
 אמצעי זהירות לבטיחות 1פרק 

 

  לשם שימוש תקין. "אמצעי הזהירות לבטיחות"לפני השימוש, יש לקרוא את 

  ,"כדי למנוע פציעה או חבלה למשתמשים בשל שימוש לא תקין, היוועצו ב"אמצעי הזהירות לבטיחות

 והשתמשו במוצר זה כיאות. 

 טיחות. מסיבות של בטיחות, יש לוודא הישמעות לאמצעי הזהירות לב

  שימו לב  
אם לא משתמשים במוצר בצורה תקינה, עלול להיווצר מצב מסוכן שכתוצאה ממנו תגרם חבלה למשתמש או 

 למטופל או נזק לציוד או לרכוש אחר.
 

  שימו לב 
 שימוש באבחון עצמי ובטיפול על פי תוצאות המדידה עלול להיות מסוכן.

 הישמעו להוראות הרופא שלכם.

 ר עם הרופא שלכם לגבי מידע מסוים לגבי לחץ הדם שלכם.צרו קש
 אנא העבירו את תוצאות המדידה לרופא שמכיר את היסטורית הבריאות שלכם כדי לקבל אבחנה.

למטופלים הסובלים מהפרעה חמורה בסירקולציית הדם או מהפרעה בקצב הלב, אנא השתמשו במכשיר לפי 
 לדימום חמור או לשגיאה במדידה כתוצאה מהלחץ על הזרוע. הנחיית רופא, אחרת השימוש עלול להוביל

 מכשיר זה מיועד לשימוש למדידת לחץ דם ודופק לב.
 אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת. 

 אחרת הוא עלול לגרום לתאונה או לעיכוב.

 אנא השתמשו בשרוול המיוחד
 אחרת תוצאת המדידה עלולה להיות לא נכונה.

 תקן את היחידה או את רכיביה ללא אישור.אין להרכיב או לנסות ל
 אחרת עלולים לגרום למדידה לא נכונה.

 

 

 

(דבנפר נמכר) AC מתאם עבור תפעול

  שימו לב 

 הייעודי הנמכר בנפרד AC-אנא השתמשו במתאם ה

 אחרת עלולות להיגרם בעיות.
 הייעודי הנמכר בנפרד AC-יש להשתמש בשקע נפרד עבור מתאם ה

 אחרת עלול להיגרם הלם חשמלי או פציעה.
הייעודי הנמכר בנפרד פגום, אנא הוציאו מידית את התקע משקע החשמל  AC-בל או חוטי מתאם הכאשר כ

 אחרת עלולים להיגרם הלם חשמלי או פציעה.
 אין לחבר את מתאם החשמל לשקע החשמל או להוציאו ממנו בידיים רטובות

 אחרת עלולים להיגרם הלם חשמלי או פציעה.
 



 

 תפעול באמצעות סוללה

  שימו לב 

 או סוללות אלקליות, אין להשתמש בסוללות מסוג אחר AAסוללות בגודל  4-באנא השתמשו 

 אחרת עלולה להיווצר שריפה.
 לא ניתן לערבב בין סוללות חדשות לישנות

 אחרת עלולים להיגרם דליפה מהסוללה, התחממות, קרע או נזק למד לחץ הדם האלקטרוני.
יש להתאים את הקוטב החיובי והשלילי של הסוללות לקטבים בתא הסוללות. כאשר הסוללות התרוקנו, יש 

 להחליפן בארבע סוללות חדשות באותה העת.
 אנא הוציאו את הסוללות כשאינכם משתמשים במכשיר במשך זמן רב

 רוני.אחרת עלולים להיגרם דליפה מהסוללה, התחממות, קרע או נזק למד לחץ הדם האלקט
 אם נוזל הסוללה נכנס לעיניכם, שטפו אותו במהירות בהמון מים נקיים וצרו קשר מידי עם רופא 

 אחרת עלול להיגרם עיוורון או סכנות אחרות. 
 אם האלקטרוליטים של הסוללות נצמדים לעור הגוף או לבגדים,

 יש לשטוף מידית בהמון מים נקיים
 אחרת הם עלולים להזיק לעור.

 

 

  עצה 

 אין לחשוף את המכשיר לטלטולים חזקים, כגון הפלת היחידה על הרצפה.
 אין לנפח את השרוול לפני שהוא מולבש על הזרוע.

