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Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

drevet af

Indledning
Denne brugervejledning er en omfattende guide, som er udformet til at hjælpe dig med at forstå funktioner og betjening af
ProbBP2400Digitalblodtryksmåler.Læsdennevejledninggrundigt,indenduforsøgeratforetageenopsætning,konfigurere,
bruge eller foretage fejlfinding eller vedligeholde enheden.
Tilsigtet brug
ProBP 2400 er en ikke-invasiv digital blodtryksmåler, der anvender oscillometrisk teknik og en blodtryksmanchet på
overarmen for at måle det systoliske og diastoliske blodtryk, pulsfrekvensen samt det middel-arterielle tryk (MAP) i den
pædiatriske og voksne patientgruppe med manchettestørrelser fra 14 til 52 cm i omkredsen på patientens overarm.
Enheden registrerer forekomsten af uregelmæssig hjerterytme under målingen og udsender et advarselssignal med
aflæsningen, når den uregelmæssige hjerterytme registreres.
Enhedenkanforetagekorrektemålingerafblodtrykkethosgravidepatienter,herunderpatienter,derharpræeklampsieller
mistænkes for at have det.
ProBP2400kombinererfordelenevedenautomatiskblodtryksmålerogetauskultatorisksphygomanometer.Denerberegnet
tilbekvem,nøjagtigogpålideligblodtryksmålingikliniskregiioverensstemmelsemedretningslinjernefraEuropeanSociety
ofHypertension(ESH)1,AmericanHeartAssociation(AHA)2ogVerdenssundhedsorganisationen(WHO)3meddeneneste
forskel, at ProBP2400 altid udfører tre gentagne målinger, uanset resultatet af de første to målinger.
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Graviditet
Ca. 20 % af alle kvinder udvikler hypertension under graviditeten (præeklampsi eller svangerskabsforgiftning), som kan
påvirke graviditeten. Præeklampsi er som regel kendetegnet ved en tydelig stigning i blodtrykket og forhøjet protein i
urinen fra omkring 20 uger inde i svangerskabet. Da mange oscillometriske enheder er uegnede til brug under graviditet og
præeklampsi,anbefalersundhedsmyndighederne,atblodtryksmålere,somskalanvendestildennesårbarepatientgruppe,
testes specifikt til dette formål. Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler har bestået denne kontrol, og kan således
anbefales til brug under graviditet og ved præeklampsi.

1PickeringTG,HallJE,AppelLJ,etal.Recommendationsforbloodpressuremeasurementinhumansandexperimentalanimals:part1:bloodpressuremeasurementinhumans:

astatementforprofessionalsfromthesubcommitteeofprofessionalandpubliceducationoftheamericanheartassociationcouncilonhighbloodpressureresearch.Circulation
2005;111:697-716.
2 WhitworthJA.2003WorldHealthOrganization(WHO)/InternationalSocietyofHypertension(ISH)statementonmanagementofhypertension.JHypertens2003;21:1983-92.
3O’BrienE,AsmarR,BeilinL,etal.PracticeguidelinesoftheEuropeanSocietyofHypertensionforclinic,ambulatoryandselfbloodpressuremeasurement.JHypertens2005;23:697-

701.E,AsmarR,BeilinL,ImaiY,etal.EuropeanSocietyofHypertensionrecommendationsforconventional,ambulatoryandhomebloodpressuremeasurement.EuropeanSociety
of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
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Symboler
Dokumentationssymboler

Opbevares tørt

Advarsler:Advarsleridennebrugervejledningbetegnerentilstandeller
en praksis, som kan medføre sygdom, kvæstelse eller dødsfald.
Forholdsregler:Forholdsregleridennebrugervejledningbetegneren

Kontrolsymboler
Tænd/Sluk

tilstandellerenpraksis,somkanmedførebeskadigelseafudstyreller
anden ejendom, eller datatab.

Start/Stop

Se betjeningsanvisningerne/brugervejledningen (DFU). En kopi af
brugervejledningen er at finde på dette websted. En trykt udgave af

Hukommelse

brugervejledningenkanbestillesfraWelchAllynogleveresindenfor7



kalenderdage.

Juster måleintervaltiderne

Nyttige bemærkninger.

Juster det maksimale inflationstryk

Forsendelse, opbevaring og miljøsymboler
Skrøbeligt indhold: Håndteres forsigtigt
Genvinding/genbrug
Produktet afleveres til genbrug adskilt fra andre engangsartikler
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1x

Tilstanden Enkeltmåling
Tilstanden Manuel
Tilstanden Gennemsnit af tre målinger

Generelle advarsler og forholdsregler
Forskellige symboler
Imødekommer hovedkravene i Rådets Direktiv 93/42/EØF om
medicinsk udstyr
Repræsentant for forskriftsmæssige anliggender
Type BF-anvendte dele
Producent
ADVARSEL:Oplysningerneidennebrugervejledningerenomfattendeindføring
i betjeningen af ProBP2400. For at opnå optimale resultater bedes man læse
denne brugervejledning grundigt, inden man tager enheden i brug.
ADVARSELEnhedenerberegnettilbrugiomgivelserunderopsynafenkliniker.

