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Inleiding
DezegebruiksaanwijzingiseenuitgebreidehandleidingwaarmeeudemogelijkhedenendebedieningvanhetProBP2400
bloeddrukapparaat kunt leren kennen. Lees deze handleiding eerst zorgvuldig door alvorens u probeert het apparaat in te
stellen, te configureren, te gebruiken en te onderhouden of problemen met het apparaat op te lossen.
Beoogd gebruik
De ProBP 2400 is een non-invasieve digitale bloeddrukmeter die gebruikmaakt van de oscillometrische methode en een
bovenarmmanchetomdesystolischeendiastolischebloeddruk,dehartslagendegemiddeldearteriëlebloeddruk(MAP)te
meten. De ProBP 2400 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een bovenarmomtrek tussen 14 -52 cm.
Het apparaat detecteert tijdens het meten eventuele onregelmatigheden in de hartslag en geeft bij de uitlezing een
waarschuwingssignaal wanneer een onregelmatige hartslag is vastgesteld.
Het apparaat kan de bloeddruk van zwangere patiënten nauwkeurig meten, ook van patiënten met (verdenking van) preeclampsie.
DeProBP2400combineertdevoordelenvaneenautomatischbloeddrukapparaateneenauscultatoiresfygmomanometer.
Het is ontworpen voor het eenvoudig, nauwkeurig en betrouwbaar meten van de bloeddruk volgens de richtlijnen van de
European Society of Hypertension (ESH)1, de American Heart Association (AHA)2 en de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO)3 met als enige aanpassing dat de ProBP 2400 altijd drie metingen na elkaar uitvoert, ongeacht het resultaat van de
eerste twee metingen.
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Zwangerschap
Ongeveer 20% van de zwangere vrouwen ontwikkelt hoge bloeddruk (pre-eclampsie of toxemie), die van invloed kan
zijn op de zwangerschap. Pre-eclampsie is doorgaans te herkennen aan een duidelijke stijging van de bloeddruk en aan
hoge eiwitconcentraties in de urine na 20 weken zwangerschap. Aangezien veel oscillometrische apparaten ongeschikt
zijn gebleken voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij pre-eclampsie, eisen zorgautoriteiten dat bloeddrukmonitoren
voordezekwetsbarepatiëntengroepspecifiekwordengekeurd.DeWelchAllynProBP2400digitalebloeddrukmeterheeft
deze keuring met succes doorstaan en mag daarom worden aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij preeclampsie.

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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Symbolen
Symbolen in de documentatie

Droog bewaren

Waarschuwing: De waarschuwingen in deze handleiding duiden
opomstandighedenofhandelingendietoternstigeziekte,letselof
overlijden kunnen leiden.
Let op: De aandachtspunten in deze handleiding duiden op

Controlesymbolen

omstandigheden of handelingen die schade aan de apparatuur of

Voeding aan / Voeding uit

andere eigendommen of verlies van gegevens tot gevolg kunnen

Start/Stop

hebben.
Raadpleegvoorgebruikdebedieningsinstructies/gebruiksaanwijzing

Geheugen

(DFU). Een kopie van de DFU is beschikbaar op deze website. Een
gedruktexemplaarvandeDFUkuntubestellenbijWelchAllyn.Dit



Handige aantekeningen.

Symbolen met betrekking tot verzending, opslag en milieu
Voorzichtig! Breekbaar
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Meetintervallen aanpassen

wordt dan binnen 7 kalenderdagen geleverd.

Maximale vuldruk aanpassen

1x

Modus Enkele meting

Terugwinning/recyclebaar

Modus Handmatig

Recycle het product afzonderlijk van andere wegwerpartikelen

Modus Gemiddelde van drie metingen

Algemene waarschuwingen en aandachtspunten
Diverse symbolen
Voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijn voor
medische hulpmiddelen 93/42/EEG
Vertegenwoordiger voor regelgevingskwesties
Toegepaste onderdelen van type BF
Fabrikant

