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Pakkauksen sisältö
• Verenpainemittari
• Olkavarsimansetti
• 4 x 1,5 V:n AA-paristo LR6
• Säilytyslaukku
• Käyttöohje

Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Beu-
rer edustaa laadukkaita ja perusteellisesti tarkistettuja laatu-
tuotteita, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: lämpö, paino, 
verenpaine, kehon lämpötila, syke, pehmeät hoitomuodot, 
hieronta, kauneus ja ilma. Lue tämä käyttöohje huolellisesti 
ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myö-
hempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi

1. Tietoa tuotteesta
Tarkista, että laitteen pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja 
että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei 
laitteessa ja lisätarvikkeissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki 
pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen 
kunnosta, älä käytä sitä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoi-
tettuun palveluosoitteeseen.
Verenpaineen mittauslaite on tarkoitettu aikuisen henkilön veren-
paineen ei-kajoavaan mittaukseen olkavarresta ja seurantaan.
Verenpaineen mittaus, lukemien tallennus ja lukemien muu-
toksen seuraaminen on nopeaa ja helppoa.
Laite varoittaa mahdollisista sydänrytmin häiriöistä.
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Mittauksessa saadut lukemat luokitellaan, ja ne esitetään 
graafisesti.

2. Tärkeitä ohjeita

 Merkkien selitykset

Laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöohjeessa, pakkauk-
sessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

Varo

Huomautus
Huomautus tärkeistä tiedoista

Noudata käyttöohjetta

Tyypin BF käyttöosa

Tasavirta

Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromua koskevan WEEE-di-
rektiivin (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) mukaisesti.

21

PAP  

Hävitä pakkaus ympäristöä säästäen.

Valmistaja

Storage/Transport Sallittu säilytys- ja kuljetuslämpötila sekä 
ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen 
aikana

Operating Sallittu käyttölämpötila ja -kosteus

IP21
Suojattu kiinteiltä vierailta esineiltä, joiden 
halkaisija on 12,5 mm tai enemmän, sekä 
pystysuoraan tippuvalta vedeltä

SN Sarjanumero

CE-merkintä osoittaa, että tuote on lää-
kinnällisistä laitteista annetun direktiivin 
93/42/EEC vaatimusten mukainen.
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 Käyttöön liittyviä neuvoja

• Jotta mittausarvot olisivat keskenään vertailukelpoisia, 
mittaa verenpaine aina samaan aikaan päivästä.

• Älä syö, juo, tupakoi tai rasita itseäsi fyysisesti 30 minuut-
tia ennen mittausta.

• Lepää noin 5 minuuttia aina ennen ensimmäistä verenpai-
neen mittausta.

• Jos haluat tehdä useampia mittauksia peräkkäin, pidä 
mittauskertojen välillä aina vähintään 1 minuutin tauko.

• Toista mittaus, mikäli mittausarvot ovat arveluttavia.
• Itse mitatut verenpainelukemat ovat vain suuntaa antavia. 

Niillä ei voi korvata lääkärin suorittamia tutkimuksia. Kes-
kustele lääkärin kanssa itse mittaamistasi verenpainear-
voista; niiden perusteella ei voida tehdä lääketieteellisiä 
päätöksiä (esim. lääkityksestä tai sen annostelusta).

• Verenpainemittarin käyttö kotiympäristön ulkopuolella tai 
liikkeelle altistettuna (esim. liikkuvassa autossa, ambu-
lanssissa tai helikopterissa sekä ruumiillisen rasituksen, 
kuten urheilusuorituksen, aikana) voi vaikuttaa mittaus-
tarkkuuteen ja aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia.

• Älä käytä laitetta vastasyntyneiden tai pre-eklampsia-
potilaiden verenpaineen mittaamiseen. Jos haluat käyt-
tää verenpaineen mittauslaitetta raskauden aikana, kysy 
asiasta ensin lääkäriltäsi.

• Sydän- ja verisuonisairaudet voivat aiheuttaa virheellisiä 
mittaustuloksia tai heikentää mittaustarkkuutta. Alhainen 
verenpaine, diabetes, verenkierto- ja rytmihäiriöt sekä vilun-
väreet ja vapina voivat myös vaikuttaa mittaustulokseen.

• Lapset tai muut sellaiset henkilöt, jotka fyysisen, sensori-
sen tai henkisen kehittymättömyytensä, kokemattomuu-
tensa tai tietämättömyytensä vuoksi eivät pysty käyttä-
mään laitetta turvallisesti, eivät saa käyttää laitetta ilman 
vastuullisen aikuisen valvontaa ja opastusta. Lapsia on 
valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

• Verenpaineen mittauslaitetta ei saa käyttää yhdessä kirur-
gisen suurtaajuuslaitteen kanssa.

•  Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, joiden olkavar-
ren ympärysmitta vastaa laitteelle määritettyä olkavarren 
ympärysmittaa.

