SE

Käre/Kära ägare till ett ri-champion®
smartPRO/smartPRO+ (TD-3128)-system:
Tack för att du köpt ett smartPRO/smartPRO+ TD-3128
blodtrycksövervakningssystem. Den här handboken ger viktig information som
hjälper dig använda detta system på rätt sätt. Innan du använder denna produkt,
läs noggrant igenom följande innehåll.
Tack vara den kompakta storleken på och enkla användningen av detta smartPRO/
smartPRO+ TD-3128 blodtrycksövervakningssystem kan du enkelt själv
övervaka ditt blodtryck, när som helst och var som helst. Dessutom kan detta system
hjälpa dig och din vårdpersonal att övervaka och justera din behandling, enligt
planen, och hålla ditt blodtryck under kontroll.
Om du har andra frågor angående denna produkt, var god kontakta inköpsplatsen.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LÄS DETTA INNAN ANVÄNDNING

1. Använd denna enhet ENDAST enligt den avsedda användning som beskrivs i
denna handbok.
2. Använd INTE tillbehör som inte specificerats av tillverkaren. Annat kablage och
andra tillbehör kan påverka EMC-prestandan negativt.
3. Använd INTE enheten om den inte fungerar korrekt eller om den är skadad.
4. Använd INTE under några som helst omständigheter på nyfödda eller spädbarn.
5. Den här enheten fungerar INTE som ett botemedel mot symtom eller sjukdomar.
Mätdata är endast till för referens. Konsultera alltid din läkare för att få resultaten
tolkade.
6. Håll utrustningen och dess flexibla sladd på behörigt avstånd från heta ytor.
7. Fäst INTE manschetten på andra ställen än den angivna platsen.
8. Användning av detta instrument i en torr miljö, särskilt om det finns syntetiska
material (syntetiska kläder, mattor etc.) kan orsaka skadliga statiska urladdningar
som kan leda till felaktiga resultat.
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9. Använd inte detta instrument i närheten av källor till stark elektromagnetisk
strålning, eftersom dessa kan störa den precisa driften.
10.Korrekt underhåll är viktigt för att garantera livslängden för din enhet. Om du är
orolig för mätnoggrannheten, kontakta din lokala kundtjänst för att få hjälp.
11. Var försiktig med kablage och slangar, i synnerhet då de är längre än nödvändigt,
då det kan leda till strypningsrisk.
12.Försök inte underhålla enheten samtidigt som den används.
13.Förvara enheten utom räckhåll för små barn som inte är under uppsikt.
14.Försök inte modifiera enheten för att förhindra fara.
15.Sänk inte ner enheten i vätska och placera den inte där det finns risk att den faller
ner i vätska. Om enheten blir blöt, koppla ur den innan du rör vid den.
16.För att upprätthålla grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda när det
gäller EMC, var god kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant för att
rapportera oväntad drift eller incident. Försök inte laga den själv.
17.Vid användning bör du hålla dig borta från elektromagnetisk strålning, som t.
ex. mobiltelefonanvändning.
18.Vid användning i närheten av eller placerad ovanpå andra enheter, måste EMC
testas och verifieras.
19.Om onormalt beteende observeras på grund av EM störningar, flytta enheten i
enlighet därmed.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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INNAN DU BÖRJAR
AVSEDD ANVÄNDNING

smartPRO/smartPRO+ TD-3128-systemet är ett system utformat för icke-invasiv
blodtrycksmätning. Den är avsedd att användas hemma och i kliniska miljöer av en
person, t.ex. patienten själv, med god förståelse av driftinstruktionen. Enheten ska
inte användas för diagnos eller undersökning av hypertoni eller för test på nyfödda.

TESTPRINCIP

Blodtrycket mäts icke-invasivt i armen baserat på en oscillometrisk metod.
Den här enheten kan INTE göra mätningar i närvaro av vanliga arytmier, såsom
förmaks- eller ventrikulära prematura slag eller förmaksflimmer. Det kan leda till
avläsningsfel.

MÄTARÖVERSIKT
1

6

2

4

8

7

3

9

5

10

11

1

SKÄRM

7

LUFTUTTAG

2

M-KNAPP

8

TRYCKMANSCHETT
LUFTSLANG

Spara i mätarminnet.
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KNAPP FÖR VAL AV ANVÄNDARE
Hjälper dig med val av
användarnummer.
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4

AV/PÅ-KNAPP

10 LUFTPLUGG

5

BATTERIFACK

11

6

AC-ADAPTERPORT
Anslut till en strömkälla.

