtų įjungta, o matuoklis
būtų priėmimo zonos ribose. Informaciją apie tai, kuri OS versija reikalinga,
atsisiųsdami programėlę, rasite „App Store“ arba „Google Play“.
• Įvairių nešiojamųjų įrenginių gamintojai „Bluetooth“ funkciją įgyvendina skirtingai. Tai gali sąlygoti jūsų nešiojamojo prietaiso ir matuoklio nesuderinamumą.
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PRIEŽIŪRA
BATERIJOS

Jūsų matuoklyje yra keturios (4) 1,5 V AA dydžio šarminės baterijos.

Nusilpusių baterijų signalas

Kad įspėtų, jog jo galia mažta, matuoklis rodys vieną iš dviejų toliau pateiktų
pranešimų.
1. Kartu su ekrano pranešimais rodomas
simbolis: Matuoklis veikia ir jo parodymai išlieka tikslūs, tačiau laikas pakeisti
baterijas.

2. Rodomas „E-b“ ir
simbolis: Nepakankama energija matavimui atlikti. Nedelsdami pakeiskite baterijas.

Baterijų keitimas

Norėdami pakeisti baterijas, įsitikinkite, kad matuoklis būtų išjungtas.
1. Paspauskite baterijų dangtelio kraštą ir kilstelėkite jį aukštyn, kad nuimtumėte.
2. Išimkite senas baterijas ir pakeiskite keturiomis 1,5 V AA dydžio šarminėmis
baterijomis.
3. Uždarykite baterijų dangtelį.
PASTABA
• Baterijų keitimas neturi įtakos atmintyje saugomiems matavimų rezultatams.
• Kaip ir visas mažas baterijas, šias baterijas reikia laikyti atokiau nuo mažų
vaikų. Prarijus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
• Jei baterijos ilgą laiką nenaudojamos, iš jų gali išsilieti cheminės medžiagos. Jei
prietaiso nesiruošiate naudoti ilgesnį laiką (t. y. 3 mėnesius ar ilgiau), baterijas
iš jo išimkite.
• Baterijomis atsikratykite tinkamai pagal vietinius aplinkos apsaugos reikalavimus.
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KINTAMOSIOS SROVĖS ADAPTERIO NAUDOJIMAS
(PASIRENKAMA FUNKCIJA)
Kintamosios srovės adapterio prijungimas prie matuoklio.

1. Įkiškite kintamosios srovės adapterio kištuką į
matuoklio nuolatinės srovės adapterio lizdą.

2. Įkiškite kintamosios srovės adapterio maitinimo
kištuką į elektros lizdą. Paspauskite
to start
matavimui pradėti.

Kintamosios srovės adapterio atjungimas nuo matuoklio.
1. Matuokliui esant išjungtam, iš elektros lizdo
ištraukite kintamosios srovės adapterio maitinimo kištuką.

2. Atjunkite kintamosios srovės adapterio kištuką
nuo matuoklio nuolatinės srovės adapterio
lizdo.

JŪSŲ MATUOKLIO PRIEŽIŪRA

Kad matuoklis netrauktų nešvarumų, dulkių ar kitų teršalų, prieš naudojimą
kruopščiai nusiplaukite ir nusišluostykite rankas.
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Valymas
• Matuoklio išorę valykite vandentiekio vandeniu arba švelnia valymo priemone
sudrėkinta šluoste, tada prietaisą nudžiovinkite minkšta sausa šluoste. NEAPLIEKITE vandeniu.
• Matuoklio valymui NENAUDOKITE organinių tirpiklių.
• NESKALBKITE spaudimo manžetės.
• NELYGINKITE spaudimo manžetės.

Matuoklio laikymas
• Laikymo sąlygos: nuo -25 °C iki 70 °C (nuo -13 °F iki 158 °F), santykinė drėgmė
nuo 10 % iki 95 %.
• Matuoklį visada laikykite arba gabenkite jo originalioje dėžėje.
• Saugokite nuo kritimo ir stiprių smūgių.
• Venkite tiesioginių saulės spindulių ir didelės drėgmės.

