
Onderhoud en veiligheidswaarschuwingen 

1. Het apparaat bevat onderdelen met hoge precisie. Vermijd daarom extreme temperaturen,
vochtigheid en direct zonlicht. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke
schokken en bescherm het tegen stof.

2. Reinig het omhulsel van de bloeddrukmeter en de manchet zorgvuldig met een licht vochtige,
zachte doek. Niet drukken. Was de manchet niet en gebruik geen chemische reiniger. Gebruik
nooit verdunner, alcohol of benzine als reiniger.

3. Lekkende batterijen kunnen het apparaat beschadigen. Verwijder de batterijen als het apparaat
lange tijd niet wordt gebruikt.

4. Het apparaat mag niet door kinderen worden bediend om gevaarlijke situaties te vermijden.
5. Als het apparaat nabij het vriespunt wordt bewaard, laat het dan voor gebruik acclimatiseren bij

kamertemperatuur.
6. Dit apparaat kan niet ter plaatse worden onderhouden. U mag geen enkel hulpmiddel gebruiken

om het apparaat te openen en u mag ook niets in het apparaat proberen aan te passen. Neem bij
problemen contact op met de winkel of de arts bij wie u dit apparaat hebt gekocht of neem
contact op met Rossmax International Ltd.

7. Als een veelvoorkomend probleem bij alle bloeddrukmeters die de oscillometrische meetfunctie
gebruiken, kan het apparaat moeite hebben met het bepalen van de juiste bloeddruk voor
gebruikers bij wie de diagnose aritmie (atriale of ventriculaire premature slagen of
atriumfibrilleren), diabetes, slechte circulatie van bloed, nierproblemen, of voor gebruikers die
een beroerte hebben gehad, of voor bewusteloze gebruikers.

8. Om de werking op elk moment te stoppen, drukt u op de AAN / UIT / START-toets en de lucht in
de manchet wordt snel afgevoerd.

9. Zodra de inflatie 300 mmHg bereikt, begint de unit om veiligheidsredenen snel leeg te lopen.
10. Houd er rekening mee dat dit alleen een thuiszorgproduct is en niet bedoeld is als vervanging

voor het advies van een arts of medische professional.
11. Gebruik dit apparaat niet voor diagnose of behandeling van gezondheidsproblemen of ziekten.

Meetresultaten zijn alleen ter referentie. Raadpleeg een arts voor interpretatie van
drukmetingen. Neem contact op met uw arts als u een medisch probleem heeft of vermoedt.
Wijzig uw medicijnen niet zonder het advies van uw arts of zorgverlener.

12. Elektromagnetische interferentie: Het apparaat bevat gevoelige elektronische componenten.
Vermijd sterke elektrische of elektromagnetische velden in de directe omgeving van het apparaat
(bijv. Mobiele telefoons, magnetrons). Deze kunnen leiden tot een tijdelijke vermindering van de
meetnauwkeurigheid.

13. Gooi apparaat, batterijen, componenten en accessoires weg in overeenstemming met de lokale
regelgeving.

14. Deze monitor voldoet mogelijk niet aan de prestatiespecificatie als deze wordt opgeslagen of
gebruikt buiten de temperatuur- en vochtigheidsbereiken gespecificeerd in Specificaties.

15. Houd er rekening mee dat bij het opblazen de functies van de ledemaat in kwestie verminderd
kunnen zijn.

16. Tijdens de bloeddrukmeting mag de bloedcirculatie niet onnodig lang worden gestopt. Als het
apparaat niet goed werkt, verwijder dan de manchet van de arm.

17. Vermijd mechanische beperking, compressie of buiging van de manchetlijn.
18. Laat geen langdurige druk in de manchet of frequente metingen toe. De resulterende beperking

van de bloedstroom kan letsel veroorzaken.
19. Zorg ervoor dat de manchet niet op een arm wordt geplaatst waarin de slagaders of aders een

medische behandeling ondergaan, b.v. intravasculaire toegang of therapie, of een arterioveneuze
(AV) shunt.



20. Gebruik de manchet niet bij mensen die een borstamputatie hebben ondergaan. 
21. Plaats de manchet niet over wonden, omdat dit verdere verwondingen kan veroorzaken. 
22. Gebruik alleen de manchetten die bij de monitor zijn geleverd of originele vervangende 

manchetten. Anders worden foutieve resultaten geregistreerd. 
23. Batterijen kunnen dodelijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar de batterijen en producten 

daarom op een plaats waar ze niet toegankelijk zijn voor kleine kinderen. Als een batterij is 
ingeslikt, bel dan onmiddellijk een arts. 

24. Gebruik de slangen en / of AC-adapter niet voor andere doeleinden dan gespecificeerd, 
aangezien ze gevaar voor verwurging kunnen veroorzaken. 

25. Onderhoud of repareer het apparaat en de manchet niet terwijl ze in gebruik zijn. 