BT-INDIKATOR (ri-champion®
smartPRO+ only)
Ladda ner testresultat via en
Bluetooth-anslutning.
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SKÄRM
15

1

14
2
13
3
4

12
11

5

10

6

9

7
8

1

Felvarning

9

Pulsfrekvens

2

Systoliskt tryckvärde

10 Medel

3

Diastoliskt tryckvärde

11

4

Symbol för låg batteriladdningsnivå

12 Blodtrycksenheter

5

Rörelse under mätning

13 Symbol för diastoliskt tryck

6

Minneslägessymbol

14 Symbol för systoliskt tryck

7

Pulsfrekvenssymbol

15 Tid och datum

8

Användarnummer

Nätadaptersymbol

INSTÄLLNING AV MÄTAREN

Innan du använder din mätare för första gången, eller om du bytt batteri i mätaren,
bör du kontrollera och uppdatera dessa inställningar. Se till att du avslutar
nedanstående steg och sparar önskade inställningar.

Gå till inställningsläget.

Börja med att ha mätaren avstängd. Tryck på och håll
mätaren slås på.
5

intryckt i 3 sekunder tills

Ställ in datum och tid
När året blinkar trycker du på
att ställa in.

När månaden blinkar, tryck på
för att ställa in.

När dagen blinkar trycker du på
för att ställa in.

När timmen blinkar, tryck på
att ställa in.
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tills rätt år visas. Tryck på

för

tills rätt månad visas. Tryck på

tills rätt dag visas. Tryck på

tills rätt timme visas. Tryck

för

När minuten blinkar, tryck på
för att ställa in.

tills rätt minut visas. Tryck på

Ställ in tidsformatet
Tryck på
för att välja önskat tidsformat: 12h
eller 24h.Tryck på
för att ställa in.

Ställ in enhet för mätningen
Tryck på
för att välja mmHg eller Kpa. Tryck
på
för att ställa in.

Radera minnet
Om du inte vill ta bort de sparade resultaten, tryck
på
för att hoppa över detta steg när “dEL” och
en blinkande
-symbol visas på displayen. För
att radera ALLA resultat, tryck på
två gånger.
och
visas på mätaren, vilket indikerar att
alla resultat har raderats.
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Ange Bluetooth-parning (ri-champion® smartPro+ only)
Obs!
Det här steget rekommenderas när användaren
måste koppla denna mätare till en Bluetoothmottagare för första gången, eller när användaren
behöver koppla denna mätare till en annan, ny,
Bluetooth-mottagare.
Om du vill gå in i parningsläge, tryck på
en
gång då ”PAr OFF” visas på mätaren, mätaren
visar då “PAr ON” för att aktivera Bluetoothparningsläge.

Grattis! Du har avslutat alla inställningar!
Obs!
• Dessa parametrar kan ENDAST ändras i inställningsläget.
• Om mätaren är inaktiv i 3 minuter i inställningsläget kommer den automatiskt
stängas av.

VAL AV ANVÄNDARNUMMER
Detta system sparar blodtrycksmätningar för upp till fyra användare. Varje
användares testresultat sparas separat under varje användarnummer.
1. Tryck på
för att välja önskat användarnummer.
2. Tryck på
för att bekräfta. Monitorn upprepar
det valda användarnumret och stängs sedan
av automatiskt.
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TESTA DITT BLODTRYCK
INNAN MÄTNING
•
•
•
•
•

Undvik koffein, te, alkohol och tobak i minst 30 minuter innan mätningen.
Vänta 30 minuter efter träning eller bad innan mätningen.
Sitt eller ligg ner i minst 10 minuter innan mätningen.
Mät inte när du känner dig orolig eller spänd.
Ta en paus på 5-10 minuter mellan mätningarna. Denna paus kan vara längre om
det behövs, beroende på ditt fysiska tillstånd.
• Spara mätvärdena som referens för din läkare.
• De är naturligt att blodtrycket är olika på höger respektive vänster arm. Mät alltid
ditt blodtryck på samma arm.

VÄLJ RÄTT MANSCHETT

Två olika manschettstorlekar levereras tillsammans med
blodtrycksövervakningssystemet: Medium och Large. Välj den manschettstorlek som
bäst matchar omkretsen på patientens överarm.
M

S (liten) 15-24 cm (5,9-9,4 tum)

W

W (bred) 24-43 cm (9,4 - 16,9 tum)

FÄST MANSCHETTEN ORDENTLIGT
1. Anslut slangens luftuttag till mätarens luftuttag.