DETALI INFORMACIJA
ETALONINĖS VERTĖS

Žmogaus kraujo spaudimas natūraliai padidėja sulaukus vidutinio amžiaus. Šis
simptomas yra nuolatinio kraujagyslių senėjimo rezultatas.
Kitos priežastys yra diabetas, mankštos stoka ir cholesterolio (MTL) prilipimas prie
kraujagyslių. Padidėjęs kraujo spaudimas pagreitina arterijų sukietėjimą, o kūnas
tampa jautresnis apopleksijai ir koronariniam infarktui.
Kraujo spaudimo lygio apibrėžimai ir klasifikacija pagal 2018 m. Europos
hipertenzijos draugijos (ESH) ir Europos kardiologų draugijos (ESC) arterinės
hipertenzijos kontroliavimo gaires:
Kategorija

Sistolinis (mmHg)

Diastolinis (mmHg)

Optimalus

< 120

ir

< 80

Normalus

120–129

ir (arba)

80–84

Aukštas normalus

130–139

ir (arba)

85–89

1 laipsnio hipertenzija

140–159

ir (arba)

90–99

2 laipsnio hipertenzija

160–179

ir (arba)

100–109

3 laipsnio hipertenzija

≥ 180

ir (arba)

≥ 110

Izoliuota sistolinė
hipertenzija

≥ 140

ir

< 90
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Izoliuota sistolinė hipertenzija turėtų būti klasifikuojama (1, 2, 3) pagal sistolinio
kraujospūdžio parodymus nurodytose ribose, su sąlyga, kad diastolinės vertės yra
<90 mmHg.
Šaltinis: Europos hipertenzijos draugijos ir Europos kardiologų draugijos darbo
grupės nariai. 2018 m. Europos hipertenzijos draugijos (ESH) ir Europos
kardiologų draugijos (ESC) arterinės hipertenzijos kontroliavimo gairės. „Journal of
Hypertension“: 2018 m. spalio mėn. - 36 tomas - 10 leidimas - 1953–2041 psl.

SISTEMOS GEDIMŲ ŠALINIMAS
Jei atliekate rekomenduojamus veiksmus, tačiau problema išlieka arba rodomi kitokių
klaidų, nei pateiktos toliau, pranešimai, skambinkite į vietinį klientų aptarnavimo
skyrių. Nemėginkite matuoklio taisyti patys ir jokiomis aplinkybėmis niekada jo
neišardykite.

KLAIDŲ PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

PRIEŽASTIS

KĄ DARYTI

Prisipūtimo ar slėgimo klaida.

Susisiekite su vietiniu klientų
aptarnavimo skyriumi, kad pagelbėtų.

Kraujo spaudimo matavimo klaida.

Iš naujo stipriai ir teisingai užsisekite
manžetę. Atsipalaiduokite ir pakartokite
matavimą. Jei klaida vis tiek rodoma,
kreipkitės pagalbos į vietinį klientų
aptarnavimo skyrių.

Atsiranda, kai oras iš manžetės
išsileidžia per lėtai.

Susisiekite su vietiniu klientų
aptarnavimo skyriumi, kad pagelbėtų.

Atsiranda, kai oras iš manžetės
išsileidžia per greitai.
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Matuoklio gedimas.

Peržiūrėkite instrukcijas ir vėl atlikite
matavimą. Jei matuoklis vis dar
neveikia, kreipkitės pagalbos į vietinį
klientų aptarnavimo skyrių.

Nusilpusios baterijos.

Pakartokite matavimą su naujomis
baterijomis arba kintamosios srovės
įvado adapteriu.

„Bluetooth“ perdavimo klaidos.

Susisiekite su vietiniu klientų
aptarnavimo skyriumi, kad pagelbėtų.

Rodoma, kai sistolinio ar
diastolinio kraujospūdžio vertės
yra didesnės už nustatytas ribas.

Peržiūrėkite instrukcijas ir vėl atlikite
matavimą. Jei klaida vis tiek rodoma,
kreipkitės pagalbos į vietinį klientų
aptarnavimo skyrių.

Atsiranda, kai sistolinio ar
diastolinio kraujospūdžio vertės
yra žemiau nustatytų ribų.

GEDIMŲ ŠALINIMAS
1. Jei, paspaudus

, nepasirodo ekranas.

GALIMA PRIEŽASTIS

KĄ DARYTI

Išeikvotos baterijos.

Pakeiskite baterijas.

Baterijos įdėtos neteisingai arba jų
nėra.

Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos.
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2. Jei širdies ritmas yra greitesnis / lėtesnis nei naudotojo vidurkis:
GALIMA PRIEŽASTIS

KĄ DARYTI

Judėta matavimo metu.

Pakartokite matavimą.

Matavimas atliktas iškart pasportavus.

Prieš matuodami dar kartą, pailsėkite
bent 30 minučių.

3. Jei parodymai yra didesni / mažesni nei naudotojo matavimų vidurkis:
GALIMA PRIEŽASTIS

KĄ DARYTI

Matuojant būta netinkamoje pozoje.

Prieš matuodami, atsisėskite teisingoje
pozoje.

Kraujo spaudimas natūraliai laikas nuo
laiko kinta.

Atkreipkite į tai dėmesį matuodami kitą
kartą.

4. Jei manžetė matuojant iš naujo pučiasi:
GALIMA PRIEŽASTIS

Manžetė neužsegta.

KĄ DARYTI

Užsekite manžetę iš naujo.

Jei naudotojo kraujospūdis yra didesnis nei prietaiso pripūstas spaudimas,
prietaisas automatiškai padidins spaudimą ir vėl pradės pūsti. Išlikite atsipalaidavę
ir laukite kol pamatuos.

INFORMACIJA APIE SIMBOLIUS
Simbolis

0123

Reikšmė

Simbolis

Reikšmė

Gamintojas

Pritaikoma BF tipo dalis

Serijos numeris

Atsparus skysčių prasiskverbimui

Paisyti temperatūros diapazono

Paisyti drėgmės ribų

CE ženklas

RoHS [pavojingų medžiagų
apribojimo] atitiktis
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Šio prietaiso negalima išmesti
su buitinėmis atliekomis ir
privaloma pristatyti į perdirbimui
skirtų elektrinių ir elektroninių
prietaisų surinkimo punktą taip,
kaip reikalauja vietiniai įstatymai.
Jei jame yra baterijos, jas reikia
išimti ir utilizuoti, laikantis vietinių
specialaus panaudotų baterijų
surinkimo taisyklių.

Įspėjimas
Įgaliotasis atstovas Europos
Bendrijoje
Žiūrėkite naudojimo instrukcijas
/ brošiūrą PASTABA APIE
ELEKTRINĘ MEDICINOS
ĮRANGĄ „Elkitės, kaip nurodyta
naudojimo instrukcijose“

SPECIFIKACIJOS
SISTEMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Modelio Nr.: TD-3128
Maitinimo šaltinis: keturios 1,5 V AA šarminės baterijos
Baterijos veikimo laikas: 200 kartų
Matuoklio dydis be manžetės: 141 (ilgis) x 121 (plotis) x 72 (aukštis) mm, 350 g be
baterijų
Manžetės dydis: S (mažas) 15–24 cm (5,9–9,4 coliai) su 80 cm oro žarnele
W (platus dydis) 24–43 cm (9,4–16,9 coliai) su 80 cm oro žarnele
Atmintis: maks. 400 atminties įrašų
Duomenų perdavimas kitam prietaisui: „Bluetooth“ (tik „ri-champion® smartPro+)
(Dažnis: 2,45 GHz, duomenų pralaidumas: 170 MHz, moduliacija: GFSK, efektyvioji
spinduliuotės galia (ERP): 3,54 dBm)
Energijos taupymas: maitinimas išjungiamas automatiškai, jei sistema nenaudo
jama 3 minutes
Darbinės sąlygos: nuo 5 °C iki 40 °C (nuo 41 °F iki 104 °F), santykinė drėgmė nuo
15 % iki 93 %, nuo 700 hPa iki 1060 hPa
Laikymo I Transportavimo sąlygos: nuo -25 °C iki 70 °C (nuo -13 °F iki 158 °F),
santykinė drėgmė nuo 10 % iki 95 %
Maitinimo šaltinio įvadas: Nuolatinė elektros srovė + 6 V / 1 A (maks.) per mai
tinimo kištuką
IP klasifikacija: IP21
Numatomas tarnavimo laikas: 3 metai