ADVARSELBrand-ogeksplosionsfare.Enhedenmåikkebetjenesinærhedenaf
brændbareanæstesigasserblandetmedluft,iltellerdinitrogenoxid;iiltberigede
omgivelser.
ADVARSELHvertredjemånedskalmanefterseblodtryksmanchettenogandet
tilbehør for flossede kanter og andre skader. Udskift om nødvendigt.
ADVARSELRisikoforunøjagtigmålingEnhedenmåikkeanvendespåpatienter,
som er forbundet til hjerte-/lungemaskiner.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Man må ikke åbne enheden eller forsøge
at reparere den. Udover batteriet, som kan skiftes, indeholder ProBP 2400
ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Man må kun selv udføre de
rutinemæssigerengørings-ogvedligeholdelsesprocedurer,somerbeskreveti
brugervejledningen.Eftersynogserviceringafdeindvendigedelemåkunudføres
af kvalificeret servicepersonale.
ADVARSEL Denne enhed overholder gældende nationale og internationale

ADVARSELEnhedenerudviklettilbrugafmedicinskeklinikere.Selvomdenne

standarderforelektromagnetiskinterferensogburdederforikkeskabeproblemer

brugervejledningkangengiveteknikkerformedicinskekontrolmålinger,må

forellerpåvirkesafandetudstyr.Somensikkerhedsforanstaltningskalmanundgå

denne enhed kun anvendes af en uddannet kliniker.

at anbringe enheden i nærheden af andet udstyr.

ADVARSEL: Enheden er ikke beregnet til brug under patienttransport.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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ADVARSEL WelchAllyn er ikke ansvarlig for integriteten af montager og
installationer.WelchAllynanbefaler,atkundernekontakterderesafdelingfor
biomedicinskteknikellervedligeholdelsestjenesteforatsikre,atinstallationen
udføres professionelt med sikkert og pålideligt monteringstilbehør.
ADVARSELEnhedenvilmuligvisikkefungerekorrekt,hvisdentabespågulveteller
beskadiges.Enhedenmåikkeanvendes,hvismanbemærkertegnpå,atdener
beskadiget.Enhedenskaleftersesafkvalificeretservicepersonale,hvisdentabes
pågulvetellererbeskadiget,såmanersikkerpå,atdenfungererkorrekt,inden
den tages i brug igen.
ADVARSELDefektebatterierkanbeskadigeenheden.Hvisbatterietvisertegnpå

ADVARSEL For at sikre korrekt elektrisk isolering af patienten og korrekt
batteriopladning,skalmanaltidopladeenhedenmeddenmedfølgendeeksterne
strømforsyning.
ADVARSEL:Fareforelektriskstød.Indenrengøringafenheden,skalmansørgefor
at koble enheden fra strømforsyningen.
ADVARSELPaspå,atvandellerandenvæskeikketrængerindienhedengennem
stikåbninger.Skulledetteske,skalstikkenetørresmedvarmluft.Kontroller,atalle
betjeningsfunktioner fungerer korrekt.

beskadigelse,lækageellerrevner,skaldetstraksskiftes,ogkunmedetbatteri,

Forsigtig Enheden er ikke varmebestandig. Må ikke autoklaveres.

som anbefales til eller leveres sammen med enheden.

Forsigtig Denne enhed skal anvendes inden for de angivne

ADVARSELForkertbortskaffelseafbatteriererforbundetmedeksplosions-eller
forureningsfare. Batterier må aldrig bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Batterier må ikke bortskaffes ved at kaste dem i åben
ild. Batterier skal altid afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.
ADVARSELForkerthåndteringafbatterietkanmedføreudviklingafvarme,røg,
eksplosioner eller brand.
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ADVARSEL Batteriet må ikke skilles ad, ændres eller loddes.

driftstemperaturområder.Enhedenoverholderikkededriftsmæssigekrav,hvis
den anvendes uden for disse temperaturområder.
ForsigtigTagaltiddeneksternestrømforsyningudafstikkontakten,indenenheden
flyttes til et nyt sted.
ForsigtigAnvendkunWelchAllyn-godkendttilbehør.Brugafikke-godkendttilbehør
sammenmedenhedenkanpåvirkepatientensogoperatørenssikkerhed,ogkan
forringe produktets ydeevne og nøjagtighed.