2. Montera manschetten så som visas. Den släta
ytan ska vara på insidan av manschettöglan
och metall-D-ringen ska inte nudda din hud.
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Sida med luddigt
material
Sida med påsytt
fästmaterial

D-ring

2-3 cm

Huvudartärer

3. Sträck ut din vänstra (högra) arm framför dig
med handflatan vänd uppåt. Trä in och placera
manschetten på armen med luftslangen och
området med artärmärkningen mot underarmen. Slå om och dra åt manschetten ovanför
din armbåge. Manschettens underkant bör vara
mellan 2-3 cm (0,8-1,2 tum) ovanför armbågen.
Rikta in slangen över huvudartärerna på
insidan. .
4. Lämna lite fritt utrymme mellan armen och
manschetten, du ska kunna placera två fingrar
mellan dem. Armen får inte vara begränsad
av klädesplagg. Ta bort alla klädesplagg som
täcker eller begränsar armen som ska mätas.
5. Tryck fästmaterialet ordentligt mot det luddiga
materialet. Manschettens övre och nedre
kanter ska dras åt jämnt runt överarmen.

Manschettens områdesindex bör
falla inom detta område

RÄTT MÄTPOSITION
1. Sätt dig ner i minst 10 minuter innan du mäter.
2. Placera armbågen på en plan yta. Slappna av i
handen med handflatan uppåt.
3. Se till att manschetten placeras på ungefär samma höjd som ditt hjärta. Tryck på
. Förbli stilla och prata och rör dig inte under
mätningen.

VARNING
Om manschetten är placerad betydligt
lägre (högre) än hjärtat, kan det erhållna
blodtrycksvärdet vara högre (lägre) än det
verkliga värdet. En höjdskillnad på 15 cm kan
leda till ett fel på cirka 10 mmHg.
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4. Mätningen pågår. När mätaren har slagits på
börjar manschetten automatiskt blåsas upp.

TA MÄTVÄRDEN
Fäst alltid tryckmanschetten innan du slår på mätaren.
1. Tryck
. Alla LCD-symboler visas. Tryck
för att välja den
användare (nummer 1-4)
för vilken mätvärdena ska
sparas i minnet. Sedan börjar manschetten automatiskt blåsas
upp.
2. Hjärtsymbolen

blinkar när pulsmätning görs under mätningen.

3. Efter mätningen visar mätaren det systoliska trycket, diastoliska
trycket och pulsfrekvensen.

4. Tryck på
för att stänga av, i annat fall stängs den automatiskt
av efter att ha varit inaktiv i 3 minuter.

5. Mätaren går automatiskt in i Bluetooth-läge (ri-champion®
smartPro+ only).
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OBS!
• Om du trycker på
under mätningen stängs mätaren av.
• Om pulsfrekvenssymbolen visas som
i stället för
, indikerar detta att
mätaren har upptäckt en oregelbunden hjärtrytm.

MEDELVÄRDESMÄTNINGSLÄGE

Fäst alltid tryckmanschetten innan du slår på mätaren.
1. Tryck på
och håll intryckt tills mätaren visar
''AVERAGE'', välj sedan användare
(nummer 1-4)
och testavläsningen kommer
sparas i minnet för den användaren. Sedan
börjar manschetten automatiskt blåsas upp.

2. När den första mätningen är klar börjar
mätaren räkna ner innan den andra mätningen påbörjas. Siffran till höger representerar
den återstående nerräkningen mellan varje
mätning. Mätaren tar tre (3) mätningar i följd, i
20 sekunders intervall.

3. Efter att ha gjort tre mätningar beräknas
medelvärdet av resultaten för att producera
blodtrycksmätningen och symbolen "AVERAGE" visas på mätaren. Tryck för
att
stänga av mätaren.
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MÄTARMINNE

Din mätare lagrar de 400 senaste blodtryckstestresultaten tillsammans med
respektive datum och tider i mätarminnet. För att visa minnet, börja med att ha
mätaren avstängd.

GRANSKA TESTRESULTAT
1. Tryck på och släpp
. Användarsymbolen
(nummer 1-4) visas först, tryck på
för att välja den användare du använde för att
spara mätningen i minnet.

2. Tryck återigen på
, den första avläsningen
du ser är det senaste blodtrycksresultatet
tillsammans med datum och tid.
3. Tryck på
Förhandsgranska alla testresultat som finns
sparade i mätarna.