KRAUJO SPAUDIMO MATAVIMO EKSPLOATACINĖS
SAVYBĖS
Širdies ritmo diapazonas: 40 – 199 tvinksnių per minutę
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Sistolinio matavimo diapazonas: 60 mmHg – 255 mmHg
Diastolinio matavimo diapazonas: 30 mmHg – 195 mmHg
Pulso dažnio matavimo diapazonas: 40 – 199 tvinksnių per minutę
Maksimalus pripūtimo spaudimas: 280 mmHg
Spaudimo tikslumas: ±3 mmHg arba ± 2 % parodymų
Pulso dažnio tikslumas: ±4% rodmens
Matavimo vienetas: mmHg arba Kpa
Šis prietaisas buvo patikrintas, kad atitiktų šiuos elektros ir saugos reikalavimus: IEC/
EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN 300 328.
Nuoroda į standartus:
• EN 1060-3, Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo matuokliams
• IEC60601-1 Bendrieji saugos reikalavimai
• IEC60601-1-2 EMS reikalavimai
• EN1060-4, Neinvazinių kraujo spaudimo matuoklių klinikiniai tyrimai
• AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, Reikalavimai neinvazinio
kraujo spaudimo matuokliams
Gamintojo deklaracija - elektromagnetinis atsparumas
TD-3128 yra skirtas naudoti toliau apibrėžtoje elektromagnetinėje aplinkoje (namuose ir
profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose).
Prietaiso TD-3128 klientai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje
aplinkoje.
Elektromagnetinė aplinka - gairės
(namų ir profesionalių sveikatos
priežiūros įstaigų aplinkos
sąlygoms)

Atsparumo
testas

IEC 60601
testo lygis

Atitikties lygis

Elektrostatinė
iškrova (ESD)
IEC 61000-4-2

Sąlytis: ±8 kV
Oras ±2 kV, ±4
kV, ±8 kV,
±15 kV

Sąlytis: ±8 kV
Oras ±2 kV, ±4
kV, ±8 kV, ±15
kV

Grindys turi būti medinės, betoninės
arba dengtos keraminėmis
plytelėmis. Jei grindys padengtos
sintetine medžiaga, santykinė
drėgmė turi būti ne mažesnė nei 30
%

Elektrostatinis
pereinamasis
vyksmas /
impulsų vora
IEC 61000-4-4

+2 kV maitinimo
tiekimo linijoms
+1 kV įvesties /
išvesties linijoms

+2 kV maitinimo
tiekimo linijoms
Netaikoma

Maitinimo šaltinio kokybė turi
atitikti įprastus sveikatos priežiūrai
namuose taikomus reikalavimus.
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Viršįtampis IEC
61000-4-5

+ 0,5 kV, +1 kV iš
linijos (-ų) į liniją
(-as)
+ 0,5 kV, +1 kV,
+2 kV iš linijos
(-ų) į žemę

+ 0,5 kV, +1 kV
iš linijos (-ų) į
liniją (-as)
Netaikoma

Maitinimo šaltinio kokybė turi
atitikti įprastus sveikatos priežiūrai
namuose taikomus reikalavimus.

Įtampos
kritimai, trumpi
pertraukimai
ir įtampos
svyravimai
maitinimo
tiekimo įvesties
linijose IEC
61000-4-11

Įtampos kritimai:
0 % UT; per 0,5
ciklo
0 % UT; per 1
ciklą
70 % UT; per
25/30 ciklų

Įtampos
kritimai:
0 % UT; per 0,5
ciklo
0 % UT; per 1
ciklą
70 % UT; per 25
ciklų

Elektros energijos tinklo kokybė turi
atitikti įprastus sveikatos priežiūrai
namuose taikomus reikalavimus.
Jei TD-3128 prietaiso naudotojas
pageidauja, kad prietaisas ir
toliau veiktų, esant maitinimo
tiekimo pertrūkiams, energiją TD3128 rekomenduojama tiekti iš
nenutrūkstamo maitinimo šaltinio
arba akumuliatoriaus.

Maitinimo tinklo
dažnio (50 / 60
Hz) magnetinis
laukas IEC
61000-4-8

30 A/m
50, 60 Hz

Įtampos
pertraukimai:
0 % UT; per 250
(300) ciklų

Įtampos
pertraukimai:
0 % UT; per
250, 300 ciklų
30 A/m
50, 60 Hz

TD-3128 maitinimo tinklo dažnio
magnetinių laukų lygis turi būti toks,
koks yra įprastas pagal sveikatos
priežiūrai namuose taikomus
reikalavimus.