Advarsler og forholdsregler for NIBP (ikke-invasiv blodtryksmåling)
ADVARSEL ProBP 2400 er ikke beregnet til at måle blodtryk på børn under 3 år.
ADVARSELKlemaldrigomblodtryksmålerensslangeellermanchet.Dettekan
medføre systemfejl eller forringe patientsikkerheden.
ADVARSELRisikoforunøjagtigmålingEnhedenmåikkeanvendespåpatienter
med kramper eller rystelser.
ADVARSELAnvendkundeblodtryksmanchetterog-slanger,somerangivetpå

ADVARSELRisikoforpatientskaderDermåaldriginstalleresluer-lock-konnektorer
påWelchAllyn-blodtryksslanger.Brugafsådannekonnektorerpåmanchettens
blodtryksslanger øger risikoen for, at slangerne fejlagtigt tilsluttes patientens
intravenøse kateter, således at ilt ledes ind i patientens kredsløbssystem.
ADVARSELNIBP-målingerkanbliveunøjagtige,hvisudtaltebevægelsesartefakter
er til stede. Undgå at bevæge ekstremiteten og manchetten under
blodtryksmålingerne.

listenovergodkendttilbehørforatsikre,atblodtryksmålingerneudføreskorrekt

ADVARSELPatientensstillingogfysiologisketilstandkanpåvirkeblodtryksmålingen.

og sikkert.

ForsigtigHvisblodtryksmanchettenikkeeranbragtihjertehøjde,skalmanvære

ADVARSEL Risiko for patientskader Hvis der tages flere blodtryksmålinger

opmærksom på forskellen i målingen som følge af den hydrostatiske effekt.

på samme patient, skal man regelmæssigt kontrollere manchetstedet og

ForsigtigKorrektstørrelseogplaceringafblodtryksmanchettenerstrengtnødvendigt

ekstremiteten for mulig iskæmi, blødninger i huden og/eller neuropati.
ADVARSELBlodtryksmanchettenmåhøjstsiddepåpatienteni5minutter,hvis

foratopnånøjagtigeblodtryksmålinger.SeValgafblodtryksmanchetforatfåmere
at vide om størrelser.

denoppustestilmereend15mmHg.Enforstrammanchetkanmedførevenøs

Forsigtig Blodtryksmanchetten skal anbringes korrekt af hensyn til målingens

overbelastning,beskadigelseafperiferenerver,misfarvningafekstremitetenog

nøjagtighedogpatientenssikkerhed.Hvismanchettenomviklesforløst(førertil

ubehag for patienten.

forringet inflation), kan dette medføre unøjagtige blodtryksmålinger

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Produktbeskrivelse
Navn på dele
Tænd-/sluk-knap
Stik til lysnetadapter
Batterirum

Manchetstik
Opladningsindikator
Display
M-knap (hukommelse)
Tilstandsknap
Start-/Stop-knap
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Display
Power
Strøm
Low
LavtBattery
batteri
Mode
Selection:
Valg af
tilstand:
Enkeltmåling, Manuel,
Gennemsnit
Single
Reading,
af tre målinger
Manual, Three Reading
Average

Måleenhed
Unit of
Measure

Maximum
Inflation
Pressure
Maksimalt
inflationstryk

Pause/nedtælling
Rest/Count
Down
Automatisk
inflation
Auto Inflation
Memory
Hukommelse

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

1x

Systolisk
værd
Systolic Value

3x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

M 3x

SYS
Diastolisk
Diastolic værdi
Value

DIA
Mean Arterial Pressure
Middelarterietryk
(MAP)
PAM MAP

Irregular Heart
Beat
Uregelmæssig
puls
(IHB)(IHB)

Pulsfrekvens
Pulse Rate
/ MIN

Puls
detekteret
Pulse
Detected
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Komponenter og tilbehør til ProBP 2400
1 X Lysnetadapter
4 X Strømstik (USA, Europa,
Storbritannien, Australien)

1 X ProBP 2400

(Indgang: 100-240 V~50/60 Hz 0,48
A Udgang: +7,5 V 1,5 A)

3 sec.
3x

1x
3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01

d.

English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

rve

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
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Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

© 2012 Microlife Corp

Vers

ADULT
m
22-32c

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

Install CD
68
y, 1024x7
Memor
port, 40MB
z CPU. 256MB
free USB
s: 550MH
drive, 1
ement
/ Win7
Requir
XP / Vista
color, CD-ROM
System
on, 256
ft Windo
pixel resoluti space, Microso
disk
free hard

NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.

1 X Voksen (22 cm~32 cm)
1 X Stor voksen (32 cm~42 cm)
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4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

1 X CD med brugervejledning
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

A

RELEASE TO PRODUCTION

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

D*

CHANGE NUMBER/APVD

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.
408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1

DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Indledende opsætning
Tilslutning af strømstik til lysnetadapteren

Vælg et korrekt strømstik, og tilslut det til lysnetadapteren,
som vist herunder.