WAARSCHUWINGDeinformatieindezegebruiksaanwijzingiseenuitgebreidehandleidingvoor
debedieningvandeProBP2400.Vooreenoptimaalresultaatdientudezegebruiksaanwijzing
eerst zorgvuldig door te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.
WAARSCHUWING Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik in omgevingen onder toezicht
van een arts.
WAARSCHUWING Het apparaat is ontworpen voor medisch gebruik door artsen. Hoewel deze
gebruiksaanwijzing diverse medische spot-checktechnieken beschrijft, mag dit apparaat
uitsluitend worden gebruikt door een geschoolde arts.
WAARSCHUWINGHetapparaatisnietbestemdvoorgebruiktijdenshetvervoervanpatiënten.
WAARSCHUWINGBrand-enexplosiegevaar.Gebruikhetapparaatnietindeaanwezigheidvan
ontvlambareanesthesiemengselsmetlucht,zuurstofoflachgas,ofineenmetzuurstofverrijkte
omgeving.
WAARSCHUWINGControleerdebloeddrukmanchetenandereaccessoireselkedriemaandenop
rafels en andere beschadigingen. Zo nodig onderdelen vervangen.
WAARSCHUWINGRisicovanonnauwkeurigemeting.Gebruikhetapparaatnietbijpatiëntendie
zijn aangesloten op een hart-longmachine.
WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Open het apparaat niet en probeer het
niet te repareren. De ProBP 2400 bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren
ofonderhouden,behalvedevervangbarebatterij.Voeruitsluitendroutinematigereinigings-en
onderhoudswerkzaamhedenuitdiespecifiekindezegebruiksaanwijzingwordenbeschreven.
Controle en onderhoud van inwendige onderdelen mogen alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWINGHetapparaatvoldoetaandetoepasselijkelandelijkeeninternationalenormen
voorelektromagnetischeinterferentieenzougeenproblemenmogenopleverenvoorandere
apparatuurenzounietmoetenwordenbeïnvloeddoorandereapparaten.Uitvoorzorgdienthet
gebruik van het apparaat in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.
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WAARSCHUWING Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid

WAARSCHUWINGGebruikuitsluitenddemeegeleverdeexternevoedingomhet

vandemontage.Vooreenprofessionele,veiligeenbetrouwbareinstallatievan

apparaat van spanning te voorzien, zodat een juiste elektrische isolatie van de

accessoires raadt Welch Allyn klanten aan om contact op te nemen met hun
afdeling biomedische technologie of onderhoudsdienst.
WAARSCHUWING Het apparaat werkt mogelijk niet goed als het gevallen of

van de voedingsbron en het apparaat voordat u het apparaat reinigt.

beschadigd is. Niet gebruiken indien u tekenen van beschadiging aan het

WAARSCHUWING Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de

apparaat opmerkt. Als een apparaat is gevallen of beschadigd, moet het door

aansluitingenophetapparaatkunnenbinnendringen.Mochtdittochgebeuren,

gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gecontroleerd op een juiste

droogdandeaansluitingenmetwarmelucht.Controleerdenauwkeurigheidvan

werking voordat het weer in gebruik wordt genomen.

alle functies.

WAARSCHUWING Defecte batterijen kunnen het apparaat beschadigen. Als
de batterij tekenen van beschadiging, lekkage of barsten vertoont, moet deze
onmiddellijk worden vervangen; gebruik uitsluitend batterijen die worden
aanbevolen voor of meegeleverd met het apparaat.
WAARSCHUWING Onjuist afvoeren van batterijen kan gevaar voor explosie of
verontreinigingopleveren.Batterijennooitafvoereninafvalcontainers.Werpde
batterij niet in het vuur. Recycle batterijen altijd volgens de lokale regelgeving.
WAARSCHUWING Onjuiste behandeling van de batterij kan tot
warmteontwikkeling, rook, barsten of brand leiden.
WAARSCHUWING Demonteer of wijzig de batterij niet en soldeer er niets aan
vast.
8

patiënt en een goede oplading van de batterij gewaarborgd zijn.
WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Koppel het netsnoer los

Let op! Het apparaat is niet hittebestendig. Niet geschikt voor de autoclaaf.
Letop!Gebruikhetapparaatbinnenhetaangegevenbedrijfstemperatuurbereik.
Bijgebruikbuitendittemperatuurbereikzullendeprestatiesvanhetapparaatniet
overeenkomen met de specificaties.
Letop!Koppeldeexternevoedingsbronaltijdlosvandecontactdoosvoordatuhet
apparaat naar een andere locatie verplaatst.
Letop!GebruikuitsluitenddoorWelchAllyngoedgekeurdeaccessoires.Gebruik
van niet-goedgekeurde accessoires in combinatie met het apparaat kan de
veiligheid van de patiënt en de gebruiker in gevaar brengen en de prestaties en
nauwkeurigheid van het product verminderen.