PASTABA UT yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš pritaikant testo lygį.
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Gamintojo deklaracija - elektromagnetinė spinduliuotė
TD-3128 yra skirtas naudoti toliau apibrėžtoje elektromagnetinėje aplinkoje (namuose ir
profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose).
Prietaiso TD-3128 klientai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje
aplinkoje.
Spinduliuotės
testas

Atitiktis

Elektromagnetinė aplinka – gairės
(namų ir profesionalių sveikatos priežiūros įstaigų
aplinkos sąlygoms)

Radijo dažnių
spinduliuotė
CISPR 11

1 grupė

TD-3128 radijo dažnių energiją vartoja tik savo
vidinėms funkcijoms. Todėl jo radijo dažnių spinduliuotė
yra labai maža ir neturėtų sąveikauti su netoliese
esančia elektronine įranga.

Radijo dažnių
spinduliuotė
CISPR 11

B klasė

Harmoninė
spinduliuotė
IEC 61000-3-2

A klasė

TD-3128 yra tinkamas naudoti visose įstaigose, taip
pat ir namuose bei įstaigose, tiesiogiai prijungtose
prie visuomeninio žemos įtampos elektros tinklo,
aprūpinančio namų ūkio paskirties pastatus.

Įtampos
svyravimai
/ virpesių
spinduliuotė IEC
61000-3-3

Atitiktis
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Gamintojo deklaracija - elektromagnetinis atsparumas
TD-3128 yra skirtas naudoti toliau apibrėžtoje elektromagnetinėje aplinkoje (namuose ir
profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose).
Prietaiso TD-3128 klientai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje
aplinkoje.
Atsparumo
testas

IEC 60601
bandymo lygis

Radijo dažnių
laidumas
IEC 61000-4-6

3 Vrms:
0,15 MHz–80
MHz
6 Vrms:
Pramonės,
mokslo ir
medicinos (PMM)
bei mėgėjų
radijo dažnių
diapazono ribose
tarp
0,15 MHz ir 80
MHz

3 Vrms:
0,15 MHz–80
MHz
6 Vrms:
Pramonės,
mokslo ir
medicinos
(PMM) bei
mėgėjų
radijo dažnių
diapazono
ribose tarp
0,15 MHz ir 80
MHz

80 % AM esant 1
kHz

80 % AM esant
1 kHz

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

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

Radijo dažnių
spinduliuotė
IEC 61000-4-3

Atitikties lygis

Elektromagnetinė aplinka - gairės
(namų ir profesionalių sveikatos
priežiūros įstaigų aplinkos
sąlygoms)
Nešiojamoji ir mobilioji radijo
dažnio ryšio
įranga negali būti naudojama
arčiau jokios TD-3128 prietaiso
dalies, įskaitant laidus, nei
rekomenduojamas skiriamasis
atstumas, apskaičiuotas pagal
taikomą siųstuvo dažnio lygtį.
Rekomenduojamas skiriamasis
atstumas:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,3 √P nuo 800 MHz iki 2,7 GHz
Čia P yra didžiausias siųstuvo
galingumas vatais (W) pagal
siųstuvo gamintojo duomenis, o d
yra rekomenduojamas skiriamasis
atstumas metrais (m).
Trukdžių gali kilti šalia įrangos,
pažymėtos šiuo simboliu:

1 PASTABA Tarp 80 MHz ir 800 MHz taikomas aukštesnio dažnio diapazonas.
2 PASTABA Šios gairės galioja ne visais atvejais. Elektromagnetinių bangų sklidimas priklauso
nuo statinių, objektų ir žmonių savybių jas absorbuoti arba atspindėti.
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a) Stacionarių siųstuvų, kaip antai bazinių stočių, skirtų radijo (korinio / belaidžio ryšio)
telefonams ir nešiojamoms sausumos radijo stotelėms, mėgėjų radijui, AM ir FM radijo bei
televizijos transliuotojams, lauko stiprumo teoriškai tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint
įvertinti stacionarių radijo dažnio siųstuvų sąlygojamą elektromagnetinę aplinką, reikia atlikti
elektromagnetinį tyrimą vietoje. Jei išmatuotas lauko stiprumas TD-3128 naudojimo vietoje
viršija nustatytą pirmiau nurodytą radijo dažnio atitikties lygį, reikia stebėti, ar TD-3128 veikia
tinkamai. Pastebėjus, kad įrenginys veikia neįprastai, gali tekti imtis papildomų priemonių,
pavyzdžiui, TD-3128 pasukti arba perkelti į kitą vietą.
b) Dažnių diapazone nuo 150 kHz iki 80 MHz lauko stiprumas turėtų būti mažesnis nei 3V/m.