Oplad batteriet helt

Når batteriet anvendes første gang, skal det oplades, indtil
opladningsindikatoren på enheden lyser grønt.

 Se afsnittet "Brug af lysnetadapter" på side 27.
 Se afsnittet "Genopladeligt batteri" på side 27.
Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Indledende opsætning (fortsat)

Valg af måleenhed
1) Sørg for, at enheden er slukket.

Enheder

MAP eller
PAM

1

mmHg

MAP

4) Tryk på Start-/Stop-knappen for at vælge den
foretrukne trykenhed (mmHg eller kPa).

2

mmHg

PAM

5) Tryk på knappen M for at bekræfte valget.

3

kPa

MAP

2) Tryk på knappen M, og hold den nede. Tænd dernæst
enheden på Tænd-/sluk-knappen.
3) Slip knappen M, når baggrundsbelysningen tændes.

 Fabriksindstillinger

 MAP er en forkortelse af Mean Arterial Pressure (Middelarterielt tryk).

 PAMellerMAPanvendesafhængigtafsprogligepræferencer.
14

Inden brug af enheden
Valg af den korrekte manchet

Manchetten fås i en række forskellige størrelser. Manchetter
til voksne og store voksne leveres med enheden. Brug
manchetmarkøren til at vælge den manchetstørrelse, som
passer bedst til omkredsen af patientens overarm.
Manchetstørrelse Omkreds (cm)

Omkreds (tommer)

Barn

14-22

5,5-8,7

Voksen

22-32

8,7-12,6

Stor voksen

32-42

12,6-16,5

Stor voksen, lang 32-52

12,6-20,5

Barn

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Voksen

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Stor voksen

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

LATEX

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

PVC

DEHP

Stor voksen,
lang

 Hver manchet leveres med en luftslange på 130 cm.
 Brug kun manchetter fra Welch Allyn!
 Manchetter til voksne og store voksne følger med som
standardtilbehør.
Kontakt
Welch
Allyn
eller
en
godkendt
distributør
ved
køb
af

manchetter.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Inden brug af enheden (fortsat)

Korrekt påsætning af manchetten

Anbring manchetten om overarmen, således
at luftslangen og arteriepilemærket peger mod
underarmen. Arteriemærket og manchetten skal
anbringes over arteria brachialis.

2) Anbring manchetten om armen. Sørg for, at
manchettens nederste kant ligger omkring 2 til 3 cm
(3/4 til 1 tomme) over albuen.

m

2-3 cm
(3/4 til 1 tomme)

AD

22

-32c

m

U

AD

R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c

0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT

4) Sørg for, at der er et mellemrum svarende til 2
fingerbredder mellem patientens arm og manchetten.
Hvis manchetten sidder for stramt, kan det medføre
venøsoverbelastningogmisfarvningafekstremiteten.
Hvis manchetten vikles for løst, kan den ikke pustes
tilstrækkeligt op, og de målte værdier risikerer at være
unøjagtige. Fjern alt tøj, som dækker eller klemmer om
målearmen. Tøj kan forringe målingens nøjagtighed.

16

22

1

3) Vikl manchetten rundt om armen, og stram den.

5) Manchetter, der ikke er sat ordentligt på, kan give
unøjagtige målinger. Brug en manchet i en anden
størrelse, hvis størrelsesindikatoren for enden af
manchetten ikke ligger inden for det område, som er
angivet med områdestriberne.

 Størrelsesindikatoren for

manchettenskalliggeindenfor
dette område.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Målinger i tilstandene 1x, Manuel og
Tænd for strømmen

Tænd for enheden ved at trykke på tænd-/sluk-knappen
bagpå enheden, så den er sat til positionen ON.

Tilslut manchetten til enheden

Indstil det maksimale inflationstryk

Vælg det ønskede maksimale inflationstryk eller "AUTO".

Se afsnittet "Indstil det maksimale inflationstryk" på side 22.

Tilslut manchetten til enheden ved at indsætte
manchetkonnektoren i manchettens tilslutningsstik.
3 sec.

1x

3x

1x

1x

Vælg en driftstilstand

3x

3 sec.

3x

1x

3x

Der er tre måletilstande, som kan bruges.
Brug skydeknappen for at vælge tilstandene 1x (standard
enkeltmåling), Manuel eller (automatisk gennemsnit af tre
målinger).
18

Tilstanden «1x» (standard enkeltmåling)

Vælg tilstanden «1x», og tryk dernæst på knappen
«Start/Stop» for at foretage en enkelt blodtryksmåling.
Måleresultatet vises og gemmes efter målingen.

1x

3x

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

1x

3x

1x

3x
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Blodtryksmåling i tilstanden 1x, Manuel måling og

Tilstanden «Manuel»

(fortsat)

Når det maksimale inflationstryk nås, vil ProBP 2400
automatisk begynde en lineær deflation ved en hastighed på
3mmHg/sek.

