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Čo robiť pri vysokom krvnom tlaku?
™ Zmeňte spôsob života, vytvorte si svoj vlastný rebríček hodnôt tak,
aby na prvom mieste bolo zdravie.
™ Znížte psychický stres – zredukujte priveľký počet aktivít, nevykonávajte
ich naraz viac, vyhýbajte sa časovej tiesni, majte vždy dostatočnú časovú
rezervu pri dodržiavaní termínov. Zvýšte si podporu najbližšieho okolia
najmä v rodine, u priateľov a kolegov.
™ Zvýšte relaxačné aktivity – zaraďte si do svojho programu pravidelné
prechádzky, pasívny odpočinok a dostatok spánku, teplé a perličkové
kúpele, autorelaxačné techniky, rekreačný šport, nestresujúce hobby.
™ Zaraďte si do svojho týždňového programu najmenej 3x 40 minút
vytrvalostného cvičenia (rýchlu chôdzu, plávanie, cyklistiku, beh na lyžiach)
pri pulzovej frekvencii 50 - 70 % maxima, pri súčasnom výskyte iných
chorôb podľa odporúčania lekára.
™ Nefajčite.
™ Znížte v potrave obsah soli, vyhýbajte sa jedlám a nápojom s vysokým
obsahom soli akými sú napr. údeniny, konzervované a instantné jedlá
alebo niektoré minerálne vody.
™ V potrave uprednostňujte jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov,
hlavne ovocie, surovú a sparenú zeleninu, celozrnné výrobky, nízkotučné
mliečne výrobky (syry s obsahom tuku v sušine menej ako 30 %), znížte
príjem živočíšnych tukov (maslo, žĺtka, červené mäso a výrobky z neho),
zvýšte príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážajte, nefritujte, varte na
pare. Pri nadváhe redukujte kalorický príjem a zvýšte energetický výdaj.
™ Pri vysokom príjme alkoholu znížte jeho konzumáciu na denne
maximum 2 - 3 dl vína, alebo 0,3 - 0,5 l piva, alebo 0,04 dl destilátu.
™ Zmeny v životospráve robte postupne, nie všetky naraz. Sústreďte sa
na jednu alebo dve zmeny a až po ich dosiahnutí a fixovaní sa zamerajte
na ďalšie.
™ Pravidelne si doma merajte krvný tlak v rovnaký čas ráno a večer,
z nameraných hodnôt vypočítajte priemerné hodnoty. Cieľom je
dosiahnutie priemerných hodnôt nižších alebo rovných 135/85 mmHg.
Používajte iba tlakomery schváleného typu.

Obsah
Funkcia..............................................................................................................4
Spôsob používania.......................................................................................4
Postup pri meraní krvného tlaku............................................................5
Štandardizovaný spôsob merania krvného tlaku.............................6
Opis prístroja..................................................................................................6
Náhradné diely...............................................................................................7
Technické parametre...................................................................................8
Záručné podmienky.....................................................................................9
Servis..................................................................................................................9
Pokyny na likvidáciu prístroja...................................................................9
Záznamy o overovaní............................................................................... 10
Záznamy o opravách.................................................................................11
Záručný list....................................................................................................12



Funkcia
Tonometer bezortuťový – tlakomer je jeden z prístrojov na meranie
tlaku krvi nepriamou metódou. Krvný tlak je dobrým indikátorom
stavu kardiovaskulárneho systému. Pravidelné meranie krvného
tlaku umožňuje včas odhaliť zmeny v kardiovaskulárnom systéme
a tak predchádzať rizikám vzniku infarktu myokardu a ďalších
hypertenzných chorôb.
Spôsob Používania
Otvorte horný kryt prístroja a na zadnej časti pripojte k vstupu
vzduchu jednu gumovú hadičku manžety a na druhu hadičku
pripojte nafukovací balónik. Stlačte tlačidlo napájania ON/OFF
a počkajte niekoľko sekúnd, kým na LCD displeji nezačne trvale
blikať značka „-“ a symbol „0“. Nastavte si horný kryt prístroja
tak, aby ste naň pohodlne videli a začnite meranie. Prístroj môže
zobrazovať namerané hodnoty v jednotkách mmHg alebo kPa.
Po zapnutí sa budú hodnoty vždy zobrazovať v jednotkách
mmHg. Ak podržíte tlačidlo napájania stlačené po dobu
3 sekúnd, zmenia sa jednotky na kPa. LCD displej je vybavený
podsvietením. Aby sa šetrila energia v batériách, podsvietenie
sa po 10 sekundách nečinnosti vypne. Ak začnete do 5 minút
znova merať, podsvietenie sa automaticky zapne. Po nečinnosti
trvajúcej dlhšie ako 5 minút musíte prístroj zapnúť znova.
Na prístroji sú dva LCD displeje: jeden grafický ukazuje hodnoty
vo forme stĺpca, druhý uvádza číselné hodnoty. Pri nameraní
hodnoty tlaku viac ako 280 mmHg bude horná časť grafického
stĺpcového zobrazenia blikať, čo znamená, že bola nameraná
hodnota tlaku vyššia ako 280 mmHg. Skutočnú hodnotu tlaku
môžete odčítať na displeji číselného zobrazenia. Na číselnom