• Huomioithan, että ko. raajan toimintakyky saattaa heiketä 
pumppaamisen aikana.

• Verenkierto ei saa olla estyneenä liian pitkään verenpai-
neen mittauksen yhteydessä. Mikäli laitteessa ilmenee toi-
mintahäiriö, irrota mansetti käsivarresta.

• Vältä mansettiletkun mekaanista kiristämistä, puristamista 
ja taittamista.

• Vältä jatkuvaa painetta mansetissa sekä jatkuvia mittauk-
sia. Niistä johtuva verenkiertohäiriö saattaa aiheuttaa ter-
veyshaittoja.



5

• Varmista, ettei mansettia aseteta käsivarteen, jonka valti-
moita tai suonia hoidetaan lääketieteellisesti (esim. suo-
nensisäinen lääkehoito tai arteriovenoosinen suntti).

• Henkilöt, joille on tehty rinnanpoisto, eivät saa käyttää 
mansettia.

• Älä aseta mansettia haavojen päälle, sillä se voi aiheuttaa 
lisävaurioita.

• Mansetin saa asettaa ainoastaan olkavarteen. Mansettia 
ei saa asettaa muihin kehonosiin.

• Verenpainemittaria voidaan käyttää joko paristoilla tai 
verkkolaitteella. Laite tulee sijoittaa verkkovirtakäytössä 
niin, että käyttäjä voi milloin tahansa irrottaa laitteen pisto-
rasiasta. Heti kun paristot ovat tyhjät tai verkkolaite irro-
tetaan sähköverkosta, verenpainemittarin päivämäärä ja 
kellonaika häviävät. 

• Paristojen säästämiseksi virrankatkaisuautomatiikka kat-
kaisee verenpaineen mittauslaitteesta virran, jos mitään 
painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

• Laite on tarkoitettu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun 
käyttöön. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutu-
vat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.

 Säilytys- ja hoitoneuvoja

• Verenpaineen mittauslaitteessa on tarkkuus- ja elekt-
roniikkaosia. Mittausarvojen tarkkuus ja laitteen käyttöikä 
riippuvat huolellisesta käsittelystä:

 –  Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, lialta, suurilta lämpö-
tilavaihteluilta ja suoralta auringonvalolta.

 – Varo pudottamasta laitetta.
 –  Älä käytä laitetta voimakkaiden magneettikenttien lähei-

syydessä ja pidä se etäällä radiolaitteista ja matkapuheli-
mista.

 –  Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai alkupe-
räisiä varaosamansetteja. Muussa tapauksessa laitteella 
ei saa luotettavia mittauslukemia.

• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa 
irrottaa paristot.

 Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon 
tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja 
hakeudu lääkäriin.

•  Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista paris-
ton ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten ulottu-
mattomissa!

• Tarkista napaisuusmerkinnät (+) ja (−).
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• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä 
ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.

• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.

•  Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
• Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pit-

kään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja. 
• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä ladattavia paristoja!
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

 Korjaaminen ja hävittäminen

• Paristot eivät kuulu talousjätteisiin. Vie käytetyt paristot 
niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

• Älä avaa laitetta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämi-
nen johtaa takuun raukeamiseen.

• Älä korjaa tai säädä laitetta itse. Muussa tapauksessa 
emme voi taata laitteen moitteetonta toimintaa.

• Vain asiakaspalvelu ja valtuutettu myyjä saavat tehdä 
korjauksia. Ennen valituksen tekoa tarkista ensin paristot 
ja vaihda ne tarvittaessa.

• Laite on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromusta 
annetun WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) -direktiivin mukaisesti. 

  Saat lisätietoa oman asuinkuntasi jätehuollosta.

  Elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat 
huomautukset

• Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttöohjeessa 
mainituissa ympäristöissä kotiympäristö mukaan lukien.

• Laite voi olla käytettävissä vain rajallisesti, mikäli käytön 
aikana ilmenee sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden 
seurauksena voi esiintyä esimerkiksi virheilmoituksia tai 
näyttö/laite voi lakata toimimasta.

• Laitetta ei saa käyttää välittömästi toisten laitteiden 
vieressä tai osana laitepinoa, sillä se voi johtaa laitteen 
virheelliseen toimintaan. Jos edellä mainittu käyttötapa 
on kuitenkin välttämätön, tätä laitetta ja muita laitteita on 
pidettävä silmällä niiden asianmukaisen toiminnan varmis-
tamiseksi.

• Muiden kuin sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka tämän 
laitteen valmistaja on hyväksynyt tai toimittanut, voi kas-
vattaa sähkömagneettisten häiriöiden määrää tai vähentää 
laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa laitteen 
virheelliseen toimintaan.

• Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi heikentää 
laitteen tehoa.
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3. Laitteen kuvaus

  1. Mansetti
  2. Mansettiletku
  3. Mansettipistoke
  4. Näyttö
  5. Mansettipistokkeen liitin
  6. Riski-indikaattori
  7. Adapterin liitin
  8. Toimintopainikkeet -/+
  9. Käynnistys-/sammutuspainike 
10. Muistipainike M
11. Asetuspainike SET

Näyttö:
 1. Kellonaika ja päivämäärä
 2. Systolinen paine
 3. Diastolinen paine
 4. Pulssilukema
 5.  Sydämen rytmihäiriön 

symboli , Pulssin 
symboli 

 6. Ilman päästö 
 7.  Muistinäyttö: keskiarvo  

(  ), aamu (  ), ilta  
(  ), muistipaikan 
numero

 8.  Paristonvaihdon  
symboli 

 9. Hälytystoiminto 
10. Riski-indikaattori
11. Käyttäjämuisti 
12. Mansetin kireyden seuranta
13. Vakaudentunnistimen ilmaisin 

1

2

 

1

2

91011

8

6

5

4

2

1 3

7

1

2

1

5678

2

3

4

9

11

10

13

12
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4. Mittauksen valmistelu
Paristojen asettaminen paikalleen
• Avaa paristokotelon kansi.
• Aseta lokeroon neljä 1,5 V:n AA-alka-

liparistoa (tyyppi LR6) Varmista, että 
asetat paristot koteloon napaisuus-
merkintöjen mukaisesti.  
Älä käytä uudelleenladattavia pa-
ristoja.

• Sulje paristokotelon kansi huolelli-
sesti.

• Kaikki näyttölukemat näytetään 
lyhyesti, 24 h vilkkuu näytöllä. Aseta 
päiväys ja kellonaika seuraavien ohjeiden mukaan.

Kun paristonvaihdon symboli  näkyy jatkuvasti näytöllä, 
mittaus ei enää ole mahdollista ja kaikki paristot on vaih-
dettava uusiin. Paristojen vaihdon jälkeen laitteeseen on 
asetettava kellonaika uudelleen.

 Paristojen hävittäminen 

• Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikal-
liseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai toi-
mittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäviksi. Laki 
edellyttää, että paristot hävitetään asianmukaisella tavalla.

• Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seu-
raavia merkintöjä: 

 Pb = paristo sisältää lyijyä,
 Cd = paristo sisältää kadmiumia, 
 Hg = paristo sisältää elohopeaa.

Tuntijärjestelmän, päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Kellonaika ja päivämäärä on ehdottomasti asetettava. Vain 
siten lukemat tallentuvat kellonajan ja päivämäärän mukai-
sesti ja niitä voidaan seurata myöhemmin. 

 Voit avata asetusvalikon kahdella eri tavalla.
• Ennen ensimmäistä käyttöä ja aina paristojen vaih-

don jälkeen:
 Kun laitat paristot laitteeseen, valikko avautuu auto-

maattisesti.
• Paristojen ollessa jo paikoillaan:
 Pidä asetuspainiketta SET painettuna n. 5 sekunnin 

ajan laite sammutettuna.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen tapahtuu seuraavalla 
tavalla:
• Aseta toimintopainikkeilla −/+ 12- tai 24-tuntinen kellonajan 

näyttö. Vahvista valintasi painamalla SET-asetuspainiket-
ta. Vuosi alkaa vilkkua. Aseta vuosi toimintopainikkeilla −/+ 
ja vahvista valintasi SET-asetuspainikkeella.
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• Aseta kuukausi, päivä, tunti ja minuutit ja vahvista kukin 
kohta painamalla SET-asetuspainiketta.

• Verenpaineen mittauslaite sammuu automaattisesti.

Hälytyksen asettaminen
Voit asettaa kaksi eri hälytystä, jotta muistat suorittaa mit-
tauksen ajallaan. Aseta hälytys seuraavasti:
• Paina toimintopainikkeita −/+ samanaikaisesti viiden 

sekunnin ajan.
• Näytölle ilmestyy hälytys 1 . ”On” ja ”off” vilkkuvat näy-

töllä samanaikaisesti. Valitse toimintopainikkeilla −/+, ote-
taanko hälytys 1  käyttöön (”on” vilkkuu) vai pois käytöstä 
(”off” vilkkuu), ja vahvista valinta painamalla SET-asetuspai-
niketta.

• Mikäli hälytys 1  otetaan pois käytöstä (off), pääset 
hälytyksen 2  asetuksiin.

• Mikäli hälytys 1  otetaan käyttöön, tunnit vilkkuvat 
näytöllä. Aseta haluamasi tunnit toimintopainikkeilla −/+ ja 
vahvista valintasi SET-asetuspainikkeella. Minuutit vilkku-
vat näytöllä. Aseta haluamasi minuutit toimintopainikkeilla 
−/+ ja vahvista valintasi SET-asetuspainikkeella.

• Näytölle ilmestyy hälytys 2 . ”On” ja ”off” vilkkuvat 
näytöllä samanaikaisesti. Aseta hälytys 2 samalla tavalla 
kuin hälytys 1 . Verenpaineen mittauslaite sammuu 
automaattisesti. 