AD

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm

20

22

R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm

22

m

Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c

Vælg tilstanden «Manuel», hvis en auskultatorisk
blodtryksmålingforetrækkesistedetfordenoscillometriske
metode. I tilstanden «Manuel» fungerer enheden kun som
en trykmåler. Der tages ingen oscillometriske målinger.
Brugeren kan høre de systoliske og diastoliske Korotkofflydevha.etstetoskop,somanbringesoverarteriabrachialis.

Start inflation – Tryk på knappen Start/Stop for at starte
inflation af manchetten.

Gentag inflation – Tryk og hold knappen M nede under
deflationen for at gentage inflationen, så længe knappen
holdes nede, op til maks. 299 mmHg. Slip knappen for
at fortsætte deflationen. Hvis 299 mmHg overskrides,
udløses trykket i manchetten straks, og der vises en ”HI”fejlmeddelelse.

Når manchettrykket når 20 mmHg under deflationscyklussen, Tilstanden « » (automatisk gennemsnit af tre målinger)
vil det resterende tryk blive udlignet, og ProBP 2400 overgår Vælg tilstanden « », og tryk dernæst på knappen «Start/
til Standby-tilstand.
Stop» for at foretage tre automatiske blodtryksmålinger og
Tryk på knappen «Start/Stop» når som helst for at starte en beregne gennemsnittet af disse tre.
hurtig tømning og sætte ProBP 2400 på standby.

Nedtællingstiden inden den første måling er sat til 60 sekunder.

Noter– Noter de systoliske og diastoliske værdier på
samme måde, som når der foretages målinger med et
sphygmomanometer.

Intervaltiderne mellem målingerne kan justeres af
brugeren fra 15, 30, 45 eller 60 sekunder. Gennemsnittet af
måleresultaterne vises, når alle målingerne er foretaget.

Sat på "Standby" – Enheden kan sættes på "Standby"
ved at trykke på knappen «Start/Stop» uden at slukke for
strømmen. Enheden skifter automatisk til "Standby", hvis
den ikke betjenes i et minut.
1x

3x

1x

3x

1

1x

3x

2

3

sekunder 15, 30, 45,
60 sec.
15, 30, 45,
or 60 sekunder
sec.
or 60 sekunder
sec.

Brugeren kan manuelt vælge stigende måleintervaltider på 15,
Standby

30, 45 eller 60 sekunder i tilstanden . (Se afsnittet Særlige
funktioner på side 21 "Indstilling af måleintervaltider").

Pausen på 60 sekunder før den første måling kan ikke justeres,

men den kan ignoreres ved at trykke på knappen Start/Stop
endnu en gang. Dette starter den første måling med det samme.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Særlige funktioner
MAP (Mean Arterial Pressure)

Enheden måler patientens sande middel-arterielle tryk
(MAP). Hver måling omfatter en enkelt MAP-værdi. MAPværdien vil altid blive vist sammen med den systoliske og
diastoliske blodtryksværdi.

 Detmiddel-arterielletryk,MAP,bestemmesudfraden
oscillometriskeindhyllingskurvesmaksimumhøjde.
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Påvisning af uregelmæssig hjerterytme i
tilstanden «1x»

Enhedenpåviserenuregelmæssighjerterytmeitilstanden
«1x»Symboletforuregelmæssighjerterytmevisesunder
en blodtryksmåling, hvis hjerterytmen har varieret med
mere end 25 % under målingen. Blodtryksmålinger kan
påvirkesafenuregelmæssighjerterytme.Detanbefalesat
gentage målingen eller at vælge tilstanden «Manuel» for
at kontrollere målingen.

Indstil det maksimale inflationstryk
1) Tryk på knappen M i 3 sekunder, indtil kolonnen med
trykværdierne blinker.
2) Tryk på Start-/Stop-knappen for at vælge den foretrukne
måleenhed (efter værdien "260" er nået, vil den næste
valgmulighed være "AUTO" fra bunden af listen)
3) Tryk på knappen M for at bekræfte valget.
Tryk og hold nede i
3 sekunder...

3 sec.

Hvis det valgte maksimale inflationstryk (eller det
maksimale inflationstryk fastslået i tilstanden AUTO)
ikke er tilstrækkeligt til at fastslå det systoliske tryk,
genoppumpes enheden til et tryk på 30 mmHg højere
enddetforrigeinflationstryk,ogderforsøgesigenmed
en ny målecyklus. Denne kan gentages ved at øge den
maksimale inflation med 30 mmHg hver gang. Hvis det
maksimale inflationstryk på 280 mmHg nås, og ProBp
2400 ikke er i stand til at fastslå et blodtryk, vil der blive
vist en fejlkode.
Det anbefales3på
dette tidspunkt at skifte til manuel
sec.
tilstandogmåleblodtrykketmedetstetoskopvha.den
traditionelleKorotkoff-metode.(Se«Manuel»tilstand)

Valgafinflationstryk(mmHg/kPa)kanforetagesitilstanden1x,


eller Manuel Standardindstillingen er "AUTO"

Når den er indstillet tilAUTO, vil ProBP2400 automatisk fastslå
detmaksimaleinflationstryk,mensdenpumpermanchettenop.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Særlig funktion (fortsat)

Måling af færre end tre målinger i tilstanden
« »
Målesekvensen kan standses når som helst ved at
trykke på knappen Start/Stop. Enheden overgår til
"Standby",ogderesterendemålingerannulleres.Datafra
blodtryksmålingerne kan ses ved at trykke på knappen M.