displeji sú vždy uvedené jednotky tlaku mmHg alebo kPa. Okrem
toho je grafické stĺpcové zobrazenie vybavené pamäťovou
funkciou. Ak si potrebujete poznačiť počas merania hodnotu
tlaku, stlačte na prístroji tlačidlo MEMORY a prístroj túto hodnotu
automaticky zaznamená. Na grafickom stĺpcovom zobrazení
je možné zaznamenať až päť bodov. Ak sa na displeji zobrazí
symbol batérie, vymeňte v prístroji čo najskôr batérie.
POSTUP PRI MERANÍ KRVNÉHO TLAKU
Meranie krvného tlaku sa obvykle vykonáva na ľavej ruke. Vyhrňte
rukáv a okolo obnaženej paže rovnomerne omotajte manžetu.
Manžeta by mala byť 2 – 3 cm nad lakťovou jamkou. Manžetu
primerane utiahnite (medzi manžetou a rukou by mal ostať
priestor pre jeden až dva prsty). Fonendoskop priložte na lakťovú
artériu a niekoľkonásobným stlačením gumového balónika
nafúknite manžetu vzduchom na tlak 150 – 220 mmHg (20 – 30
kPa). Potom čiastočne uvoľnite vzduchový ventil na balóniku
a pomaly vypúšťajte z manžety vzduch. Tlak bude pomaly klesať.
Keď začujete prvú odozvu pulzu, odčítate hodnotu systolického
tlaku krvi. Ak chcete uložiť túto hodnotu do pamäte prístroja,
stlačte tlačidlo MEMORY. Pokračujte v pomalom vypúšťaní
vzduchu z manžety, až kým prestanete počuť odozvy pulzu.
V tomto bode odčítate číselnú hodnotu diastolického tlaku krvi.
Ak si chcete uložiť aj túto hodnotu do pamäte prístroja, stlačte
tlačidlo MEMORY. Keď tlak v manžete klesne pod 20 mmHg (2,6
kPa), na grafickom stĺpcovom zobrazení sa zobrazia hodnoty,
ktoré ste uložili do pamäte prístroja. Na číselnom displeji
bude tiež zobrazená hodnota srdcovej frekvencie pacienta.
Po dokončení merania vypnite napájanie prístroja, otvorte úplne
vzduchový ventil a vytlačte z manžety všetok vzduch.


Štandardizovaný spôsob merania krvného tlaku
Pacient sedí s opretým chrbtom, hornú končatinu má položenú
na podložke vo výške srdca, tlakomer je umiestnený tiež vo výške
srdca. Pred vyšetrením má byť aspoň 5 minút v pokoji, 30 minút
pred vyšetrením nemá fajčiť, ani konzumovať nápoje s obsahom
kofeínu. Vyšetrenie sa má opakovať ešte raz za 2 minúty, prípadne
i viackrát, ak sa hodnoty líšia o viac ako 5 mmHg – z nameraných
hodnôt sa vypočíta priemer. U starších pacientov a diabetikov
je možné merať krvný tlak aj v stoji. Pri domácom meraní sú
namerané hodnoty o niečo nižšie, odporúča sa merať 3x ráno
pred raňajkami a 3x večer pred spaním.
Opis prístroja

LCD displej
grafický

Puzdro

LCD displej
číslicový

Manžeta

Tlačidlo
zapnuť / vypnuť
Balónik

Tlačidlo PAMÄŤ
Ventil


Náhradné diely

DR 144

DR 123

DR 143
DR 120
DR 142
DR 119
DR 141
DR 118
DR 1405
DR 117
DR 120/L

DR 301/d

DR 117
DR 118
DR 119
DR 120

P 10 C/a1

DR 301

DR 380

manžeta pre novorodencov 26 x 8 cm
manžeta pre deti 35 x 10 cm
manžeta pre chlapcov 44 x 12 cm
manžeta pre dospelých 50 x 14 cm


DR 120/z

DR 380/d

DR 120/z
DR 120/1
DR 120/L
DR 123
DR 1405
DR 141
DR 142
DR 143
DR 144
DR 152
DR 301
DR 301/d
DR 380
DR 380/d
P 10 C/a1
		

manžeta pre dospelých zvinovacia
manžeta pre dospelých jednohadičková 50 x 14 cm
látkový obal pre manžetu 50 x 14 cm
manžeta pre obéznych 60 x 17 cm
gumový vankúš s 2 hadičkami pre novorodencov
gumový vankúš s 2 hadičkami pre deti
gumový vankúš s 2 hadičkami pre chlapcov
gumový vankúš s 2 hadičkami pre dospelých
gumový vankúš s 2 hadičkami pre obéznych
gumový vankúš jedno hadičkový pre dospelých
balónik so zadným ventilom
balónik so zadným ventilom, veľký
regulačný kohútik vzduchu
regulačný kohútik vzduchu, veľký
spojka pre manžetu
LCD displej
TECHNICKÉ PARAMETRE

Jednotky merania
Metóda merania
Rozsah merania
Tolerancia merania
Najmenšia hodnota
Srdcová frekvencia
Tlakovanie
Vypúšťanie vzduchu
Napájanie
Pracovná teplota
Skladovacia teplota

mmHg, kPa
pomocou fonendoskopu
grafické zobrazenie 0 – 280 mmHg,
číselné zobrazenie 0 – 300 mmHg
±3 mmHg
grafické zobrazenie 2 mmHg,
číselné zobrazenie 1 mmHg
30 – 200 / min, ±5%
ručne balónikom
ručný ventil
3 V, 2 x AA batéria (sú súčasťou 		
balenia pre účely odskúšania prístroja)
od 10 °C do 40 °C
od -20 °C do 70 °C


ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
Servis
Záručný, pozáručný servis zabezpečuje a tlakomery na overovanie
prijíma:

Servis tlakomerov, TENS, fonendoskopov
a ostatných zdravotníckych pomôcok
Adresa servisu: Cukrová 6, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/5273 1103, mobil: 0903 889 116
Otváracie hodiny: pondelok až piatok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00.
Pokyny na likvidáciu prístroja
Tlakomer, ktorý už nebudete používať, odovzdajte svojmu
predajcovi alebo na zberných miestach určených na likvidáciu
a recykláciu elektronického odpadu.