Käyttö verkkolaitteen avulla
Tämä laite toimii myös verkkolaitteen avulla. Tällöin paristot 
täytyy poistaa paristokotelosta.
•  Verenpaineen mittauslaitetta saa ainoastaan käyttää näis-

sä ohjeissa mainitun verkkolaitteen kanssa, jotta vältyttäi-
siin mittauslaitteen mahdolliselta vahingoittumiselta.

•  Kytke verkkolaite sille tarkoitettuun, mittauslaitteen oikeal-
la puolella olevaan liittimeen. Verkkolaitetta saa käyttää 
ainoastaan laitteen tyyppikilvessä ilmoitetulla verkkojän-
nitteellä.

• Kytke sitten verkkolaitteen pistoke pistorasiaan.
•  Mittauslaitteen käytön jälkeen irrota verkkolaite ensin 

pistorasiasta ja vasta sitten itse mittauslaitteesta. Kun 
verkkolaite irrotetaan, mittauslaitteen päivämäärä ja kel-
lonaika häviävät. Jo tallennetut lukemat jäävät kuitenkin 
laitteen muistiin.

5. Verenpaineen mittaaminen
Ennen mittausta ota laite huoneenlämpöön.
Voit mitata verenpaineen vasemmasta tai oikeasta käsivar-
resta.

Mansetin asettaminen 
Aseta mansetti paljaalle olkavarrel-
le. Tarkista, ettei hiha tai muu 
vaate/esine purista olkavartta ja 
häiritse sen verenkiertoa. 
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Aseta mansetti olkavarteen niin, 
että sen alareuna on 2–3 cm 
kyynärtaipeen ja valtimon yllä. 
Letku osoittaa kämmenen 
keskiosaan.

Aseta nyt mansetin vapaa pää 
tiukasti, mutta ei liian kireälle 
olkavarren ympärille ja kiinnitä 
tarranauhalla. Mansetin kireys on 
sopiva, kun kaksi sormea mahtuu 
vielä sen alle.

Liitä nyt mansettiletku 
mansettiliittimeen. 
 

Mansetti soveltuu käytettäväksi, 
kun merkintä  sijoittuu 
OK-alueelle mansetin olkavarteen 
kiinnittämisen jälkeen.

  Jos mittaat verenpaineen oikeasta käsivarresta, letku 
on kyynärpään sisäpuolella. Varmista, ettet aseta kättäsi 
letkun päälle.

Verenpaine voi olla erilainen oikeassa ja vasemmassa käsi-
varressa. Tästä syystä myös mitatuissa verenpainearvoissa 
voi olla eroja. Mittaa verenpaine aina samasta käsivarresta.
Jos käsivarsien verenpainearvoissa on huomattava ero, 
kysy lääkäriltäsi, kummasta käsivarresta sinun kannattaa 
mitata verenpaineesi.

Huomio: Laitteessa saa käyttää vain alkuperäistä mansettia. 
Mansetti sopii 22–42 cm:n mittaisen olkavarren ympärille.

Oikean kehon asennon valinta

• Lepää noin 5 minuuttia aina ennen ensimmäistä veren-
paineen mittausta. Muuten mittaustulos ei välttämättä ole 
luotettava.

• Jos haluat tehdä useampia mittauksia peräkkäin, pidä 
mittauskertojen välillä aina vähintään 1 minuutin tauko.

• Mittaus voidaan tehdä istualtaan tai makuultaan. Mansetin 
on aina oltava sydämen korkeudella.

• Istuudu ja ota hyvä asento verenpaineen mittausta varten. 
Nojaa tuolin selkänojaa vasten ja rentouta kädet. Älä risti 
jalkoja. Aseta jalkapohjat tasaisesti lattiaa vasten. 
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• Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka, on tärkeää 
pysyä paikallaan ja olla puhumatta mittauksen ajan.

Verenpaineen mittaus
• Aseta mansetti paikalleen edellä kuvatulla tavalla ja ota 

sopiva asento mittausta varten.
• Käynnistä verenpaineen mittauslaite käynnistys-/sam-

mutuspainikkeella . Kokoruututilan jälkeen näytöllä 
näkyy, mikäli hälytys 1  tai hälytys 2  on käytössä.

• Mansetti täyttyy automaattisesti. Mansetin paine laskee 
hitaasti. Jos laite havaitsee korkeaa verenpainetta, se 
pumppaa uudestaan ilmaa, jolloin mansetin paine kasvaa 
taas. Näytölle ilmestyy pulssin symboli  heti, kun laite 
havaitsee pulssin. 

• Näytöllä näkyy mansetin kireyden seurannan symboli  
koko mittauksen ajan. Mikäli mansetti on liian kireällä tai 
liian löysällä, näytölle ilmestyy  ja " ". Tällöin mittaus 
keskeytyy noin 5 sekunnin kuluttua ja laite sammuu. Kiin-
nitä mansetti paikalleen oikein ja suorita uusi mittaus.