Spring nedtællingen over i tilstanden « »
Nedtællingen før og efter målinger i tilstanden « » kan
springes over ved at trykke på knappen Start/Stop. Når der
trykkespåknappenStart/Stop,vilenhedenomgåendestarte
næste måling.

Spring nedtællingstiden over,
og start næste måling.
De resterende
målinger kan
annulleres når
som helst i løbet af
målesekvensen.

 Enheden kan sættes på "Standby" ved at trykke på knappen

Start/Stop efter gennemførslen af målinger. Enheden skifter
automatisk til "Standby", hvis den ikke betjenes i et minut.

Standby

24

Indstilling af måleintervaltiderne i tilstanden
« »
Standard måletintervaltiden er 60 sekunder. Intervaltiderne mellem 2) Tryk på knappen M for at justere måleintervaltiden, og tryk
målingerne kan indstilles til 15, 30, 45 eller 60 sekunder.
dernæstpåknappenStart/Stopforatbekræftevalget.Enheden
går tilbage til "Standby".
1) Tryk på og hold Start-/Stop-knappen nede i 3 sekunder.

Tryk på og hold
nede i 3 sekunder...

3 sec.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Visning af gemte værdier
Visning af gemte værdier

Enheden gemmer kun blodtryksværdierne fra den sidste
måling i tilstanden «1x» og « ». Tryk på knappen M for
at få vist de gemte målinger, mens enheden er sat på
"standby".

2) I tilstanden « » –
Tryk på knappen M for at få vist gennemsnittet af de
tredobbeltemålinger.Fortsætmedattrykkepåknappen
M for at gennemse de enkelte målinger.

1) I tilstanden «1x» –

 Enheden gemmer kun den sidste måling i «tilstanden 1x »
og de sidste tre målinger i tilstanden
« ».
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Genopladeligt batteri og lysnetadapter
Genopladeligt batteri

ProBP 2400 leveres med en indbygget, genopladelig NiMH-batteripakke,somkanlevereoptil600~700målecyklusser
på en fuld opladning. Batteriet kan genoplades mellem
anvendelserne med den medfølgende lysnetadapter.
Indikatoren for tomt batteri vises, når batteriet er ved at løbe
tør.

 Nårbatterietanvendesførste

gang, skal det oplades, indtil
opladningsindikatorenlyser
grønt.

 Den orange

opladningsindikatorangiver,
at genopladningen er i gang.

Brug af en lysnetadapter

Brugkundenadapter,derleveressammenmedProBP2400
til at genoplade enheden.
1) Sæt adapterens kabel i strømstikket på enheden.
2) Sætadapterensstikivægkontakten.Batterietoplades,
når enheden er sluttet til en strømkilde (vekselstrøm).
Når batteriet er fuldt opladet, hører opladningen op.
Strøm fra batteriet bruges ikke, når adapteren er sluttet
til en strømkilde. Batteriet skal forblive i ProBP 2400,
også når enheden bruger ekstern strøm.
3) Hvis batteriets kapacitet forringes, kan du kontakte din
lokale forhandler for at anskaffe et nyt. Batteriet kan
udskiftes af brugeren.

 Den grønne

opladningsindikatorangiver,
at genopladningen er
gennemført.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Fejlfinding
Problem

Mulig årsag

Løsninger

Ingen strøm (intet LCDdisplay)

Strømforsyningen er ikke
ordentligt tilsluttet

Sæt strømforsyningens stik i vægkontakten.

Batteriet er helt afladet

Genoplad det genopladelige batteri ved at tilslutte
strømforsyningen.

Løs slangeforbindelse

Sørg for, at manchettens slange er fastkoblet sikkert til
enheden.

Lækage i slange/blære

Efterse slangen og blæren for revner. Udskift
blodtryksmanchetten om nødvendigt.

Manchetten oppustes ikke
korrekt

Ingen resultater vises efter
målingerne.
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Enheden er i manuel tilstand Skift til tilstanden «1x» eller « » og gentag målingerne.

Fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl under målingen, vil denne blive
afbrudt, og der vises en fejlmeddelelse «Err».