 הדק את השרוול או את צינורית האוויר בחוזקה.אין ל
 

 

  .ותינוקותמדידת לחץ הדם ודופק הלב בקרב מבוגרים, ילדים, שם מכשיר זה מיועד לשימוש ל

 

 

 

 הרה  אז      

המכשיר נועד לשימוש על ידי מבוגרים היכולים לקרוא את המדריך למשתמש ואת הודעת השגיאה 

המופיעה על גבי המסך. יש לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר כדי לנקוט פעולות בהתאם 

ה למדריך למשתמש כאשר משהו משתבש במכשיר. רק כוח אדם מוסמך יכול להשתמש במכשיר למדיד

 בקרב ילדים ותינוקות. אנא וודאו שמצב המשתמש והשרוול המתאימים נבחרו לפני השימוש.



 היחידה המרכזית 2פרק 

 

מסופק בתוך אריזה. יש לפתוח את האריזה ולוודא שהמוצר  המוצר

שלם.

 

 אביזרים:

בשרוול מתאים כאשר מודדים בקרב ס"מ )חלק אמצעי של הזרוע העליונה(, אנא בחרו  32 – 22)מפרט: היקף גפה 

 ילדים או אחרים(.

 מדריך למשתמש דיסק תוכנה USBקו נתונים 

   
 

 נמכר בנפרד:
  

 

 ACמתאם 

 AC  100-240V 50-60 Hz AC 500mAקלט 

 0.2V +DC 6.0 V  1.0A  פלט   

 

(האירופי האיחוד לשוק רק מתאים זה חלק) 

 2SpO Y10UCH150חיישן   

 2SpO  100%~  35%טווח מדידת  
 70%  ~100% +2%   דיוק מדידה 
 bpm 250 ~ 30  טווח מדידת דופק 

 +2%-ו +2bpmהגדול מבין     טעות

 שרוול מבוגר 

 כפתור החלפת משתמש 

 כיבוי  \כפתור הפעלה 

 הפסק   \כפתור התחל 

 למטה \כפתור למעלה 

 כפתור זיכרון

 ACמתאם חיבור 

 כפתור תפריט

 USBחיבור תקע 

 סוללה יבשה 

 תקע השרוול

 חיבור תקע שרוול האוויר 

 תצוגה



 פונקציות הכפתורים 3פרק 

 כל פעולות מד לחץ הדם האלקטרוני מבוצעות באמצעות כפתורים. שמות הכפתורים מצוינים לעיל, והם:

 

 או לכבות את המכשיר.החזיקו את הכפתור כדי להפעיל 

 

לחצו על הכפתור כדי לנפח את השרוול ולהתחיל במדידת לחץ הדם. כאשר 
מודדים יש ללחוץ על כפתור זה כדי לבטל את המדידה ולרוקן את האוויר 

 מהשרוול.

 
 מטה. LCD-שלושת הכפתורים תואמים את הרמז במסך ה

תפריט[ ]הכנס[ ]רשימה[ ] לחיצה על כל כפתור תגרום לפעולה המתאימה, כגון: 
 וכו'.

 

כפתור המעלה ומטה בהתאמה משמש להזזת הסמן מעלה ומטה, כדי לשנות את 
 הפרמטרים ולהחליף מצבים.



 הפרעות חיצוניות 4פרק 

  שימו לב 

  .NIBP-אנא החזיקו בתקע האוויר כדי להסיר את שרוול ה

 

 

 

 ( שקע השרוול1)

 צד שמאל

 צד ימין

 USB( שקע 1)

 AC( שקע מתאם 2)

 .AC-ושקע מתאם ה USB-בצד ימין של המכשיר נמצאים שקע ה



 ACמתאם  \התקנת סוללה יבשה  5פרק 

 כמקור חשמל. ACהשתמש במוצר זה עם סוללה יבשה או עם מתאם ניתן ל

 

 התקנת סוללה יבשה 5.1

(i)  לחצו על סמן .על גבי מכסה הסוללות ומשכו את המכסה בכיוון החץ 

(ii)  סוללות יבשות בגודל  4התקינהAA ( והקוטב השלילי )+( מתאימים לקטבים המצוינים בתוך תא -כך שהקוטב החיובי )

 הסוללות.

