Aparat digital de măsurat
tensiunea arterială
SC 6400
pentru măsurare la
încheietura mâinii

- Instrucţiuni de utilizare -

Introducere
Vă mulţumim că v-aţi decis pentru
aparatul de măsurat tensiunea arterială
SC 6400. Pentru a putea folosi toate
posibilităţile acestui aparat vă rugăm să
citiţi cu atenţie înainte de prima utilizare
aceste instrucţiuni de utilizare şi să le
păstraţi apoi bine.
Indicaţii de siguranţă
Cu aparatul de măsurat tensiunea
arterială SC 6400 puteţi măsura singur
tensiunea arterială a dumneavoastră şi o
puteţi controla astfel periodic, dar vă
rugăm să nu schimbaţi tratamentul
prescris de medicul dumneavoastră.
Măsurarea proprie înseamnă control,
dar nu şi o stabilire a diagnosticului
sau un tratament!
Valorile neobişnuite ale măsurării trebuie
discutate cu medicul dumneavoastră.
Nu modificaţi în nici un caz dozarea de
medicamente prescrisă de medicul
dumneavoastră!
Indicaţia pulsului nu este adecvată pentru
controlul frecvenţii stimulatorului cardiac.
În cazul neregularităţilor ritmului cardiac
(aritmii), măsurările trebuie efectuate
numai după controlul
de către şi
consultarea cu medicul dumneavoastră.
Particularităţi ale aparatului SC 6400
Aparatul dispune de un sistem logic
(Fuzzy Logic) pentru identificarea
presiunii de umflare prin pompare.
Asta înseamnă că dacă presiunea de
umflare prin pompare, reglată din
fabrică, nu este suficientă, atunci
aparatul constată acest lucru şi
repompează automat.
Evaluarea valorilor tensiunii arteriale
conform criteriilor OMS cu un afişaj
colorat liniar (vezi pagina 7).
Aparatul dispune de o memorie cu 85
locuri de memorizare.
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La fiecare valoare de măsurare se
afişează şi se memorizează data şi ora.
Manşeta pentru încheietura mâinii este
adecvată pentru o circumferinţă a
încheieturii mâinii de 135 până la 195
mm.
Punerea în funcţiune a aparatului de
măsurat tensiunea arterială /
înlocuirea bateriilor
Introduceţi cele două baterii livrate,
corespunzător poziţiei de montaj, în
compartimentul pentru baterii din partea
laterală a aparatului. Utilizaţi numai
baterii alcaline (LR03).
Dacă bateriile sunt consumate, atunci
apare sus în stânga pe display simbolul
pentru o baterie consumată. O
înlocuire a bateriilor este acum neapărat
necesară, deoarece aparatul nu mai
poate efectua măsurări cu bateriile
consumate.
Descrierea aparatului

Setarea orei
Ora poate fi setată numai dacă aparatul
de măsurat tensiunea arterială este
deconectat.
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Apăsaţi tasta TIME. Pe display este afişat
sus, luminând intermitent, anul.
Cu tasta PORNIT/OPRIT puteţi regla
anul.
Dacă aţi selectat anul corect, atunci
apăsaţi din nou pe tasta TIME. Pe display
sus în stânga luminează acum intermitent
primul 1. Acest număr înseamnă prima
lună.
Cu tasta PORNIT/OPRIT puteţi regla
luna.
Dacă se apasă încă o dată pe tasta TIME
atunci luminează intermitent celălalt 1.
Acest număr înseamnă prima zi din lună.
Cu tasta PORNIT/OPRIT reglaţi ziua.
Dacă apăsaţi încă o dată tasta TIME
ajungeţi la reglarea orei – orele
luminează interminent. Reglarea cu tasta
PORNIT/OPRIT se efectuează cum a fost
descris anterior.
Cu tasta TIME comutaţi acum mai
departe la minute.
Cu tasta PORNIT/OPRIT reglaţi acum
minutele.
O ultimă apăsare pe tasta TIME încheie
reglarea datei şi orei.
Indicaţii în privinţa măsurării tensiunii
arteriale
Pentru a obţine valori comparabile,
efectuaţi măsurarea tensiunii
arteriale întotdeauna în
condiţii asemănătoare, în
stare de repaus, nu sub
influenţa alcoolului, nu pe
timpul mesei, nu după efort
fizic sau psihic. Măsuraţi
după posibilitate stând jos
la o masă.
Vă rugăm să aveţi în vedere: aparatul de
măsurat tensiunea arterială trebuie să se
afle pe timpul operaţiei de măsurare la
nivelul inimii, deoarece în caz contrar
apar abateri de măsurare.
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Măsurarea tensiunii arteriale
Aplicaţi manşeta la încheietura mâinii
stângi în aşa fel încât aparatul să fie pe
arteră şi marginea superioară a
aparatului să fie la o distanţă de cca 1 cm
de încheietura mâinii.