NIBP (non-invasieve bloeddruk) waarschuwingen en aandachtspunten
WAARSCHUWING De ProBP 2400 is niet bedoeld voor bloeddrukmetingen bij
kinderen jonger dan 3 jaar.
WAARSCHUWING Druk de bloeddrukslang of -manchet niet samen. Dit kan
systeemfoutenveroorzakenofrisico’svoordeveiligheidvandepatiëntopleveren.
WAARSCHUWINGRisicovanonnauwkeurigemeting.Gebruikhetapparaatnietbij
patiënten die convulsies of tremoren vertonen.
WAARSCHUWING Gebruik alleen bloeddrukmanchetten en -slangen die
als goedgekeurde accessoires worden vermeld, om veilige en nauwkeurige
bloeddrukmetingen te garanderen.
WAARSCHUWING Risico van letsel bij de patiënt. Wanneer diverse
bloeddrukmetingenwordenuitgevoerdbijdezelfdepatiënt,dienendeplaatsvande
manchetendebetreffendearmregelmatigtewordengecontroleerdopeventuele
ischemie, purpura en/of neuropathie.
WAARSCHUWINGLaateenbloeddrukmanchetnietlangerdan5minutenomde
armvandepatiëntzittenwanneerdemanchetdrukmeerdan15mmHgbedraagt.
Eentestrakzittendemanchetkanveneuzecongestie,letselaanperiferezenuwen,
verkleuring van de arm en pijn bij de patiënt veroorzaken.

WAARSCHUWING Risico van letsel bij de patiënt. Breng nooit luerlockaansluitingen aan op een bloeddrukslang van WelchAllyn. Het risico van het
gebruikvandezeaansluitingenopdeslangvaneenbloeddrukmanchetisdat
deslangperongelukopdeintraveneuzelijnvaneenpatiëntwordtaangesloten,
waardoor er lucht in de bloedsomloop van de patiënt wordt gebracht.
WAARSCHUWINGNIBP-metingenzijnmogelijkonnauwkeurigalsersprakeisvan
eenovermatigbewegingsartefact.Zorgdatdebetreffendearmendemanchet
tijdens het meten van de bloeddruk zo min mogelijk bewegen.
WAARSCHUWINGDehoudingenfysiologischetoestandvandepatiëntkunnen
van invloed zijn op de bloeddrukmeetwaarde.
Letop!Alsdebloeddrukmanchetzichnietterhoogtevanhethartbevindt,kaneen
verschilinwaardenwordenwaargenomenalsgevolgvanhethydrostatischeeffect.
Letop!Vooreennauwkeurigemetingvandebloeddrukishetvanbelangdatdejuiste
maatbloeddrukmanchetwordtgebruikt,dieopdejuisteplaatswordtaangebracht.
Zie ‘De juiste manchet selecteren’voor informatie over maten.
Let op! De bloeddrukmanchet moet op de juiste wijze worden geplaatst om een
nauwkeurige bloeddrukmeting en de veiligheid van de patiënt te garanderen.
Wanneer de manchet te los wordt aangebracht (waardoor deze niet goed kan
worden gevuld), kan dit leiden tot onnauwkeurige bloeddrukmetingen.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Productomschrijving
Benaming onderdelen
Aan/uit-schakelaar
Aansluiting voor de
netadapter
Batterijcompartiment

Manchetaansluiting
Indicator batterijniveau
Display
M-knop (geheugen)
Modusschakelaar
Start/Stop-knop
10

3 sec.

1x

3x

3 sec.

Display
Voedingsbron
Power
Lage batterijspanning
Low Battery
Modus
kiezen:
Mode
Selection:
Enkele meting,
SingleHandmatig,
Reading,
Gemiddelde
van drie metingen
Manual,
Three Reading
Average
Unit Meeteenheid
of Measure

MaximalePressure
vuldruk
Maximum Inflation
Rust / Aftellen
Rest/Count
Down
Automatische
vuldruk
Auto Inflation
Geheugen
Memory

1x

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

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat

Systolische
waarde
Systolic Value

3x
SYS

Diastolische
waarde
Diastolic Value

DIA
PAM MAP

Mean Arterial
Pressure
Gemiddelde
arteriële
bloeddruk
(MAP)

Onregelmatige
hartslag
Irregular Heart
Beat (IHB)
(IHB)
Pulsfrequentie
Pulse Rate

/ MIN

Puls
gedetecteerd
Pulse
Detected
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ProBP 2400 onderdelen en accessoires

1 X netadapter
4 X stekkers (VS, Europa, VK,
Australië)

1 X ProBP 2400

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

3 sec.
1x

3x

3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

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

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

ADULT
m
22-32c

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

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

A

RELEASE TO PRODUCTION

D*

1 X CD Gebruiksaanwijzing
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.

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

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

Eerste instelling
Het netsnoer aan de netadapter bevestigen
Kies een geschikte stekker en bevestig deze aan de
netadapter zoals hieronder aangegeven.

Laad de batterij volledig op.

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, de batterij opladen
tot het indicatielampje voor het batterijniveau groen wordt.




