
ALGEMENE VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN
1. Neem de gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.
2. Raadpleeg uw arts in een van de volgende gevallen:

a) Het plaatsen van de manchet op een wond of een ontsteking.
b) Het plaatsen van de manchet op de arm aan de kant van een borstamputatie.
c) Gelijktijdig gebruik van andere medische controleapparaten op dezelfde ledemaat.
d) Het gebruik van de manchet op een ledemaat met intraveneuze toegang of therapie, of met een

arterioveneuze shunting. 
e) De bloedsomloop van de gebruiker moet worden gecontroleerd.

3. Gebruik dit product niet in een bewegend voertuig omdat dit kan resulteren in onjuiste metingen.
4. Het OHS symbool zal in 2 gevallen worden weergegeven:

a) De variatiecoë�ciënt (CV) van de tijd tussen hartslagen is >25%.
b) Het verschil in tijd tussen aansluitende hartslagen is �0.14s en meer dan 53% van het aantal gemeten 

hartslagen valt binnen deze de�nitie.
5. Gebruik geen andere manchet dan die door de fabrikant wordt geleverd omdat dit kan resulteren in
onjuiste metingen.
6. De meter zal onmiddellijk 'HI' of 'Lo' als technische foutmelding weergeven op het scherm indien de
vastgestelde bloeddruk (systolisch of diastolisch) buiten het vastgestelde bereik valt zoals gespeci�ceerd in 
SPECIFICATIES. In dit geval dient u een arts te raadplegen of te controleren of uw handelingen in strijd zijn 
met de instructies. De technische foutmelding (buiten het vastgestelde bereik) is een fabrieksinstelling en 
kan niet worden aangepast of uitgezet. Deze foutmelding heeft een lage prioriteit volgens IEC 60601-1-8. De 
foutmelding is niet vergrendelend en hoeft niet te worden gereset. De melding op het scherm verdwijnt
automatisch na 8 seconden.

  Deze bloeddrukmeter is ontworpen voor volwassenen en dient nooit gebruikt te worden bij zuigelin-
gen, jonge kinderen of pre-eclampsie patiënten. 



            Dit product voldoet mogelijk niet aan de prestatiespeci�caties als het wordt bewaard of gebruikt buiten 
het opgegeven temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik.
          Deel de manchet niet met besmettelijke personen om kruisbesmetting te voorkomen.
Het zich ontdoen van de meter, de batterijen en de manchet aan het einde van de levensduur dient te worden 
gedaan overeenkomstig de lokale wetgeving.
7. Langdurig te hard opgeblazen blaas kan kneuzingen op uw arm veroorzaken.