Manşeta trebuie strânsă moderat.

Prin acţionarea tastei PORNIT/OPRIT
începe operaţia automată de măsurare.
Aparatul umflă manşeta până la cca 190
mmHg.
Evacuarea automată a aerului iniţiază
operaţia de măsurare. După cca 3
secunde începe să lumineze intermitent
pe display o inimă.
Dacă la acest moment se sesizează deja
aşa-numitele sunete Korotkoff, atunci
acest lucru înseamnă o presiune arterială
sistolică peste 150 mmHg. Aparatul
repompează aer (la cca 220 mmHg).
După expirarea operaţiei de măsurare
apare pe display rezultatul şi manşeta
este dezumflată.

IMPORTANT:
DUPĂ
DECONECTAREA
APARATULUI,
VALOAREA
MĂSURATĂ
ESTE
STOCATĂ
AUTOMAT ÎN MEMORIE.
Întreruperea mai devreme a măsurării
Măsurarea tensiunii arteriale poate fi
întreruptă oricând prin apăsarea tastei
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PORNIT/OPRIT. Aparatul dezumflă apoi
imediat manşeta.
Funcţia de memorizare
Aparatul dispune de o memorie cu 85
locuri de memorizare. Fiecare rezultat de
măsurare (sistolă, diastolă şi puls) este
memorizat
cu
data
şi
ora
corespunzătoare. Cel mai vechi rezultat
de
măsurare
primeşte
locul
de
memorizare 1. Următoarele rezultate de
măsurare sunt memorizate în ordinea lor
până la 85. Memoria este apoi plină.
Următorul rezultat de măsurare este
memorizat pe locul de memorizare 85.
Rezultatul de măsurare anterior de pe
locul de memorizare 85 se mută pe locul
de memorizare 84. (ş.a.m.d. 83 82 ....
2 1). Rezultatul cel mai vechi de
măsurare,
anterior
pe
locul
de
memorizare 1, se pierde.
Cum ștergeţi una din valorile
măsurătorilor
Apăsaţi butonul MEMORY până când
ajungeţi la valoarea pe care doriţi să o
ştergeţi. Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT
şi ţineţi apăsat timp de 4 secunde până
când vă va arăta dEL (pentru ştergere) şi
numărul acelei locaţii. Apăsaţi imediat
butonul PORNIT/OPRIT, iar acea valoare
va fi ştearsă.
Cum
ștergeţi
toate
valorile
măsurătorilor
Apăsaţi butonul MEMORY pentru a vă
afişa oricare din valorile înregistrate.
Apăsarea
butonului
PORNIT/OPRIT
imediat pentru 4 sec. până va afişa dEL
(pentru ştergere) şi nr memoriei. Apăsaţi
butonul MEMORY imediat şi vă va
apărea dEL (pentru ştergere) şi ALL
(pentru ştergerea tuturor memoriilor).
Apăsaţi POWER şi toate memoriile vor fi
şterse. Data şi ora nu vor fi şterse.
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Interpretarea valorilor tensiunii
arteriale conform recomandărilor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
Situaţia la data 29.12.2007

Evaluare
Optimă
Normală
Ridicatnormală
Hipertensiune
medie
Hipertensiune
medie gravă
Hipertensiune
gravă

Sistolică /
mmHg
< 120
< 130
130 - 139

Diastolică /
mmHg
< 80
< 85
85 - 89

140 - 159

90 - 99

160 - 179

100 - 109

> 180

> 110

Nu desfaceţi niciodată aparatul! În
caz
contrar
calibrarea
din
întreprindere devine nevalabilă.
Anunţurile de erori şi deranjamentele
Afişaj de
erori

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)
recomandă tratament medical atunci
când valoarea tensiunii arteriale este mai
mare de 140/90 mmHg.
Exemplu:

Descrierea
erorilor
În manşetă nu se
ridică presiunea.
Manşeta este
aplicată prea
slăbit sau nu este
etanşă.
Ridicare extrem
de rapidă a
presiunii la
senzor.
Manşeta a fost
aplicată prea
strâns sau
membrana tip
plămân din
manşetă se
lipeşte.
Pompa defectă
sau funcţionare
defectuoasă.
Aparatul nu
identifică
zgomotele din
arteră.