Zie pagina 27, paragraaf ‘Een netadapter gebruiken’.
Zie pagina 27, paragraaf ‘Oplaadbare batterij’

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Eerste instelling (vervolg)

Meeteenheden selecteren

Eenheden

MAP of
PAM

1

mmHg

MAP

2

mmHg

PAM

3

kPa

MAP

1) Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2) Houd de M-knop ingedrukt, schakel vervolgens de
voeding in met de Aan/Uit-schakelaar.
3) Laat de M-knop los zodra het display oplicht.
4) Druk op de Start/Stop-knop om de gewenste
drukeenheid te selecteren (mmHg of kPa).
5) Druk op de M-knop om de keuze te bevestigen.

 Standaard

fabrieksinstelling

 MAP is de afkorting van Mean Arterial Pressure, oftewel
gemiddelde arteriële druk.

 PAMofMAPwordtgekozenafhankelijkvandevoorkeurstaal.
14

Voor u het apparaat in gebruik neemt
De juiste manchet selecteren

Er zijn allerlei verschillende manchetmaten beschikbaar. Manchetten
voor volwassenen en grote volwassenen worden meegeleverd met
het apparaat. Gebruik de manchetmarkering om de manchetmaat te
selecteren die het best om de bovenarm van de patiënt past.
Manchetmaat

Omtrek (cm)

Omtrek (inch)

Kind

14 – 22

5,5 - 8,7

Volwassene

22 – 32

8,7 - 12,6

Kind

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Volwassene

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Grote volwassene

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

LATEX

!

www.welchallyn.com

Grote volwassene 32 – 42

12,6 - 16,5

Grote volwassene, 32 – 52
lang

12,6 - 20,5

LATEX

PVC

DEHP

Grote volwassene, lang
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

 Elke manchet is voorzien van een 130 cm lange luchtslang.
 Gebruik alleen manchetten die door Welch Allyn worden
geleverd!

voor volwassenen en grote volwassenen worden
 Neem contact op met WelchAllyn of een erkende distributeur  Manchetten
meegeleverd als standaard accessoires.
om manchetten aan te schaffen.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Voor u het apparaat in gebruik neemt (vervolg)

De manchet correct aanbrengen

1) Houd de manchet boven de bovenarm, zodat de
luchtslang en de pijl die de slagader markeert naar
de onderarm wijzen. De slagadermarkering op
de manchet moet op de arteria brachialis worden
geplaatst.
2) Leg de manchet op de arm. Zorg dat de onderrand van
de manchet ongeveer 2 à 3 cm (¾ tot 1 inch) boven de
elleboog ligt.

(3/4 tot 1 inch)

AD

22

2-3 cm
m

m

-32c

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

U

AD

4) Zorg dat er 2 vingers ruimte overblijft tussen de arm
van de patiënt en de manchet. Een te strak zittende
manchet kan veneuze congestie of verkleuring van
de arm veroorzaken. Als de manchet te los wordt
aangebracht, kan hij niet goed gevuld worden, wat
onjuiste meetwaarden kan opleveren. Verwijder alle
kleding die de meetarm bedekt of de beweging ervan
belemmert. Kleding kan de nauwkeurigheid van de
meting beïnvloeden.

16

22

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

3) Wikkel de manchet rond de arm en trek hem aan.

5) Manchetten die niet goed passen kunnen tot
onnauwkeurige metingen leiden. Gebruik een andere
maat manchet als de bereikindex aan het eind van de
manchet niet binnen het gebied valt dat door de strepen
worden aangeduid.

		Debereikindexvandemanchet
moet hierbinnen vallen.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Metingen doen in de modus 1x, Handmatig en
Schakel de voeding in

Schakel het apparaat in door de Aan/Uit-knop aan de
achterzijde van het apparaat in de AAN-stand te zetten.

De manchet aansluiten op het apparaat

Maximale vuldruk instellen

Kies de gewenste maximale vuldruk of ‘AUTO’.

		Zie pagina 22, paragraaf ‘Maximale vuldruk instellen’

Sluit de manchet aan op het apparaat door de
manchetstekker in de manchetaansluiting te steken.
3 sec.

1x

3x

1x

1x

3x

3 sec.

3x

Kies een bedieningsmodus

1x

U kunt kiezen uit drie meetmodi.
Schuif de schakelaar om de gewenste modus te kiezen:
1x (standaard enkele meting), Handmatig of modus
(automatisch gemiddelde van drie metingen).
18

3x

Modus «1x» (standaard enkele meting)

Kies de modus «1x» en druk vervolgens op de «Start/
Stop»-knop om een enkelvoudige bloeddrukmeting uit te
voeren. Na de meting wordt de meetwaarde weergegeven
en opgeslagen.

