Verenpainemittari 213-KD5920
Tuotekoodi: 213-KD5920-Q

Automaattinen verenpainemittari ammattikäyttöön sekä kotikäyttöön suurella ja helposti
luettavalla LCD-näytöllä ja kaiutintoiminnolla.
Helppokäyttöinen.
Sopii 22-30 cm olkavarrelle.
Sen toiminta on hyvin yksinkertaista, paina vain painiketta aloittaaksesi mittauksen.
Voidaan tallentaa 30 mittaustulosta neljälle eri henkilölle. Mittaustulos, päivämäärä ja kellonaika.

Käyttö

Laitteen käyttö on hyvin yksinkertainen.
Huomioita
1. Ole rauhallisesti 5 minuuttia ennen verenpaineen mittausta
2. Mansetti tulee olla sydämmen kanssa samalla korkeudella
3. Mittauksen aikana ei tule puhua tai liikutella vartaloa tai käsivartta
4. Mittaa samasta käsivarresta kulloisellakin mittauskerralla
5. Rentouta itsesi eri mittaus kertojen välillä 1 – 1.5 minuuttia ja anna verenkierron palautua

normaaliksi käsivarressasi.

1. Kellon asetus
1. Aseta patterit laitteeseen (4 x AAA)
2.

Paina “START/STOP” ja “M” nappia 1 s ajan.

3. Näytössä vilkkuu ajannäyttö tyyppi. “M” napilla voit valita 12 tai 24 tunnin ajannäytön.
4.

Paina “START/STOP” nappia 1 s ajan.

5. Näytössä vilkkuu kellonaika.
6.

Paina “START/STOP” ja voit asettaa kuukauden M napilla.

7.

Paina “START/STOP” ja voit asettaa päivän M napilla.

8.

Paina “START/STOP” ja voit asettaa tunnit M napilla.

9.

Paina “START/STOP” ja voit asettaa miinuutit M napilla.

10. Paina “START/STOP” laite menee pois päältä ja asetuksen on päivitetty.

2. Mansetin kytkentä laitteeseen.
Liittä mansetin ilmaletku laitteen vasemmalla sivulla olevaan ilmaliitäntään. Varmisa että liitäntä
on pohjassa eikä ilma vuotojen mahdollisuutta ole.

3. Mansetin asettaminen käsivarteen
Vedä masetti suurimmilleen siten, että metalli pidike on masetin päässä. Laita mansetti
käsivarteen, siten että letku menee poispäin sinusta ja että mansetin alareuna on 1-2 sentin päässä
kyynärliitoksesta. Kiristä mansetti ja kiinnitä tarranauhaan. Pidä käsivarsi pöydällä siten, että
mansetti on sydämen tasolla ja että kämmen on ylöspäin.

4. Mitauksen suorittaminen
Ole rauhassa paikoillasi useamman minuutin ajan, jotta verenpaine tasaantuu. Paina “START/STOP”
nappia. Hetken kuluttua mittaus alkaa ja jonka jälkeen mittarissa näkyy mittaus tulokset.
Manuaalisesti laitteen voi sammuttaa “START/STOP” painikkeella.

5. Tekniset tiedot
Mittausmenetelmä: Oskillometrinen, automaattinen mittaus ja inflaatio.
Halkaisija: 22-30 cm
Mittausalue:
Mansetin paine: 0-300 mmHg.
Systolinen: 60-260 mmHg.
Diastolinen: 40 - 199 mmHg.
Pulssinopeus: 40-180 bpm
Varastointikapasiteetti: 4 × 30 mittausta, jossa ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika.
Tarkkuus:
Paine: ± 3 mmHg
Pulssinopeus: ± 5%
Käyttölämpötila: 10 ºC - 40 ºC
Käyttökosteus: ≤85% RH
Huonelämpötila säilytykseen ja kuljetukseen: -20 ºC - 50 ºC
Varastointi ja kuljetus kosteus: ≤85% RH
Ympäristöpaine: 80 kPa-105 kPa
Virtalähde: 4 paristoa × 1.5V AAA
Luokitus: Sisäisesti toimivat, sovelletut osat tyyppi BF, IP20, ilman APG- ja AP-suojausta, jatkuva
toiminta
Mitat: 150 mm × 95 mm × 41 mm
Paino: n. 235 g (ilman paristoja)
Takuuaika on 1 vuosi.