• Näytöllä näkyvät (systolisen) yläpaineen, (diastolisen) 
alapaineen ja sykkeen mittaustulokset. Lisäksi näyttöön 
ilmestyy symboli, joka ilmoittaa, onko verenkierto ollut 
mittauksen aikana riittävän vakaa (

1

2

 = vakaa verenkier-
to, 

1

2

= epävakaa verenkierto). Noudata tämän käyttö-
ohjeen kohdassa Tulosten tarkastelu / Vakaudentunnistin 
annettuja ohjeita.

• Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa käynnistys-/
sammutuspainikkeella .

• _ ilmestyy näytölle, jos mittausta ei voitu suorittaa asian-
mukaisesti. Katso tämän käyttöohjeen kappale Vikailmoi-
tukset/vianetsintä ja tee uusi mittaus.

• Valitse haluamasi käyttäjämuisti painamalla muistipai-
niketta M. Jos et valitse käyttäjämuistia, mittaustulos 
tallentuu viimeksi käytettyyn muistiin. Näytölle ilmestyy 
vastaavasti symboli , ,  tai .

• Kun haluat katkaista laitteesta virran, paina käynnistys-/
sammutuspainiketta . Jos unohdat katkaista laitteesta 
virran, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 3 
minuutin kuluttua.

Odota vähintään 1 minuutti ennen seuraavaa 
mittausta.

6. Tulosten tarkastelu
Sydämen rytmihäiriöt:
Laite pystyy tunnistamaan mahdollisia sydämen rytmihäi-
riöitä mittauksen aikana. Mahdolliset havainnot ilmoitetaan 
mittauksen jälkeen symbolilla . Tämä voi olla merkki 
arytmiasta. Arytmia on sairaus, jossa sydämen rytmi 
muuttuu epänormaaliksi sydämen lyöntiä ohjaavassa bio-
sähköisessä järjestelmässä olevien häiriöiden vuoksi. Oireet 
(väliin jäävät tai ennenaikaiset sydämenlyönnit, hidas tai 
liian nopea syke) voivat johtua mm. sydänsairaudesta, iästä, 
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fyysisestä altistumisesta, liiallisesta alkoholinkulutuksesta, 
stressistä tai unenpuutteesta. Arytmia voidaan todeta vain 
lääkärin tutkimuksen perusteella. Toista mittaus, jos symboli 

 ilmestyy mittauksen jälkeen näytölle. Muista levätä viisi 
minuuttia ennen mittausta ja olla liikkumatta ja puhumatta 
mittauksen aikana. Jos symboli  ilmaantuu usein, ota 
yhteyttä lääkäriin. Itse tehty diagnoosi ja itsehoito mittaus-
tulosten perusteella voivat olla vaarallisia. Noudata aina 
lääkärin antamia ohjeita.

Riski-indikaattori:
Mittaustuloksia voidaan luokitella ja arvioida seuraavan 
taulukon mukaisesti. 
Standardiarvot ovat kuitenkin ainoastaan suuntaa-antavia, 
sillä eri henkilöiden ja eri ikäryhmien jne. yksilöllinen veren-
paine saattaa poiketa niistä. 
On tärkeää kysyä säännöllisin väliajoin neuvoa lääkäriltä. 
Lääkäriltä saat tiedon normaalin verenpaineen yksilöllisistä 
arvoista sekä siitä arvosta, josta lähtien verenpaine luokitel-
laan vaarallisen korkeaksi.
Näytön pylvästaulukko ja laitteen asteikko kertovat, millä 
alueella verenpainearvot ovat.
Jos systolinen ja diastolinen paine ovat kahdella eri alueella 
(esim. systolinen alueella ”korkea normaali” ja diastolinen 
alueella ”normaali”), laitteen graafinen asteikko näyttää aina 
korkeamman alueen (tässä tapauksessa ”korkea normaali”).

Verenpainealueet Systolinen 
(mmHg)

Diastolinen
(mmHg) Toimenpide

Taso 3: 
voimakas 
hypertonia

≥ 180 ≥ 110 Hakeudu lääkärin 
hoitoon

Taso 2: kohtalai-
nen hypertonia 160–179 100–109 Hakeudu lääkärin 

hoitoon

Taso 1: lievä 
hypertonia 140–159 90–99

Mittauta veren-
paineesi lääkärillä 
säännöllisesti 

Korkea normaali 130–139 85–89
Mittauta veren-
paineesi lääkärillä 
säännöllisesti

Normaali 120–129 80–84 Itsehoito
Ihanteellinen < 120 < 80 Itsehoito

Lähde: WHO, 1999 (World Health Organization)

Vakaudentunnistin (HSD-diagnostiikka)
Yleisin verenpaineen mittauksessa tapahtuva virhe on, että 
verenpaine ei ole ollut riittävän vakaa (vakaa verenkierto) 
mittausajankohtana. Tällöin sekä verenpaineen ylä- että 
alapaineen mittaustulokset ovat virheellisiä. Tämä laite 
tunnistaa verenpaineen mittauksen yhteydessä automaat-
tisesti, onko verenkierto riittävän vakaa. Jos laite havaitsee 
verenkierron olevan vakaa, näyttöön ilmestyy symboli 

1

2
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(vakaa verenkierto) ja mittaustulosta voidaan pitää käypänä 
lepoverenpaineen arvona.