4. Avsluta minnet
Tryck på
och mätaren stängs av.

LADDA NER RESULTAT
Dataöverföring via Bluetooth (ri-champion® smartPRO+ only)

Du kan överföra dina blodtrycksövervakningsdata från mätaren till din enhet via
Bluetooth. Kontakta din lokala kundtjänst eller inköpsplats för hjälp.
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Att installera och uppdatera appen Healthy Check

Du måste vara ansluten till internet för att ladda ner appen. App Store eller Google
Play kan nås genom att klicka på App Store eller Play Store-ikonen på din iOSeller Android-enhet. Den är enkel och intuitiv att använda, för att bättre förstå ditt
nuvarande tillstånd och för att uppnå bättre blodtryckskontroll.

Systemkrav

För kraven för OS-version, referera till App Store eller Google Play när du laddar ner
appen. Kontakta din lokala kundtjänst eller inköpsplats för att få hjälp. Observera
att du måste slutföra parningen mellan mätaren och Bluetooth-mottagaren innan du
skickar data.

Para ihop med din mobila enhet

1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet.
2. Börja med att ha mätaren avstängd. Tryck på och håll
intryckt i 3 sekunder tills
dess att mätaren startar. “PCL” kommer visas på mätaren.
3. Följ instruktionerna i appen Healthy Check för att para enheten. (T.ex. Sök för att
hitta mätaren och lägg sedan till den i appen.)
4. När appen är parad med enheten måste mätarens Bluetooth-funktion vara aktiverad
innan data överförs till appen Healthy Check.

Bluetooth-indikator på blodtrycksmätaren:
BLUETOOTH-INDIKATOR

STATUS

Blinkande blått ljus

Bluetooth-funktionen är aktiverad och väntar på
anslutning.

Fast blått ljus

Bluetooth-anslutningen är upprättad.

OBS!
• Då mätaren är i överföringsläge kan den inte utföra ett blodtryckstest.
• Se till att din enhet, som stöder Bluetooth Smart Technology, har Bluetooth
aktiverad innan du skickar data och att mätaren befinner sig inom mottagningsområdet. Information om kraven för OS-version hittar du i App Store eller på
Google Play när du laddar ner appen.
• Bluetooth-funktionaliteten implementeras på olika sätt av olika tillverkare av
mobila enheter, det kan förekomma kompatibilitetsproblem mellan din mobila
enhet och mätaren.
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UNDERHÅLL
BATTERI

Din mätare har fyra (4) alkaliska 1,5V AA-batterier.

Signal för låg batteriladdningsnivå

Mätaren visar ett av de två meddelandena nedan för att varna dig när mätarens
batteriladdningsnivå är låg.
1. Symbolen
visas tillsammans med displaymeddelanden:
Mätaren är funktionell och resultatet förblir korrekt, men det är
dags att byta batterier.

2. Symbolen
visas med E-b: Batteriladdningsnivån räcker
inte för att göra ett test. Du måste omedelbart byta batterier.

Byte av batteri

För att byta ut batterierna, se till att mätaren är avstängd.
1. Tryck på batteriluckans kant och lyft upp för att ta bort det.
2. Ta bort de gamla batterierna och ersätt dem med fyra alkaliska 1,5V AA-batterier.
3. Stäng batteriluckan.
OBS!
• Byte av batterier påverkar inte testresultaten i minnet.
• På samma sätt som för alla små batterier så bör dessa batterier hållas utom
räckhåll för små barn. Vid förtäring, sök omedelbart läkarhjälp.
• Batterier kan läcka kemikalier om de inte används under en längre tid. Ta bort
batterierna om du inte kommer använda enheten under en längre tid (d.v.s. 3
månader eller längre).
• Kassera batterierna korrekt och enligt dina lokala miljöbestämmelser.
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ANVÄNDNING AV AC-ADAPTER (VALFRITT)
Anslut nätadaptern till mätaren.

1. Anslut nätadapterkontakten till mätarens
likströmsadapteruttag.

2. Anslut nätadapterkontakten till ett eluttag. Tryck
på
för att starta mätningen.

Ta bort nätadaptern från mätaren.
1. När mätaren är avstängd, ta bort nätadapterkontakten från eluttaget.