 KontaktdetlokaleWelchAllynservicecenter,hvisfejlenvarer
ved.

 Hvis resultaterne virker

unormale, skal man
gennemlæse denne
brugervejledningomhyggeligt.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

Fejl

Beskrivelse

Mulig årsag og
udbedring

«Err 1»

Signalet er for
svagt

Manchettenspulssignaler
er for svage. Juster
manchetten, og gentag
målingen.

«Err 2»

Fejlsignal

Derblevpåvistfejlsignaler
af manchetten under
målingen, hvilket kan
skyldes bevægelse eller
muskelspændinger.
Gentag målingen, idet
patientens arm holdes
stille.
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«Err 3»

Intet tryk i
manchetten

Der kan ikke dannes
tilstrækkeligt tryk i
manchetten. Der kan være
opstået en læk. Udskift
blodtryksmanchetten
om nødvendigt. Gentag
målingen.

«HI»

Pulsen eller
Trykket i manchetten er
manchettrykket for højt (over 300 mmHg)
er for højt
ELLER pulsen er for høj
(over 200 slag i minuttet).
Lad patienten slappe af
i 5 minutter, og gentag
målingen.

«Err 5»

Ingen gyldige
resultater.

Målingens signaler er
unøjagtige, og derfor
kan der ikke vises et
måleresultat. Skift til
manuel tilstand og
mål blodtrykket med
et stetoskop vha. den
traditionelle Korotkoffmetode.

«LO»

Pulsen er for
lav

30

Pulsen er for lav (mindre
end 40 slag i minuttet).
Gentag målingen.

Sikkerhed, pleje, nøjagtighedstest og bortskaffelse
Sikkerhed og beskyttelse

Sikkerhedenmåkunanvendestildetformål,sombeskrives
i denne brugervejledning. Enheden indeholder følsomme
komponenter, som skal håndteres forsigtigt. Producenten
kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert
anvendelse.

•

Aktiver kun pumpen, når manchetten er koblet til

•

Enheden må ikke anvendes, hvis den opfører sig

•

Følg opbevarings- og driftskravene, der er beskrevet
i afsnittet "Tekniske specifikationer" i denne
betjeningsvejledning.
Beskyt enheden mod vand og fugt
Beskyt enheden mod direkte sollys

enheden.
unormalt, eller du bemærker tegn på, at den kan være
beskadiget.
Læs yderligere sikkerhedsanvisninger i de enkelte
afsnit i brugervejledningen.

Beskyt enheden mod ekstrem varme og kulde
Undgå områder nær elektromagnetfelter, såsom dem
der skabes af mobiltelefoner.
Enheden må aldrig åbnes
Beskyt enheden mod stød og fald

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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Enhedspleje

Brug en blød klud med et af følgende anbefalede
rengøringsmidler til aftørring af enhedens ydre:
1) Mild sæbe og vand
2) Hydrogenperoxidopløsning(3%fortyndetmedvand)
3

Natriumhypokloritopløsning(1:10vandigopløsningaf
klorblegemiddel husholdningsbrug)

Rengøring af manchetten

Fjern blæren. Fold og anbring manchetbetrækket i en
vaskepose.Vaskmanchetbetrækketmedvarmtvand(43°C;
110°F) og et mildt vaskepulver i vaskemaskinen.
Pasteurisering: vask manchetten i 75 °C (167°F) varmt
vand i 30 minutter.
Lad manchetten lufttørre. Manchetten MÅ IKKE stryges

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Manchetten må ikke stryges!
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Præcisionstest af transducer
(kalibreringskontrol)

T-p ie ce s

Vi anbefaler, at enheden præcisionstestes hvert 2. år eller
efter mekaniske stød (f.eks. efter tab på gulvet).
1) Klargøring til præcisionstest
2) Tryk på knappen "Start/Stop" og hold den nede. Tænd
dernæstforstrømmensamtidigmedatknappen"Start/
Stop"slippes.Ventindtil"CA0"ogdernæst"0 0"vises.

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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3) Pump op til et tryk på næsten 100 mmHg.
Sammenlign trykket, som vises på enhedens og
referencemanometerets skærme. For eksempel
betyder "100,9" på enheden "100,9 mmHg".
4) Pump op til et tryk på næsten 200 mmHg.
Sammenlign trykket, som vises på enhedens og
referencemanometerets skærme. For eksempel
angiver "201,0" på enheden et tryk på "201,0 mmHg".
5) Pump op til et tryk på næsten 300 mmHg.
Sammenlign trykket, som vises på enhedens og
referencemanometerets skærme. For eksempel
angiver "301,2" på enheden et tryk på "301,2 mmHg".
6) Hvis der er en forskel på mere end ±3 mmHg mellem
enheden og referencemanometeret ved et af
kalibreringspunkternesamtdenangivnenøjagtighedpå
referencemanometeret,kanmankontakteWelchAllyn
for at træffe aftale om en kalibrering.
34

Bortskaffelse

Batterierogelektroniskudstyrskalbortskaffes
i overensstemmelse med gældende lokale
bestemmelse, og ikke sammen med
husholdningsaffald.