1

2

 Vakaa verenkierto
Kun verenkierto on riittävän vakaa, laite mittaa verenpaineen 
ylä- ja alapaineen luotettavasti ja arvot vastaavat lepoveren-
painetta. Jos laite havaitsee verenkierron olevan epävakaa,
epävakaan verenkierron symboli 

1

2

 ilmestyy näyttöön. 
Tässä tapauksessa verenpaine kannattaa mitata uudestaan 
fyysisen ja psyykkisen levon jälkeen. Verenpainetta mitat-
taessa potilas ei saa olla henkisessä tai fyysisessä rasitusti-
lassa, sillä mittaustulosten perusteella todetaan mahdollinen 
kohonnut verenpaine sekä määritetään tarvittava lääkehoito.

1

2

 Verenkierto epävakaa
On hyvin todennäköistä, että verenpaineen ylä- ja alapai-
neen arvot on mitattu verenkierron ollessa liian epävakaa, 
minkä vuoksi arvot poikkeavat lepoverenpaineen mittaus-
tuloksista.
Lepää ja rentoudu vähintään 5 minuuttia, ja toista mittaus 
tämän jälkeen. Asettaudu riittävän rauhalliseen ja mukavaan 
paikkaan. Pysy hiljaa paikallasi, sulje silmäsi, hengitä rauhal-
lisesti ja tasaisesti sekä yritä rentoutua. Jos laite tälläkin 
mittauskerralla näyttää verenkierron olevan liian epävakaa, 
toista mittaus uuden lepovaiheen jälkeen. Jos myös seuraa-
vat mittaustulokset pysyvät epävakaina, merkitse mittausar-

voihin tieto siitä, ettei verenkiertoa saatu mittausten aikana 
riittävän vakaaksi. Tällaisissa tapauksissa taustalla saattaa 
olla muun muassa hermostollinen sisäinen levottomuus, 
jota ei pystytä poistamaan lyhytaikaisilla lepojaksoilla. Myös 
mahdolliset rytmihäiriöt voivat estää vakaan verenpainemit-
tauksen.
Verenpaineen epävakauteen on olemassa erilaisia syitä, 
kuten ruumiillinen tai henkinen rasitus, mielialan vaihtelut, 
rytmihäiriöt tai mittauksen aikana puhuminen. Useimmissa 
tapauksissa HSD-diagnostiikka antaa erittäin hyvän kuvan 
siitä, onko verenkierto mittauksen aikana riittävän vakaa. 
Joillakin rytmihäiriöistä tai jatkuvasta henkisestä rasituk-
sesta kärsivillä potilailla voi kuitenkin olla pitkäaikainen 
verenkierron epävakaustila, joka ei poistu edes toistuvien 
lepojaksojen jälkeen. Tällaisten henkilöiden verenpaineen 
vakautta ei voida määrittää tarkasti. Muiden lääketieteellis-
ten mittausmenetelmien tavoin HSD-diagnostiikan määritys-
tarkkuus on rajallinen, ja menetelmä voi yksittäistapauksissa 
antaa virheellisiä tuloksia. Jos laite on todennut verenkierron 
riittävän vakaaksi, mittaustulokset ovat erittäin luotettavia.
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7.  Lukemien tallennus, haku muistista ja poisto 
Jokaisen onnistuneen mittauksen lukemien yhteyteen tallen-
tuu aina päiväys ja kellonaika. Kun muistissa on yli 30 mit-
tausta, laite alkaa poistaa niitä vanhimmasta lukien.
• Paina muistipainiketta M. Valitse haluamasi käyttäjämuisti 

(  ...  ) painamalla uudelleen muistipainiketta M. 
• Painaessasi toimintopainiketta + näytölle ilmestyy kaik-

kien käyttäjämuistissa olevien mittaustulosten keskiarvo 
. Painamalla uudelleen toimintopainiketta + näet seitse-

män edellisen päivän aamumittausten keskiarvon. (aamu: 
5.00–9.00, näytöllä  ). Painamalla uudelleen toimintopai-
niketta + näet seitsemän edellisen päivän iltamittausten 
keskiarvon. (ilta: 18.00–20.00, näytöllä ). Painamalla 
vielä kerran toimintopainiketta + näet viimeisimmät yksit-
täiset lukemat sekä niiden päivämäärän ja kellonajan.

• Kun haluat katkaista laitteesta virran, paina käynnistys-/
sammutuspainiketta .