2. Koppla bort nätadapterkontakten från mätarens
likströmsadapteruttag.

TA HAND OM DIN MÄTARE

Tvätta och torka händerna noggrant före användning för att undvika att mätaren drar
till sig smuts, damm eller andra föroreningar.
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Rengöring
• För att rengöra mätarens utsida, torka av den med en fuktig trasa med eller utan
ett milt rengöringsmedel och torka sedan enheten med en mjuk, torr trasa. Spola
INTE av med vatten.
• Använd INTE organiska lösningsmedel för att rengöra mätaren.
• Tvätta INTE tryckmanschetten.
• Stryk INTE tryckmanschetten.

Förvaring av mätaren
•
•
•
•

Förvaringsförhållanden: -25-70 °C (-13-158 °F), 10-95 % relativ luftfuktighet.
Förvara eller transportera alltid mätaren i sitt ursprungliga förvaringsenhet.
Undvik att tappa eller utsätta enheten för kraftiga stötar.
Undvik direkt solljus och hög luftfuktighet.

DETALJERAD INFORMATION
REFERENSVÄRDEN

En människas blodtryck ökar naturligt i medelåldern. Detta symptom är ett resultat av
kontinuerligt åldrande av blodkärlen. Ytterligare orsaker inkluderar diabetes, brist på
träning och ökad mängd kolesterol (LDL) som vidhäftar blodkärlen. Ökande blodtryck
påskyndar härdningen av artärerna och kroppen blir mer mottaglig för apoplexi och
kranskärlsinfarkt.
Definitioner och klassificering av blodtrycksnivåer enligt 2018 ESC/ESH Riktlinjer för
hantering av arteriell hypertoni:
Kategori

Systoliskt (mmHg)

Diastoliskt (mmHg)

Optimal

< 120

och

< 80

Normal

120–129

och/eller

80–84

Hög normal

130–139

och/eller

85–89

Grad 1 hypertoni

140–159

och/eller

90–99

Grad 2 hypertoni

160–179

och/eller

100–109

Grad 3 hypertoni

≥ 180

och/eller

≥ 110

Isolerad systolisk
hypertoni

≥ 140

och

< 90

Isolerad systolisk hypertoni bör klassificeras (1, 2, 3) enligt systoliska
blodtrycksvärden i de angivna intervallen, förutsatt att diastoliska värden är < 90
mmHg.
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Källa: European Society of Hypertension och European Society of Cardiology Task
Force Members. 2018 ESC/ESH Riktlinjer för hantering av arteriell hypertoni. Journal
of Hypertension: Oktober 2018 - Volym 36 - nummer 10 - s 1953–2041.

SYSTEMFELSÖKNING
Om du genomför rekommenderad åtgärd och problemet kvarstår, eller om andra
felmeddelanden visas än de nedanstående, kontakta din lokala kundtjänst. Försök
inte själv reparera enheten och försök aldrig och under inga omständigheter ta isär
mätaren.

FELMEDDELANDEN
MEDDELANDE

ORSAK

VAD SKA DU GÖRA

Uppblåsnings- eller tryckfel.

Kontakta din lokala kundtjänst för att få
hjälp.

Blodtrycksmätningsfel.

Sätt på manschetten igen, ordentligt och
korrekt. Slappna av och upprepa mätningen.
Om felet fortfarande kvarstår, kontakta din
lokala kundtjänst för att få hjälp.

Visas när luften i manschetten
släpps ut för långsamt.

Kontakta din lokala kundtjänst för att få
hjälp.

Visas när luften i manschetten
släpps ut för snabbt.

Problem med mätaren.

Läs instruktionerna och upprepa testet. Om
mätaren fortfarande inte fungerar, kontakta
din lokala kundtjänst för att få hjälp.
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Batteriladdningsnivåerna är för
låga.

Upprepa med nya batterier eller inkopplad
nätadapter.

Bluetooth-överföringsfel.

Kontakta din lokala kundtjänst för att få
hjälp.

Visas när systoliskt eller
diastoliskt blodtrycksvärde
är högre än det förinställda
intervallet.

Läs instruktionerna och upprepa testet. Om
felet fortfarande kvarstår, kontakta din lokala
kundtjänst för att få hjälp.

Visas när systoliskt eller
diastoliskt blodtrycksvärde
är lägre än det förinställda
intervallet.

FELSÖKNING

1. Om inget visas på skärmen efter att du har tryckt på
MÖJLIG ORSAK

.

VAD SKA DU GÖRA

Batterierna är urladdade.

Byt ut batterierna

Batterierna är felaktigt insatta eller
urtagna.

Kontrollera att batterierna är rätt insatta.