ProBP 2400 Digital Blood Pressure Monitor

Tekniske specifikationer

# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Driftstemperatur/
luftfugtighed:

10 til 40 °C (50 til 104 °F)

Henvisning til

# 2400

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Opbevaringstemperatur/-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
luftfugtighed:

Rx ONLY

standarder:

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

Enheden overholder kravene til en standard ikkeinvasiv blodtryksmåler.

LATEX

7d

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

welchallyn.com

IEC 60601-1: 2005+A1:2012

LATEX
15 - 90 % relativ, maksimal luftfugtighed

IEC 60601-1-2:2014

Rx

Vægt:

ONLY batterienhed)
800 g (inklusive genopladelig

Dimensioner:

200 x 125 x 90 mm

Målemetode:

Oscillometrisk,

Elektromagnetisk

(21)41140001
(01)00732094211078
Enhedenopfylderbetingelserneforstandarden
IEC

Systolisk blodtryk = K1

Forligelighed:

60601-1-2.

GTIN

Diastolisk blodtryk = K5
Måleområde:

30 - 280 mmHg – blodtryk

7d

GTIN

AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30`

OpfylderbetingelserneiEU-direktivet93/42/EØFom

(21)41140001

(01)00732094211078

40 - 200 slag i minuttet – puls

welchallyn.com
ANSI/AAMI/ISO
81060-2

medicinsk udstyr i klasse IIa.
Distributed by Welch Allyn Inc.

Type BF-anvendt
del
4341 State
Street Road

Skaeateles Falls, NY 13153

Visning af manchettryk: Område: 0 - 299 mmHg

Distributed by Welch Allyn Inc.
Opløsning: 1 mmHg
4341 State Street Road
Skaeateles
Falls, NY 13153
Statisk nøjagtighed: tryk inden
for ± 3 mmHg
Microlife Corporation

Pulsnøjagtighed: ±5 % af udlæsningsværdien
Strømkilde:

Genopladelig batterienhed;

Microlife Corporation

431, 4,8
RuiGuang
4,8 V 2400 mAh9F,
(valgfri
V 3500mRoad,
Ah) NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Strømforsyning DC 7,5 V, 1,5 A

9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
WelchAllyn forbeholder sig retten til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående
skriftligt varsel.

Welch Allyn ProBP 2400 Digital blodtryksmåler
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GARANTI
Welch Allyn garanterer, at ProBP 2400-enheden er fri for defekter i materialer og forarbejdning, og at den fungerer i overensstemmelse med
producentensspecifikationerienperiodepåtoårfrakøbsdatoenfraWelchAllynellerengodkendtdistributørellerforhandler.Tilbehørdækkesien
periode på en år fra købsdatoen af Welch Allyn eller en godkendt distributør eller forhandler.
Garantiperioden gælder fra købsdatoen. Købsdatoen er: 1) forsendelsesdatoen på fakturaen, hvis enheden blev købt direkte fra Welch Allyn,
2)datoen,derblevangivetunderproduktregistreringen,3)datoenforkøbafproduktethosenWelchAllyn-godkendtdistributørsomangivetpå
kvitteringen fra den pågældende distributør.
Garantiendækkerikkeskaderforårsagetaf:1)håndteringunderforsendelsen,2)brugellervedligeholdelse,derikkeerioverensstemmelsemed
anvisningen på mærkningen, 3) ændring eller reparation udført af parter, som ikke er godkendt af Welch Allyn og 4) uheld.
Produktets garanti er også underlagt følgende betingelser og begrænsninger:
Forsendelsesomkostninger ved returnering af en enhed til et Welch Allyn-servicecenter er ikke inkluderet.
EtservicemeddelelsesnummerskalindhentesfraWelchAllyn,førreturneringafprodukterellertilbehørtilWelchAllynsudpegedeservicecentretil
reparation. Et servicemeddelelsesnummer kan indhentes ved at kontakte Welch Allyns tekniske support.
DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSEDE TIL GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTELSE
UNDER DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DEFEKTE PRODUKTER WELCH ALLYN ER IKKE
ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF, AT ET PRODUKT ER DÆKKET AF GARANTI.
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© 2014 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. For at understøtte den tilsigtede brug af produktet som beskrevet i dette
dokument, har produktets køber kun tilladelse til at kopiere dette dokument til intern distribution fra det medium, som leveres
af WelchAllyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation, eller dele af den, er tilladt uden skriftlig
tilladelse fra Welch Allyn
For adresser og telefonnumre på alle Welch Allyns regionale afdelinger se: welchallyn.com/locations.
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