(iii) את מכסה הסוללות. החזירו 

 : הסוללות התרוקנו.אם מופיע סימן 

 החליפו את הסוללות בארבע סוללות חדשות )מאותו הסוג( באותה העת.

 כבו את היחידה לפני החלפת הסוללות. 

  שימו לב 

 יש להשליך את הסוללות בהתאם לתקנות המקומיות לאיכות הסביבה.

 AC-שימוש במתאם ה 5.2

(i) ת מתאם החברו את המכשיר וא-ACהכניסו את תקע מתאם ה .-AC לתוך חיבור מתאם ה-AC .בצדו הימני של המכשיר 

(ii) חברו את מתאם ה-AC לתוך יציאת ה-AC 

  שימו לב 

ולמשוך אותו כדי להוציא את המתאם משקע החשמל. אין להוציאו על  AC-יש להחזיק במארז מתאם ה (1)

 ידי משיכת הכבל.

 ה.מהיחיד AC-הסירו את תקע מתאם ה (2)

 הייעודי. AC-אנא וודאו שאתם משתמשים במתאם ה

 



  שימו לב 

, עליכם AC-מומלץ להוציא את הסוללות. אם נגרם נזק כלשהו למתאם ה AC-כאשר משתמשים במתאם ה

 להשתמש בסוללות כדי להפעיל את המכשיר.

ליפו בין המתאם החכאשר המתאם והסוללות נמצאים שניהם בשימוש באותה העת, לא יעשה שימוש בסוללה. 

 לסוללה כמקור אספקת החשמל למכשיר כאשר הוא כבוי, אחרת, המכשיר עלול להיכבות עקב הפסקת חשמל.



 הגדרת תאריך ושעה 6פרק 

 .יש להגדיר את התאריך והשעה לאחר הדלקת המכשיר 

 .מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה אוטומטית עם תאריך ושעה 

 נו או הוסרו, אז לאחר הפעלת המכשיר, התאריך ממשיך מהערך האחרון שהוכנס והשעה מתחילה אם הסוללות התרוק

 . יש להגדיר את התאריך והשעה שוב.00:00:00-מ

 

 

פריטים לכל משתמש. ניתן  100-מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה של שלושה משתמשים אוטומטית ועד ל

ולעבדן באמצעות תוכנת מחשב. אם התאריך והשעה מכוונים בצורה תקינה,  USBצעות כבל להעביר את התוצאות למחשב באמ

 תאריך ושעת המדידה יהיו נכונים בזיכרון, אחרת הם לא יהיו נכונים.

  שימו לב 

 שימוש נכון בפונקציית העברת הנתונים:

 הפעילו את המכשיר כדי להיכנס לממשק הראשי המוצג להלן: (1

 
לחצו על כפתור ]תפריט[ כדי להיכנס אל ]תפריט מערכת[ ובחרו בפריט ]זמן מערכת[ בתפריט המערכת.  (2

 הזמן הנכון יוצג:

 
 לחצו על כפתורים ]מעלה[ או ]מטה[ כדי להגדיר את התאריך והשעה. (3

 ל כפתור ]הכנס[ כדי לחזור לתפריט הקודם.לאחר ההגדרה, בחרו בפריט ]אישור[ ולחצו ע (4

  שימו לב 

 , אחרת יתכן נזק למכשיר.IEC60950אנא בחרו במחשב המתאים לדרישות 

 

 

 



 יחידת המידה 7פרק 

 ".kPa"-" וmmHgישנן שתי יחידות מידה "

 ".mmHgברירת המחדל היא : "

בתוך ]תפריט מערכת[  ", היכנסו לתפריט המשנה ]הגדרת מערכת[kPa" לבין "mmHgכדי לעבור בין היחידות "

 לפה בפריט ]יחידה[.והשלימו את ההח

 



 החלפת משתמש 8פרק 

פריטים עבור כל  100מד לחץ הדם האלקטרוני שומר את תוצאות המדידה של שלושה משתמשים אוטומטית, ועד 

 משתמש.

משתמש[ בתפריט  תחוםכדי להחליף משתמשים. או לחצו על פריט ]לחצו על כפתור ]משתמש[ בממשק הראשי 

 ין משתמשים.]הגדרת מערכת[ כדי להחליף ב

 

  שימו לב 

כאשר מוגדר ]תחום משתמש[ כ]כולם[, ניתן להחליף את המשתמש הנוכחי בממשק הראשי; כאשר הוא מוגדר 

 כמשתמש מסוים, לא ניתן להחליפו כך.