2. Om hjärtfrekvensen är högre/lägre än användarens genomsnittliga hjärtfrekvens:
MÖJLIG ORSAK

VAD SKA DU GÖRA

Rörelse under mätning.

Upprepa mätningen.

Mätning gjord precis efter träning.

Vila i minst 30 minuter innan mätningen
upprepas.
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3. Om resultatet är högre/lägre än användarens genomsnittliga mätvärden:
MÖJLIG ORSAK

VAD SKA DU GÖRA

Kanske inte är i rätt läge under
mätningen.

Justera till rätt position för mätning.

Blodtrycket varierar naturligt från tid till
annan.

Kom ihåg till nästa mätning.

4. Om manschetten blåses upp igen under mätningen:
MÖJLIG ORSAK

Manschetten är inte fäst.

VAD SKA DU GÖRA

Fäst manschetten igen.

Om användarens blodtryck är högre än det tryck som enheten har blåsts upp till
ökar enheten automatiskt trycket och börja blåsa upp igen. Håll dig avslappnad
och vänta på mätningen.

SYMBOLINFORMATION
Symbol

0123

Referent

Symbol

Referent

Tillverkare

BF-typ applicerad del

Serienummer

Resistent mot vätskepenetration

Temperaturgräns

Fuktighetsbegränsning

CE-märkning

RoHS-överensstämmelse

Varning

Den här enheten får inte kasseras
tillsammans med hushållsavfall
utan måste returneras, enligt
din lokala lagstiftning, till en
insamlingsplats för återvinning
av elektriska och elektroniska
apparater. Om den innehåller
batterier ska batterierna tas bort
och kasseras i enlighet med
lokala bestämmelser för separat
insamling av förbrukade batterier.

Auktoriserad representant inom
den Europeiska gemenskapen
Se handboken/häftet
NOTERING GÄLLANDE
ME-UTRUSTNING “Följ
användarinstruktionena”
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SPECIFIKATIONER
SYSTEMPRESTANDA

Modellnr: TD-3128
Strömkälla: Fyra alkaliska 1,5V AA-batterier
Batteriets livslängd: 200 gånger
Mätarstorlek utan manschett: 141 (L) x 121 (B) x 72 (H) mm, 350 g utan batterier
Manschettstorlek: S (liten) 15-24 cm (5,9 - 9,4 tum) med 80 cm luftslang
W (bred) 24-43 cm (9,4-16,9 tum) med 80 cm luftslang
Minne: Maximalt 400 minnesposter
Extern utgång: Bluetooth (ri-champion® smartPro+ only)
(Frekvens: 2,45 GHz, Bandbredd: 170 MHz, Modulering: GFSK, ERP: 3,54 dBm)
Energisparläge: Automatisk avstängning om systemet är inaktivt i 3 minuter
Driftsförhållanden: 5-40 °C (41-104 °F), 15-93 % relativ fuktighet, 700-1060 hPa
Förvaring i transportförhållanden: -25-70 °C (-13-158 °F), 10-95 % relativ fuktighet
Strömförsörjningsingång: DC + 6V / 1A (max) via nätkontakt
IP-klassificering: IP21
Förväntad livslängd: 3 år

PRESTANDA FÖR MÄTNING AV BLODTRYCK

Pulsfrekvensområde: 40 – 199 slag per minut
Systoliskt mätområde: 60-255 mmHg
Diastoliskt mätområde: 30-195 mmHg
Pulsfrekvensmätningsintervall: 40-199 slag/minut
Maximalt uppbråsningstryck: 280 mmHg
Trycknoggrannhet: ±3 mmHg eller ±2 % av avläsningen
Pulsfrekvens: ±4% av avläsningen
Mätenhet: Antingen mmHg eller Kpa
Denna enhet har testats för att uppfylla de elektriska och säkerhetskraven i: IEC/EN
60601-1, IEC/EN 60601-1-2, EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN 300 328.
Hänvisning till standarder:
• EN 1060-3, NIBP-krav
• IEC60601-1 Allmänt säkerhetskrav
• IEC60601-1-2 EMC-krav
• EN1060-4, NIBP klinisk undersökning
• AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP-krav
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Tillverkarens förklaring rörande elektromagnetisk immunitet
TD-3128 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö (för hem- och professionell
sjukvård) som anges nedan.
Kunden eller användaren av TD-3128 bör se till att den används i en sådan miljö.
Vägledning för
elektromagnetisk miljö (för
hem- och professionell
sjukvårdsmiljö)

IEC 60601
testnivå

Efterlevnadsnivå

Elektrostatisk
urladdning
(ESD) IEC
61000-4-2

Kontakt: ±8 kV
Luft±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV

Kontakt: ±8 kV
Luft±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV

Golv bör vara av trä, betong
eller kakelplattor. Om golvet är
täckt med syntetmaterial ska den
relativa luftfuktigheten vara minst
30 %.

