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Návod na použitie

Tonometer manometrický
Stolový / nástenný typ
HS 60A
Prístroj na meranie tlaku krvi
Schválené Slovenským metrologickým ústavom SKTC-126.
Certifikát typu meradla č.: 005/172/03.
Značka schváleného typu: TSK 172/03-005.
Schválené SKTC-101.
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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.
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Funkcia
Tonometer manometrický – tlakomer je jeden z prístrojov na
meranie tlaku krvi nepriamou metódou. Krvný tlak je dobrým
indikátorom stavu kardiovaskulárneho systému. Pravidelné
meranie k r vného tlaku umožňuje včas o dhaliť zmeny
v kardiovaskulárnom systéme a tak predchádzať rizikám vzniku
infarktu myokardu a ďalších hypertenzných chorôb.
Návod na Použitie
Po vybratí prístroja z puzdra sa presvedčte, či je hadička pevne
pripojená k meradlu prístroja. Manometer položte na stôl
alebo upevnite pomocou skrutky na stenu. Týmto je tlakomer
pripravený k meraniu. Prístroj pri meraní tlakujte maximálne na
300 mmHg. Nadmerné tlakovanie môže spôsobiť poškodenie
manžety alebo citlivého hodinkového meradla. Po meraní musí
byť zvyšný vzduch z manžety odstránený. Manžetu a hadice
dobre poskladajte a uložte do puzdra.
POSTUP PRI MERANÍ KRVNÉHO TLAKU
Umiestnite manžetu na hornú časť paže, fonendoskop priložte
na brachiálnu arteriu pod manžetu. Uzavrite výpustný ventil
pri balóniku a zvýšte tlak v manžete pomocou balónika asi
20 mmHg nad hodnotu Vášho bežného systolického tlaku.
Otvorte ventil a nechajte vzduch pomaly vychádzať z ventilka.
Teraz pomocou fonendoskopu počúvajte Korotkovové zvuky.
Pri prvom zvuku, odčítajte na stupnici manometra hodnotu
systolického tlaku. Pri poslednom zvuku odčítajte diastolický tlak.



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
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Ventil
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manžeta pre novorodencov jednohadičková 26 x 8 cm
manžeta pre deti jednohadičková 35 x 10 cm
manžeta pre chlapcov jednohadičková 44 x 12 cm
manžeta pre dospelých jednohadičková 50 x 14 cm
manžeta pre dospelých jednohadičková zvinovacia
látkový obal pre manžetu 50 x 14 cm
manžeta pre obéznych jednohadičková 60 x 17 cm
gumový vankúš jednohadičkový pre novorodencov
gumový vankúš jednohadičkový pre deti
gumový vankúš jednohadičkový pre chlapcov
gumový vankúš jednohadičkový pre dospelých
gumový vankúš jednohadičkový pre obéznych
balónik so zadným ventilom
balónik so zadným ventilom, veľký
PVC navinutá hadička 1,8 m
gumenná navinutá hadička 2 m
štandardný regulačný kohútik vzduchu
TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozsah merania tlaku
Pracovná teplota
Skladovacia teplota
Relatívna vlhkosť vzduchu
Dielik na stupnici
Tolerancia merania
Tlakovanie
Vypúšťanie vzduchu

0 mm až 300 mmHg
od 10 °C do 40 °C
od -20 °C do 70 °C
85 %
2 mmHg
±3 mmHg podľa DIN-EN1060/1
ručne balónikom
ručný ventil



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 a pozáručný servis zabezpečuje:

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.