 לבישת שרוול הזרוע 9פרק 

 ניתן לבצע את המדידה על ידי לבישת השרוול על זרוע שמאל או ימין.
 מזרועותיכם העליונות.הסירו בגדים הדוקים 

 בצעו את הפעילות בחדר בעל טמפרטורה נוחה.
 

 

 ים עבים במקום לגלגל את השרוולים.כאשר מודדים, יש להסיר בגד

 כדי למדוד בצורה מדויקת, יש לשים לב שלובשים את השרוול כיאות )על זרוע שמאל(.

 יש לוודא שתקע האוויר מוכנס ליחידה המרכזית. (1)

 
 רוול לצורת גליל כך שהזרוע תוכל להיכנס אליה בנוחות. יש לגלול את הש (2)

 
 מכניסים את הזרוע דרך השרוול, כאשר צינורית האוויר של השרוול עוברת מעל כף ידכם.   (3)

 

נמצא במרכז פנים הזרוע שלכם ועל צינורית יש ללבוש את השרוול על הזרוע העליונה שלכם. סמן הצבע  (4)

 אמה שלכם.האוויר להיות בקו אחד עם אצבע ה

 
 ס"מ מעל למרפק שלכם. 3ס"מ עד  2-על תחתית השרוול להיות כ  (5)

 

 יש לקבע בגדים ולהדק היטב את השרוול סביב הזרוע. על השרוול להיות ללא מרווחים. (6)

 



 מדידת דופק 10פרק 

 דרך המדידה המדויקת 10.1

 יש למדוד כאשר אתם במצב שקט ורגוע.

 הניחו את הזרוע שלכם על שולחן. (1

  על השרוול להיות בקו אחד עם הלב שלכם. (2

 על כף היד להיות מונחת כלפי מעלה, ועל הגוף להיות רגוע. (3

 

באותה תנוחה נסו למדוד את לחץ הדם שלכם באותו זמן בכל יום עם אותה הזרוע ו

 לשם שמירה על עקביות.

 מיקום השרוול מעלה או מטה בזרוע עלול לגרום לשינויים בתוצאות המדידה.

 לגעת במד לחץ הדם האלקטרוני, בשרוול, ובצינור האוויר בעת המדידה.אין 

 יש לערוך את המדידות במקום שקט כאשר הגוף רגוע.

 דקות לפני המדידה. 5~  4יש להישאר דוממים במשך 

 יש לשחרר את הגוף, אין לאפשר פעילות שרירים.

 אין לדבר ולנוע בזמן המדידה.

 ת.דקות בין מדידו 5~  4יש להמתין 

 אין להשתמש בטלפון סלולארי ליד המכשיר.

 

 

 מדידת דופק 10.2

 עצור[ כדי לבצע מדידה. \( לחצו על כפתור ]התחל 1)

 
 התחלת מדידה                 תוצאת המדידה        

 במהלך המדידה, אנא שמרו על תנוחה נכונה ועל מצב דמום; אסור לזוז.

 עצירת המדידה

הפסק[ כדי להפסיק ולהוציא את  \כם להפסיק את המדידה לחצו על כפתור ]התחל במהלך המדידה אם ברצונ

 האוויר.

 אשרו את ערך המדידה (2)

 (.11ערך המדידה ניתן לשמירה אוטומטית )]לשימוש בפונקציית הזיכרון[ ראו פרק 

 רופא.* אבחון עצמי וטיפול תוך שימוש בתוצאות המדידה עלולים להיות מסוכנים. יש להישמע להוראות ה



  שימו לב 

  דקות בין מדידות 5- 4יש להמתין 

עלולה להיווצר צפיפות בזרוע, עלולות להתקבל תוצאות מדידת לחץ כאשר עורכים מדידות חוזרות, משום ש

 דם לא נכונות. לאחר שזרימת הדם חוזרת להיות רגילה ניתן למדוד שוב.

 דידה, הודעת שגיאה תופיע על גבי המסך. כאשר כמה גורמים משפיעים על תוצאות המדידה בתהליך המ

 תוכלו לטפל בתקלה ולהתחיל מחדש את המדידה. 