Snabba fasta
transienter/
transientskurar
IEC 61000-4-4

± 2kV för
elledningar
± 1kV för
ingångs-/
utgångslednin-gar

± 2kV för
elledningar
Ej tillämpbar

Nätspänningskvaliteten bör vara
typisk för hemsjukvårdsmiljö.

Överspänning
61000-4-5

± 0.5kV, +1kV
ledning(ar) till
ledning(ar)
+ 0.5kV, +1kV, +
2kV ledning(ar) till
jord

± 0.5kV, +1kV
ledning(ar) till
ledning(ar)
Ej tillämpbar

Nätspänningskvaliteten bör vara
typisk för hemsjukvårdsmiljö.

Spänningsfall,
korta
strömavbrott
och
spänningsvariationer på
ingångsledningar IEC 61000
4-11

Spänningsdämpningar:
0 % UT; 0,5 cykel
0 % UT; 1 cykel
70 % UT; 25/30
cykler

Spänningsdämpningar:
0 % UT; 0,5 cykel
0 % UT; 1 cykel
70 % UT; 25 cykler

Nätspänningskvaliteten bör vara
typisk för hemsjukvårdsmiljö.
Om användaren av TD-3128
kräver kontinuerlig drift, även vid
strömavbrott, rekommenderas att
TD-3128 drivs med en avbrottsfri
strömförsörjning eller ett batteri.

Immunitetstest

Spänningsavbrott:
0 % UT; 250/300
cycle

Spänningsavbrott:
0 % UT; 250 cycle
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Effektfrekvens
(50 Hz/60 Hz)
magnetfält IEC
61 000-4-8

30 A/m
50, 60 Hz

30 A/m
50, 60 Hz

TD-3128kraftfrekvensmagnetiska
fält bör vara på en nivå som är
karakteristisk för en typisk plats i
en typisk hemsjukvårdsmiljö.

OBS UT is är AC-nätspänningen före testnivå.

Tillverkarens deklaration rörande elektromagnetiska emissioner
TD-3128 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö (för hem- och professionell
sjukvård) som anges nedan.
Kunden eller användaren av TD-3128 bör se till att den används i en sådan miljö.
Vägledning för elektromagnetisk miljö
(för hem- och professionell sjukvårdsmiljö)

Emissionstest

Efterlevnad

RF-utsläpp CISPR 11

Grupp 1

TD-3128 använder endast RF-energi för sina interna
funktioner. Därför är dess RF-utsläpp mycket låga och
kan inte orsaka störningar i närliggande elektronisk
utrustning.

RF-utsläpp CISPR 11

Klass B

Harmoniska emissioner
IEC 61000-3-2

Klass A

TD-3128 är lämplig för användning i alla typer av
installationer, inklusive installationer i hemmet och
sådana som är direkt anslutna till det offentliga elnätet
som levererar el till bostäder.

Spänningsfluktuationer
/flimmerutsläpp IEC
61000-3-3

Efterlevnad
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Tillverkarens förklaring rörande elektromagnetisk immunitet
TD-3128 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö (för hem- och professionell
sjukvård) som anges nedan.
Kunden eller användaren av TD-3128 bör se till att den används i en sådan miljö.
Immunitetstest
Ledningsbunden RF IEC
61000-4-6

Radierad RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
-testnivå

Efterlevnadsnivå

3V
effektivvärde:
0,15 MHz - 80
MHz
6V
effektivvärde:
för ISM och
amatör
radioband
mellan
0,15 MHz och
80 MHz

3 V effektivvärde:
0,15 MHz - 80
MHz
6 V effektivvärde:
för ISM och
amatör
radioband mellan
0,15 MHz och 80
MHz

80 % AM vid 1
kHz

80 % AM vid 1
kHz

10 V/m
800 MHz till 2,7
GHz
80 % AM vid 1
kHz

10 V/m
800 MHz till 2,7
GHz
80 % AM vid 1
kHz

Vägledning för elektromagnetisk
miljö (för hem- och professionell
sjukvårdsmiljö)
Bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning
bör inte användas närmare
någon del av TD-3128 inklusive
kablage, än det rekommenderade
separationsavståndet beräknat
utifrån den ekvation som gäller för
sändarens frekvens.
Rekommenderat
separationsavstånd:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80MHz till 800 MHz
d = 2,3 √P 800MHz till 2,7 GHz
P är sändarens maximala
utgångseffekt i watt (W) enligt
sändarens tillverkare och
d är det rekommenderade
separationsavståndet i meter (m).
Störningar kan inträffa i närheten
av utrustning märkt med följande
symbol:

ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet.
ANM. 2 Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning
påverkas av absorption och reflektion av strukturer, föremål och människor.
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a) Fältstyrka från fasta sändare, såsom basstationer för radio, mobiltelefoner/trådlösa telefoner
och landmobila radioapparater, amatörradioutrustning samt AM- och FM-radiosändare
och TV-sändare kan inte med tillräcklig noggrannhet förutsägas teoretiskt. För att bedöma
den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk
platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där TD-3128 används
överstiger den tillämpliga RF-överensstämmelsesnivån ovan, bör TD-3128 övervakas för
att verifiera normal drift. Om onormal drift observeras kan ytterligare åtgärder krävas, t.ex.
ompositionering eller omplacering av TD-3128.
b) I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderat separationsavstånd mellan
bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och TD-3128
TD-3128 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö (för hem- och professionell
sjukvård) i vilka strålningen från RF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren
av TD-3128 kan förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla minsta
avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och TD3128 enligt rekommendationerna nedan, baserat på maximal utgående effekt för aktuell
kommunikationsutrustning.
Sändarens
nominella maximala
utgångseffekt
(W)

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens
(m)
150 kHz till 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz till 800 MHz
d =1,2√P

800 MHz till 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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För sändare med en maximal utgångseffekt utöver de som anges ovan kan det
rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas genom användning av den
ekvation som gäller för sändarens frekvens, där p är sändarens maximala utgångseffekt i watt
(W) enligt tillverkaren av sändaren.
ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM. 2 Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning
påverkas av absorption och reflektion av strukturer, föremål och människor.
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Tillverkarens förklaring rörande elektromagnetisk immunitet
Provspecifikationer gällande IMMUNITET FÖR PORTEN I HÖLJET för radiofrekvent
trådlös kommunikationsutrustning
TD-3128 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö (för hem- och professionell
sjukvård) som anges nedan.
Kunden eller användaren av TD-3128 bör se till att den används i en sådan miljö.

Testfrekvens
(MHz)

385

450

a)

Band
(MHz)

Servicea)

380–

TETRA
400

390

430–
470

GMRS
460, FRS
460

Modulationb)

Pulsmodulationb)

Maximum
spänning
(W)

Distans
(m)

IMMUNITETSTESTNIVÅ
(V/m)

ÖVERENSSTÄMMELSENIVÅ
(V/m)
(för hem- och
professionell
sjukvård)

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

Pulsmodulationb)

0,2

0,3

9

9

Pulsmodulationb)

2

0,3

28

28

Pulsmodulationb)

2

0,3

28

28

Pulsmodulationb)

2

0,3

28

28

18 Hz

FMc)
±5 kHz
avvikelse
1 kHz sinus

710
745

704–
787

LTE Band
13, 17

217 Hz

780
810

870

800–
960

930

1720

1845

1700–
1990

1970

2450

2400–
2570

GSM
800/900,
TETRA
800,
iDEN 820,
CDMA
850,
LTE Band
5
GSM 1800;
CDMA
1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
Band
1, 3, 4, 25;
UMTS

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

18 Hz

217 Hz

217 Hz
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5240
5500

5100–
5800

WLAN
802.11
a/n

Pulsmodulationb)

217 Hz

0,2

0,3

9

9

5785

OBS! Om det krävs för att uppnå IMMUNITETSTESTNIVÅ, kan avståndet mellan den
sändande antennen och ME-UTRUSTNINGEN eller ME-SYSTEM ET minskas till 1 m. Ett
testavstånd på 1 m är tillåtet enligt IEC 61000-4-3.
a) För vissa tjänster ingår endast frekvenserna för upplänkar.
b) Bäraren ska moduleras med hjälp av en kvadratvågsignal med 50 % arbetscykel.
c) Som ett alternativ till FM-modulering kan en 50 % pulsmodulering med 18 Hz användas, trots
att det inte representerar en verklig modulation så representerar det extremvärdet.
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