1x

3x

1x

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat

3x

1x

3x
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knop om de manchet te vullen.

m

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

Wanneer de maximale vuldruk is bereikt, zal de ProBP 2400
automatisch lineair leeglopen met een snelheid van 3 mmHg/
sec.

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm
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T
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Kies de modus «Handmatig» als een auscultatoire
bloeddrukmeting de voorkeur heeft boven de
oscillometrischemethode.Indemodus«Handmatig»doet
het apparaat alleen dienst als een drukmeter. Er worden
geen oscillometrische metingen gedaan. De gebruiker kan
de systolische en diastolische Korotkoff-tonen horen met
behulp van een stethoscoop die op de arteria brachialis
wordt geplaatst.

Vullen – Druk op de Start/Stop-

AD

Modus «Handmatig»

(vervolg)
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Metingen doen in de modus 1x, Handmatig en

Opnieuw vullen – Druk de M-knop tijdens het leeglopen in
en houd hem ingedrukt; zolang de knop ingedrukt blijft, wordt
de manchet opnieuw gevuld (tot maximaal 299 mmHg).
Laat de knop los om de manchet verder te laten leeglopen.
Wanneer 299mmHg wordt overschreden, valt de druk in de
manchet onmiddellijk weg en verschijnt de foutmelding ‘HI’ .

Wanneer de manchetdruk tijdens de leegloopcyclus de 20 Modus « » (automatisch gemiddelde van drie metingen)
mmHg bereikt, wordt de resterende druk ontlast en schakelt Kies de modus « » en druk vervolgens op de «Start/Stop»de ProBP 2400 over naar de Stand-bymodus.
knop om automatisch drie bloeddrukmetingen uit te voeren en
U kunt op elk gewenst moment op de «Start/Stop»-knop een gemiddelde van de drie metingen te bepalen.
drukken om de manchet snel te laten leeglopen en de ProBP De afteltijd voor de eerste meting is ingesteld op 60 seconden.
2400 op stand-by te zetten.
De intervallen tussen de metingen kunnen door de gebruiker
Noteren – Noteer de systolische en diastolische waarden op worden ingesteld op 15, 30, 45 of 60 seconden. De gemiddelde
dezelfde manier als bij metingen met een sfygmomanometer. meetwaarde wordt weergegeven en opgeslagen nadat de
metingen zijn voltooid.
Op ‘stand-by’ zetten – Het apparaat kan op ‘stand-by’
worden gezet door op de «Start/Stop»-knop te drukken,
zonder de voeding uit te schakelen. Het apparaat zal
automatisch op stand-by schakelen als het één minuut lang
niet wordt bediend.
1x
3x
1x
3x

1

1x

3x

2

3

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

De gebruiker kan handmatig meetintervallen van 15, 30, 45 of 60
Stand-by

seconden kiezen in de modus. (Zie de paragraaf over speciale
functies op pagina 21 ‘Meetintervallen instellen’).

De wachttijd van 60 seconden voor de eerste meting is niet instelbaar,

maar kan worden omzeild door nog een keer op de Start/Stop-knop te
drukken. De eerste meting start nu onmiddellijk.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat

21

NL

Speciale functies
MAP (gemiddelde arteriële bloeddruk)

Het apparaat meet de werkelijke gemiddelde arteriële
bloeddruk (MAP) van de patiënt. Elke meting omvat
één MAP-waarde. De MAP-waarde wordt altijd samen
met de systolische en diastolische bloeddrukwaarde
weergegeven.

 De gemiddelde arteriële druk, MAP, wordt bepaald op
grond van de hoogste piek van de oscillometrische
omhullingskromme.

22

Aritmiedetector in «1x» modus

In de «1x» modus detecteert het apparaat een
onregelmatigehartslag.HetAritmie-symboolverschijntals
dehartslagtijdenseenbloeddrukmetingeenvariatievan
meer dan 25% vertoont.Aritmie kan van invloed zijn op de
bloeddrukmeting.Aanbevolenwordtdemetingteherhalen
of de modus «Handmatig» te kiezen ter verificatie.

Maximale vuldruk instellen
1) Druk de M-knop in en houd hem 3 seconden vast tot de kolom
met drukwaarden knippert.
2) Druk op de Start/Stop-knop om de gewenste drukwaarde te
selecteren (nadat de waarde ‘260’ is bereikt, is de volgende
keuzeoptie ‘AUTO’, onder aan de lijst)
3) Druk op de M-knop om de geselecteerde waarde te bevestigen.
Indrukken en
3 seconden
vasthouden...

3 sec.