Rekomenduojamas skiriamasis atstumas tarp
nešiojamųjų ir mobiliųjų radijo dažnio ryšio prietaisų ir TD-3128
TD-3128 yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje (namuose ir profesionaliose sveikatos
priežiūros įstaigose), kurioje spinduliuojamo radijo dažnio trukdžiai yra kontroliuojami. TD-3128
klientas arba naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių, išlaikydamas minimalų
atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo dažnio ryšio įrangos (siųstuvų) ir TD-3128, kaip
rekomenduojama toliau, priklausomai nuo maksimalios ryšio įrangos atiduodamosios galios.
Siųstuvo
maksimali vardinė
atiduodamoji galia
(W)

Skiriamasis atstumas pagal siųstuvo dažnį
(m)
Nuo 150 kHz iki 80
MHz
d =1,2√P

Nuo 80 MHz iki 800
MHz
d =1,2√P

Nuo 800 MHz iki 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
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Jei siųstuvo maksimali vardinė atiduodama galia aukščiau nėra nurodyta, rekomenduojamą
skiriamąjį atstumą d metrais (m) galima apskaičiuoti naudojant siųstuvo dažniui taikomą lygtį,
kurioje p yra siųstuvo gamintojo nurodyta didžiausia siųstuvo vardinė atiduodamoji galia vatais
(W).
1 PASTABA Tarp 80 MHz ir 800 MHz taikomas aukštesnio dažnio diapazono skiriamasis
atstumas.
2 PASTABA Šios gairės galioja ne visais atvejais. Elektromagnetinių bangų sklidimas priklauso
nuo statinių, objektų ir žmonių savybių jas absorbuoti arba atspindėti.
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Gamintojo deklaracija - elektromagnetinis atsparumas
KORPUSO PRIEVADO ATSPARUMO belaidei radijo dažnio ryšio įrangai testavimo
specifikacijos
TD-3128 yra skirtas naudoti toliau apibrėžtoje elektromagnetinėje aplinkoje (namuose ir
profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose).
Prietaiso TD-3128 klientai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje
aplinkoje.

Maksimali

ATSPARUMO
TESTO
LYGIS

Atitikties
LYGIS
(V/m)
(namams ir
profesionalioms sveikatos
priežiūros
įstaigoms)

Testo
dažnis
(MHz)

Diapazonas
(MHz)

Šį dažnį
naudojančios
paslaugos a)

385

380–390

TETRA 400

Impulsinė
moduliacijab)
18 Hz

1,8

0,3

27

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM c)
±5 kHz
deviation
1 kHz sine

2

0,3

28

28

704–787

LTE dažnių
juostos 13,
17

Impulsinė
moduliacijab)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

Impulsinė
moduliacijab)
18 Hz

2

0,3

28

28

Impulsinė
moduliacijab)
217 Hz

2

0,3

28

28

a)

Moduliacija

galia
(W)

b)

Atstumas
(m)

(V/m)

710
745
780
810

870

800–960

930

1720

1845

1970

1700–
1990

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

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

27

2450

2400–
2570

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

Impulsinė
moduliacijab)
217 Hz

2

0,3

28

28

5100–
5800

WLAN
802.11
a/n

Impulsinė
moduliacijab)
217 Hz

0,2

0,3

9

9

5240
5500
5785

PASTABA Jei to reikia ATSPARUMO TESTO LYGIUI pasiekti, atstumas tarp siunčiančiosios
antenos ir ELEKTRINĖS MEDICINOS ĮRANGOS arba ELEKTRINĖS MEDICINOS SISTEMOS
gali būti sumažintas iki 1 m. 1 m testavimo atstumas yra leidžiamas pagal IEC.
a) Kai kurioms paslaugoms nurodyti tik aukštynkrypčiai dažniai.
b) Nešlys turi būti moduliuojamas naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinių bangų signalą.
c) Kaip alternatyva FM moduliacijai, esant 18 Hz dažniui, gali būti naudojama 50 % impulsinė
moduliacija, nes, nors ir neatspindi.
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