• Jos unohdat katkaista laitteesta virran, se kytkeytyy 
30 sekunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.

• Jos haluat tyhjentää yksittäisen käyttäjämuistin kokonaan, 
paina muistipainiketta M. Paina muistipainiketta M sekä 
SET-asetuspainiketta samanaikaisesti viiden sekunnin ajan.

8. Vikailmoitukset/vianetsintä
Vikojen ilmaantuessa näytöllä näkyy vikailmoitus _.
Vikailmoitukset ovat mahdollisia, kun
• laite ei havaitse sykettä oikein: 1;
• mittausta ei voida suorittaa:  2;
• mansetti on kiinnitetty liian tiukasti tai liian löysästi:  3;
• mittauksen aikana ilmenee vikoja:  4;
• pumppauspaine on yli 300 mmHg:  5;
• ilmenee järjestelmävirhe. Ota kyseisen vikailmoituksen 

sattuessa yhteyttä asiakaspalveluun:  6.
• Paristot ovat melkein lopussa: .

Näissä tapauksissa verenpaine on mitattava uudelleen. Kiin-
nitä huomiota siihen, ettet liiku tai puhu mittauksen aikana.
Aseta tarvittaessa paristot uudelleen tai vaihda ne.

9. Laitteen ja mansetin puhdistus ja säilytys
• Puhdista laite ja mansetti varovasti hieman kostutetulla 

liinalla.
• Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
• Laitetta tai mansettia ei saa missään tapauksessa upottaa 

veteen, sillä niiden sisälle saattaa päästä nestettä ja laite 
tai mansetti voi vahingoittua.

• Älä jätä laitteen tai mansetin päälle mitään painavaa säily-
tyksen ajaksi. Poista paristot. Mansettiletkuun ei saa tulla 
jyrkkiä taitteita.



15

10. Tekniset tiedot
Tyyppi BM 28
Mittausmenetelmä Oskillometrinen, ei-invasiivinen veren-

paineen mittaus olkavarresta
Mittausalue Mansettipaine 0–300 mmHg, 

systolinen 50–280 mmHg, 
diastolinen 30–200 mmHg, 
pulssi 40–199 lyöntiä minuutissa.

Lukematarkkuus systolinen ± 3 mmHg, 
diastolinen ± 3 mmHg, 
pulssi ± 5 prosenttia ilmoitetusta 
arvosta

Mittausepävar-
muus

Suurin sallittava standardipoikkeama 
kliinisten tutkimusten mukaan:  
systolinen 8 mmHg / 
diastolinen 8 mmHg

Muisti 4 x 30 muistipaikkaa
Mitat S 134 mm x L 103 mm x K 60 mm
Paino Noin 367 g (ilman paristoja, mansetin 

kanssa) 
Mansetin pituus 22–42 cm
Sallitut käyttöolo-
suhteet

+10 °C – +40 °C, suhteellinen ilmankos-
teus 10 – 85 % (ei kondensoituva)

Sallitut säilytysolo-
suhteet

-20 °C – +55 °C, suhteellinen ilmankos-
teus 10 – 90 %, ympäröivä paine 800–
1050 hPa

Virtalähde 4 x 1,5 V:n  AA-paristoa 
Paristojen käyt-
töikä

Noin 300 mittausta verenpaineen voi-
makkuuden tai pumppauspaineen 
mukaan 

Luokitus Sisäinen virransyöttö, IP21 (ei vesi- eikä 
roisketiivis), ei AP- eikä APG-suojattu, 
jatkuva käyttö, tyypin BF käyttöosa

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristokotelosta.
Oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen ilman erillistä 
ilmoitusta pidätetään päivityssyistä.
• Tämä laite on eurooppalaisen normin EN 60601-1-2 (vas-

taa standardien CISPR 11, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, 
IEC61000-4-2, IEC61000- 4-3, IEC61000-4-4, 
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-7, 
IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, EN55024 vaatimuksia) 
mukainen, ja se noudattaa erityisiä, sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevia varotoimenpiteitä. Ota huo-
mioon, että kannettavat ja siirrettävät HF-kommunikaatio-
laitteet voivat vaikuttaa tähän laitteeseen.

• Laite on seuraavien direktiivien, lakien ja standardien 
mukainen: lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 
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93/42/EEC, Saksan terveydenhuollon laitteista annettu 
laki (Medizinproduktegesetz, MPG) sekä standardit EN 
1060-1 (ei-invasiiviset verenpainemittarit osa 1: yleiset 
vaatimukset), EN1060-3 (ei-invasiiviset verenpainemittarit 
osa 3: lisävaatimukset elektromekaanisille verenpaineen 
mittausjärjestelmille) ja IEC 80601-2-30 (sähkökäyttöiset 
lääkintälaitteet osa 2–30: turvallisuutta ja oleellista suori-
tuskykyä koskevat erityisvaatimukset automaattisille ei-in-
vasiivisille verenpainemonitoreille).