 

 

במצב שאין התראה פיזיולוגית, לחצו על כל כפתור כדי לבצע את הפונקציה המתאימה לכפתור: במצב  (3)

 כיבוי[( כדי לסלק את התראת השמע. \התראה קולית, לחצו על כל כפתור )למעט כפתור ]הפעלה 

 לחוץ כדי לכבות את המכשיר. כיבוי[ \הסיר את השרוול, להחזיק את כפתור ]הפעלה יש ל (4)

 * המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחתם לכבותו.



 פונקציית הזיכרון 11פרק 

פריטים.  100-בהם הן נמדדו, עד להמכשיר מיועד לשמירת והצגת ערכי לחץ הדם, קצב הדופק, והתאריך והשעה ש

 שתימדד, התוצאות המוקדמות ביותר ימחקו. 101-פריטים, המדידה ה 100אם כבר אוחסנו 

 סקירת ערך בזיכרון 11.1

בממשק המרכזי )הממשק כאשר מפעילים את המכשיר( יש ללחוץ על כפתור ]זיכרון[ כדי לסקור את ערכי  ( 1

 .100-ל 1עם מספר סידורי הנע בין המדידה העדכניים ביותר בכתב גדול 

 

 ]מטה[ כדי לעבור במחזוריות בין ערכי המדידות הקודמים. \לחצו על כפתור ]מעלה[  ( 2

 * התמונה משמאל מראה שאין תוצאות מדידה. 
 

 

 לחצו על כפתור ]רשימה[ כדי לעבור לממשק טבלת הנתונים. ( 3

 

 ק המגמה.לחצו על כפתור ]מגמה[ כדי להציג את ממש ( 4

 

 סיום הצגת ערכי המדידה. ( 5

 



 [ כדי לכבות את המכשיר.כיבוי \לחצו על ]יציאה[ כדי לחזור לממשק הראשי או החזיקו את הכפתור ]הפעלה 

 * המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחת לכבותו.

 מחיקת ערכי זיכרון 11.2

 כולים למחוק את כל הערכים השמורים בזיכרון של כל משתמש בנפרד במקום מחיקת פריט מיוחד.משתמשים י

, בחרו בפריט ]מחיקת נתונים[ ואז היכנסו לממשק שלו, ובו לחצו על כפתור ]תפריט[ כדי להיכנס אל ]תפריט מערכת[ (1

חר ימחקו לאחר אישור בחרו במשתמש שהנתונים שלו צריכים להימחק. כל תוצאות המדידה של המשתמש הנב

 המחיקה. 

 
 סיום פעולה (2

 כיבוי[ לחוץ כדי לכבות. \בחרו בכפתור ]אישור[ או ]יציאה[ כדי לחזור לתפריט הקודם או החזיקו את כפתור ]הפעלה 

 * המכשיר יכבה אוטומטית לאחר שתי דקות שבהן לא בוצעה כל פעולה במכשיר, אפילו אם שכחת לכבותו.



 רעהפונקציית הת 12פרק 

 התראות מסווגות בשתי קטגוריות: התראה טכנית והתראה פיזיולוגית.

 התראה פיזיולוגית

על כפתור ]תפריט[ כדי להיכנס לתפריט המערכת, בחרו בפריט ]הגדרת התראה[ כדי להיכנס המשתמש יכול ללחוץ 

שר לחץ הדם גבוה כיבוי של התראה וגבול עליון ותחתון של ההתראה, כא –לממשק שלה, ואז הגדירו הפעלה 

 מהגבול העליון או נמוך מהגבול התחתון, ההתראה הפיזיולוגית תתרחש.

 

תשפיע על ההתראות הבאות. כדי לחצו על כל כפתור כדי לבטל את ההתראה במצב התראה פיזיולוגית ושיטה זו לא 

 .לסגור את ההתראה כפתור ]הגדרת התראה[ ינטרל את פונקציית ההתראה עד שההתרעה תופעל

 התראה טכנית

סוללות עומדות להיגמר וההתראה מופעלת, אז ההתראה תתרחש. לא ניתן לבטל התראה זו אלא אם כן כאשר ה

 מכבים אתה מכשיר או מחברים את המכשיר למקור חשמל. 

 

 

 