De keuze van de vuldruk (mmHg/kPa) kan plaatsvinden in de


modi 1x,

Alsdegeselecteerdemaximalevuldruk(ofdemaximale
vuldrukzoalsdezebepaaldistijdensdeAUTO-modus)
niet toereikend is om de systolische druk te bepalen,
zal het apparaat opnieuw vullen tot de druk 30 mmHg
hoger is dan de vorige vuldruk en een volgende poging
tot een cyclus doen. Dit kan worden herhaald, waarbij
de maximale vuldruk telkens met 30 mmHg wordt
verhoogd. Als een maximale vuldruk van 280 mmHg
wordt bereikt, en de ProBP 2400 geen bloeddruk kan
bepalen, wordt een foutcode weergegeven.
In zo’n geval 3
wordt
aanbevolen naar de handmatige
sec.
modus over te schakelen en de bloeddruk met een
stethoscoop te bepalen, volgens de traditionele
Korotkoff-methode. (Zie de modus «Handmatig»)

, of Handmatig. De standaardinstelling is ‘AUTO’

Wanneer de ProBP 2400 in de AUTO-modus staat, zal hij
automatischdemaximalevuldrukbepalenterwijlhijdemanchet
vult.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Speciale functies (vervolg)

Minder dan drie metingen doen in de modus
« »
De metingenreeks kan op elk gewenst moment worden
stopgezet door op de Start/Stop-knop te drukken. Het
apparaat gaat op stand-by en de resterende metingen
worden geannuleerd. De gegevens van de gemeten
bloeddruk zijn te bekijken door op de M-knop te drukken.

Afteltijd overslaan in de modus « »
Het aftellen voor en tussen metingen in de modus « » kan
wordenovergeslagendooropdeStart/Stop-knoptedrukken.
Wanneer de Start/Stop-knop wordt ingedrukt, begint het
apparaat onmiddellijk met de volgende meting.

Sla de afteltijd over en begin
met de meting.
Resterende metingen
kunnen op elk
moment tijdens
de metingenreeks
worden geannuleerd.

 Het apparaat kan in de Stand-bymodus worden gezet door

na het uitvoeren van de metingen op de Start/Stop-knop te
drukken.HetapparaatzalautomatischnaardeStand-bymodus
overschakelen als het één minuut lang niet wordt bediend.

Stand-by

24

Meetintervallen instellen in de modus « »
Hetstandaardmeetintervalis60seconden.Deintervallenkunnen
worden ingesteld op 15, 30, 45 of 60 seconden.
1) Druk de Start/Stop-knop in en houd hem 3 seconden
vast.

2) DrukopdeM-knopomhetmeetintervalaantepassenendruk
vervolgensopdeStart/Stop-knopomdewaardetebevestigen.
Het apparaat keert terug naar stand-by.

Indrukken en
3 seconden
vasthouden...
3 sec.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Opgeslagen waarden bekijken
Opgeslagen waarden bekijken

Het apparaat slaat alleen de bloeddrukwaarden van de
laatste meetprocedure vast in de modi «1x» en « ».
Druk op de M-knop om de opgeslagen waarden te bekijken
terwijl het apparaat in de Stand-bymodus staat.

2) In de modus « » –
Druk op de M-knop om het gemiddelde van de drie
metingen af te lezen. Houd de M-knop ingedrukt om de
afzonderlijke metingen te bekijken.

1) In de modus «1x» –

 Het apparaat slaat alleen de laatste meting op die is

uitgevoerd in de modus «1x », en de laatste drie metingen
die zijn uitgevoerd in de modus « ».
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Oplaadbare batterij en netadapter
Oplaadbare batterij

De ProBP 2400 beschikt over een ingebouwde, herlaadbare
Ni-MH batterij; wanneer deze volledig is opgeladen, kunnen
er tot 600~700 meetcycli mee worden uitgevoerd. De batterij
kan tussen het gebruik door worden opgeladen met de
meegeleverde netadapter. Lage batterijspanning wordt
aangegeven door de batterijniveau-indicator.

Een netadapter gebruiken

GebruikuitsluitenddeadapterdiemetdeProBP2400ismeegeleverdom
het apparaat op te laden.
1)

Bevestigdeadapterkabelaandevoedingsstekkervanhetapparaat.

2)

Steek de adapterstekker in het stopcontact. De batterij
wordt opgeladen zolang het apparaat is aangesloten op een
wisselstroombron. Het opladen stopt zodra de batterij volledig is
opgeladen. Zolang de adapter in het stopcontact zit, wordt geen
stroom van de batterij gebruikt. De batterij moet wel in de ProBP
2400 blijven zitten, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van de
wisselstroombron.

3)

Wanneer de capaciteit van de batterij terugloopt, kunt u contact
opnemen met uw lokale dealer voor een vervangende batterij. De
batterij kan door de gebruiker worden vervangen.

 Als u het apparaat voor

de eerste keer gebruikt,
de batterij opladen tot het
indicatielampje voor het
batterijniveau groen wordt.