Curăţare şi întreţinere
Evitaţi
temperaturile
extreme,
umiditatea, praful sau radiaţia directă
solară.
Manşeta conţine o cameră de aer
sensibilă, etanşă la aer. Evitaţi orice
solicitare prin răsucire sau îndoire.
Curăţaţi aparatul cu un şervet moale,
uscat. Nu utilizaţi niciodată benzină,
diluanţi sau dizolvanţi similari. Petele
de pe manşetă pot fi îndepărtate cu
atenţie cu un şervet umed şi leşie de
săpun.
Manşeta nu are voie să fie spălată!
Nu lăsaţi aparatul să cadă şi nu-l
manipulaţi cu forţă.
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Presiunea de
pompare mai
mare de 300
mmHg. Eroare în
circuitul de
presiune din
aparat.
Bateriile sunt
consumate.
sau fără
display

Remedierea erorilor
Aplicaţi din nou
manşeta şi repetaţi
măsurarea. Consultaţi eventual serviciul
post-vânzare pentru
clienţi.
Aplicaţi din nou
manşeta şi repetaţi
măsurarea.
Consultaţi eventual
serviciul postvânzare pentru
clienţi.

Consultaţi serviciul
post-vânzare pentru
clienţi.
Efectuaţi măsurarea
întotdeauna la
încheietura mâinii
stângi. Aveţi în
vedere poziţionarea
corectă a manşetei.
Repetaţi măsurarea.
Consultaţi serviciul
post-vânzare pentru
clienţi.

Înlocuiţi bateriile.
Utilizaţi numai baterii
alcaline.
Nu utilizaţi acumulatori NiCd şi NiMH!

Repetarea unei măsurări trebuie să se
efectueze cel mai devreme după 5
minute.
Recalibrarea periodică
Vă recomandăm o verificare periodică a
afişajului presiunii o dată la 2 ani.
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Indicarea normelor
Pentru omologarea aparatului au fost
supuse unor teste clinice stringente un
număr prestabilit de aparate. Aceste
aparate au utilizat acelaşi program pentru
măsurarea tensiunii arteriale ca şi cel din
aparatul de faţă. Prin aceasta acest
aparat este valabil deasemeni ca fiind
verificat clinic.
Fabricarea aparatului s-a realizat conform
normei europene pentru aparate de
măsurat tensiunea arterială: EN 60601-1,
EN 1060-1 până la EN 1060-3.
Compatibilitatea electromagnetică:
Aparatul satisface prevederile normei
europene EN 60601-1-2.
Prevederile directivei UE 93/42/CEE
pentru produse medicale ale clasei IIa
sunt satisfăcute.
Garanţie
Pentru aparatul de măsurat tensiunea
arterială SC 6400 noi acordăm o garanţie
de doi ani. În perioada de garanţie se
repară gratuit aparatul defect. După
expirarea perioadei de garanţie aveţi de
asemeni posibilitatea să lăsaţi să fie
reparat aparatul defect de către service-ul
pentru clienţi. Veţi primi anterior un deviz
estimativ, gratuit pentru dumneavoastră,
pentru costurile reparaţiei.
Garanţia nu cuprinde deteriorările care se
datorează manipulării necorespunzătoare,
accidentelor,
uzurii
(manşeta),
nerespectării indicaţiilor de utilizare sau
modificărilor aduse aparatului de către
terţe persoane.
Garanţia nu cuprinde: ambalajul, bateriile
şi instrucţiunile de utilizare.
Indicaţii de îndepărtare
Bateriile consumate trebuie îndepărtate
corespunzător. În acest scop stau la
dispoziţie în magazinele comerciale care
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vând baterii precum şi la punctele de
colectare
speciale
recipiente
corespunzătoare pentru îndepărtarea
bateriilor.
Date tehnice
Procedeu de măsurare: oscilometrică
Domeniu de măsurare:
presiune: 20 până la 300 mmHg
puls: 40 până la 200 / min
Precizie de măsurare:
presiune stat. +/- 3 mmHg
puls: +/- 5 %
Memorie valori măsurare: 85 locuri de
memorizare pentru sistolă/
diastolă/puls şi data/ora
Deconectare automată: cca 1 minut
după ultima acţionare a tastelor
Alimentare cu tensiune: 2 x LR03 (baterii
alcaline)
Domeniul temperaturii de lucru:
+10°C - +40°C
Domeniul temperaturii de depozitare:
- 10°C - +50°C
Greutate (fără baterii): cca 100 g
Lungime manşetă: pentru circumferinţe
ale încheieturii mâinii de la 135
mm până la 210 mm
Se rezervă dreptul la modificări în sensul progresului
tehnic.
Kundendienst
SCALA Electronic GmbH
SES GmbH
Ruhlsdorfer Str.95
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf
14532 Stahnsdorf
Explicaţia simbolurilor
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