• Tämän verenpaineen mittauslaitteen tarkkuus on testattu 
huolellisesti, ja laite on suunniteltu pitkäaikaista käyttöä 
varten. Kun laitetta käytetään lääketieteellisiin tarkoituk-
siin, on suoritettava mittausteknisiä tarkastuksia asian-
mukaisin keinoin. Lisätietoja tarkkuuden testauksesta on 
saatavilla palveluosoitteesta.

11. Sovitin
Mallinumero LXCP12-006060BEH
Sisääntulo 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0.5 A max
Ulostulo 6  V DC, 600 mA, vain Beurer-veren-

painemittareiden kanssa.
Valmistaja Shenzhen Iongxc power supply co., ltd

Suoja Laitteessa on kaksinkertainen suo-
jaeristys ja ensiöpuolinen lämpötila-
varoke, joka katkaisee laitteen ver-
kosta häiriön yhteydessä. 
Varmista, että olet poistanut paristot 
paristolokerosta, ennen kuin käytät 
sovitinta.

Suojaeristys/Suojausluokka 2.

Tasavirtaliittimen napaisuus

Kotelo ja suojukset Sovittimen kotelo suojaa kosketta-
masta osia, joissa on tai voi olla virtaa 
(sormi, neula, tarkastuskoukku). 
Käyttäjä ei saa koskettaa samanaikai-
sesti potilasta ja AC-sovittimen ulo-
stulopistoketta.

12. Vara- ja kuluvat osat
Voit tilata vara- ja kuluvia osia vastaavasta huolto-osoittees-
ta ilmoittamalla kulloisenkin materiaalinumeron.

Tuote Tuote- tai tilausnumero
Yleismansetti (22-42 cm) 163.911
Verkkolaite (EU) 071.95
Verkkolaite (UK) 072.05
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13. Takuu / huolto
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (jäljem-
pänä ”Beurer”) myöntää tälle tuotteelle takuun jäljempänä 
mainituin ehdoin ja jäljempänä kuvatussa laajuudessa.

Jäljempänä ilmoitetut takuuehdot eivät vaikuta myyjän 
lakisääteisiin takuuvelvoitteisiin, jotka syntyvät ostajan 
kanssa solmittavan kauppasopimuksen myötä. 
Takuu on lisäksi voimassa riippumatta lain määräämistä 
vastuista.

Beurer takaa, että tuote toimii moitteetta ja että siitä ei 
puutu mitään.

Maailmanlaajuinen takuuaika on 5 vuotta siitä, kun ostaja 
ostaa uuden, käyttämättömän tuotteen.

Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostaja on hankkinut 
kuluttajana ja joita hän käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin kotitalouskäytössä.
Voimassa on Saksan laki.

Jos tällainen tuote osoittautuu takuuaikana epätäydelliseksi 
tai sen toiminnassa on puutteita jäljempänä ilmoitettujen 
ehtojen mukaisesti, Beurer toimittaa näiden takuuehtojen 
mukaisesti maksutta korvaavan tuotteen tai korjaa tuotteen.

Kun ostaja haluaa ilmoittaa takuutapauksesta, hänen 
on käännyttävä ensin paikallisen jälleenmyyjän puoleen: 

katso asiakaspalveluosoitteet oheisesta Service Inter-
national  luettelosta. 

Tämän jälkeen ostaja saa tarkempia tietoja takuutapauksen 
käsittelystä, esim. mihin hän voi lähettää tuotteen ja mitä 
asiakirjoja vaaditaan. 

Takuuvaatimus voidaan tehdä vain, jos ostaja pystyy esit-
tämään 
- laskukopion/ostokuitin 
- alkuperäisen tuotteen 
Beurerille tai Beurerin valtuuttamalle yhteistyökumppanille.

Takuu ei kata 
- tuotteen normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista
- tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita, jotka kuluvat 

asianmukaisessa käytössä (esim. paristoja, akkuja, man-
setteja, tiivisteitä, elektrodeja, lamppuja, vaihtopäitä tai 
inhalaattorin varusteita) 

- tuotteita, joita on käytetty, puhdistettu, varastoitu tai 
huollettu epäasiallisesti ja/tai käyttöohjeen määräysten 
vastaisesti, eikä tuotteita, jotka ostaja tai muu kuin Beu-
rerin valtuuttama huoltopiste on avannut, korjannut tai 
muuttanut 

- kuljetuksessa valmistajan ja asiakkaan tai huoltopisteen ja 
asiakkaan välillä aiheutuneita vaurioita

- kakkoslaatuisina tai käytettyinä ostettuja tuotteita
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- tuotteessa esiintyvästä puutteesta johtuvia välillisiä 
vahinkoja (tällaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin 
mahdollisesti esittää vaateita tuotevastuun tai muiden lain 
määräämien vastuiden perusteella). 

Korjaukset tai koko tuotteen vaihtaminen eivät missään 
tapauksessa pidennä takuuaikaa. 
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