 Het oranje indicatielampje
geeft aan dat het apparaat
wordt opgeladen.

 Een groen indicatielampje
geeft aan dat het opladen
voltooid is.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Problemen oplossen
Probleem

Mogelijke oorzaak

Geen stroom (LCD-display
blanco)

Voedingsstekker is niet goed Voedingsstekker in de wandcontactdoos steken.
geplaatst

Manchet wordt niet goed
gevuld

Oplossingen

Batterij is helemaal leeg

Laaddeoplaadbarebatterijopdoordevoedingsstekkerin
de wandcontactdoos te steken.

De slangaansluiting zit los

Zorgdatdeslangvandemanchetstevigophetapparaatis
aangesloten.

Lekkage van de slang / blaas Controleeroferscheurtjesindeslangofindeblaaszitten.
Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet.
Na metingen wordt er geen
resultaat getoond
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Apparaat staat in de
handmatige modus

Schakel over naar de «1x» of « » modus en herhaal de
metingen.

Foutmeldingen
Als zich tijdens de meting een fout voordoet, wordt de
meting onderbroken en verschijnt een foutmelding,
«Err», in het display.

 Neem contact op met

uw lokale Welch Allyn
servicecenter als de fout
aanhoudt.

 Denkt u dat de resultaten

abnormaal zijn, lees dan deze
gebruiksaanwijzingzorgvuldig
door.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat

Fout

Beschrijving

Mogelijke oorzaak en
oplossing

«Err 1»

Signaal te
zwak

De pulssignalen van de
manchet zijn te zwak.
Verander de positie van
de manchet en herhaal de
meting.

«Err 2»

Foutsignaal

Tijdens de meting
zijn foutsignalen
gedetecteerd door de
manchet,bijvoorbeeldals
gevolg van beweging of
spierspanning.Herhaalde
meting en zorg dat de arm
van de patiënt stil wordt
gehouden.
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«Err 3»

Geen druk in
de manchet

Er kan niet voldoende
druk worden opgebouwd
in de manchet. Wellicht
is er sprake van een
lek. Vervang zo nodig
de bloeddrukmanchet.
Herhaal de meting.

«Err 5»

Geen geldige
resultaten

De meetsignalen zijn
onjuist waardoor er geen
resultaat kan worden
getoond. Schakel over
naardemodusHandmatig
en stel de bloeddruk vast
met een stethoscoop
volgens de traditionele
Korotkoff-methode.
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«HI»

Pulsfrequentie
of
manchetdruk
te hoog

De druk in de manchet
is te hoog (meer dan
300 mmHg) OF de
pulsfrequentie is te hoog
(meer dan 200 slagen per
minuut). Laat de patiënt
zich5minutenontspannen
en herhaal daarna de
meting.

«LO»

Puls te laag

Depulsfrequentieistelaag
(minder dan 40 slagen
per minuut). Herhaal de
meting.

Veiligheid, verzorging, nauwkeurigheidstest en verwijdering
Veiligheid en bescherming

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de
doeleinden die in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd. Het apparaat bevat gevoelige onderdelen en
moet voorzichtig worden behandeld. De fabrikant kan niet
aansprakelijkwordengesteldvoorschadeveroorzaaktdoor
onjuiste toepassing.

•
•
•

De pomp alleen inschakelen als de manchet aan het

Neemdevoorschriftenvooropslagengebruikinachtzoals
beschrevenindeparagraaf‘Technischespecificaties’van
deze gebruiksaanwijzing.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht
Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreekse zonnestraling

apparaat is bevestigd.
Gebruik het apparaat niet als u denkt dat het

Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou

beschadigd is of als u iets ongewoons bespeurt.

Houd het apparaat uit de buurt van elektromagnetische velden, die

Lees de verdere veiligheidsinstructies in de

bijvoorbeeld door mobiele telefoons worden veroorzaakt

afzonderlijke paragrafen van de handleiding.

Maak het apparaat nooit open
Stel het apparaat niet bloot aan schokken en laat het niet
vallen

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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Verzorging van het apparaat

De manchet reinigen

1) Milde zeep en water

Pasteurisatie: was de manchethoes 30 minuten lang in heet
water van 75°C (167°F).

Gebruik een zachte doek met een van de volgende
aanbevolen schoonmaakoplossingen om de buitenkant
van het apparaat schoon te vegen:
2) Waterstofperoxideoplossing(3%verdundmetwater)
3) Natriumhypochlorietoplossing(1:10verdunningvan
huishoudelijk chloorbleekmiddel in water)

Verwijder de blaas. Vouw de manchethoes op en doe hem in
een waszak. Was de manchethoes met warm water (43°C;
110°F) en een mild wasmiddel in de wasmachine.

Laat de manchet aan de lucht drogen. De hoes van de
manchet NIET strijken

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

De manchet niet strijken!
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Nauwkeurigheidstest omvormer
(kalibratiecontrole)

Wij bevelen aan het apparaat elke twee jaar of na
een mechanische schok (bijvoorbeeld na een val) op
nauwkeurigheid te laten testen.
1) Instelling voor nauwkeurigheidstest
2) Druk ‘Start/Stop’-knop in en houd hem vast, schakel de
voedinginenlaatvervolgensde‘Start/Stop’-knoplos.Wacht
tot er ‘CA 0’ en daarna ‘0 0’ in het display verschijnt.

T-p ie ce s

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 digitaal bloeddrukapparaat
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3) Pomp de druk op tot bijna 100 mmHg. Vergelijk de druk die op
het scherm van het apparaat resp. de referentiemanometer
wordt weergegeven. Als het apparaat bijvoorbeeld ‘100.9’
aangeeft, betekent dit ‘100,9 mmHg’.
4) Pomp de druk op tot bijna 200 mmHg. Vergelijk de druk die op
het scherm van het apparaat resp. de referentiemanometer
wordt weergegeven. Als het apparaat bijvoorbeeld ‘201.0’
aangeeft, betekent dit ‘201,0 mmHg’.
5) Pomp de druk op tot bijna 300 mmHg. Vergelijk de druk die op
het scherm van het apparaat resp. de referentiemanometer
wordt weergegeven. Als het apparaat bijvoorbeeld ‘301.2’
aangeeft, betekent dit ‘301,2 mmHg’.
6) Als het verschil tussen het apparaat en de
referentiemanometer op een kalibratiepunt meer dan
±3 mmHg plus de vermelde nauwkeurigheid van de
referentiemanometer bedraagt, dient u contact op te nemen
met Welch Allyn voor kalibratieservice.
34

Verwijdering

Batterijen en elektronische instrumenten
moeten worden afgevoerd in
overeenstemming met de ter plaatse
toepasselijke voorschriften, en niet als
huishoudelijk afval.

Technische specificaties

ProBP 2400 Digital Blood Pre

ProBP 2400 Digital Blood Pressure Monitor

Bedrijfstemperatuur/
luchtvochtigheid:
Opslagtemperatuur/
luchtvochtigheid:

10 tot 40 °C (50 tot 104 °F)

Voedingsbron:

# 2400

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

-20 tot 55 °C (-4 tot 131 °F)

LATEX
15 - 90% relatieve maximale luchtvochtigheid

Rx

Gewicht:

ONLYbatterij)
800 g (inclusief oplaadbare

Afmetingen:

200 x 125 x 90 mm

Meetmethode:

oscillometrisch,

4,8V 2400 mAh (optioneel 4,8V 3500mAh)
DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
Relevante normen:

30 - 280 mmHg – bloeddruk

7d

IEC 60601-1 2005+A1:2012
IEC 60601-1-2:2014
ANSI/AAMI/ISO GTIN
81060-2
AAMI / ANSI
(21)41140001

(01)00732094211078

40 - 200 slagen per minuut – puls
Display manchetdruk:

Rx ONLY

apparaat beantwoordt aan de eisenLATEX
van de
welchallyn.com voornon-invasievebloeddrukmonitoren.
standaard

GTIN

Meetbereik:

DIGIT

Netvoeding DC 7,5V, 1,5 A

systolische bloeddruk = K1
diastolische bloeddruk = K5

# 2400

oplaadbare batterij;

Bereik: 0 - 299 mmHg

/ IEC 80601-2-30

(01)00732094211078

Elektromagnetische

apparaat voldoet aan de voorwaarden van de norm

compatibiliteit:

IEC 60601-1-2.

DevoorwaardenvandeEURichtlijn93/42/EEGvoor
Distributed by Welch A
Distributed by Welch Allyn Inc.
Medische Apparatuur Klasse4341
IIa zijnState
vervuld.
Street Road
4341 State Street Road
Onderdeel
van
type
BF
Skaeateles
Falls, NY 1
Skaeateles
Statische nauwkeurigheid: druk
binnen ± 3Falls,
mmHg NY 13153
Resolutie: 1 mmHg

Nauwkeurigheid pulswaarde: ±5 % van de
uitleeswaardeMicrolife Corporation

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

voor patiëntaansluiting

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

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

Welch Allyn behoudt zich het recht voor om technische specificaties zonder voorafgaande
schriftelijke mededeling te wijzigen.

Welch Allyn ProBP 2400 digitaal bloeddrukapparaat
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GARANTIE
Welch Allyn garandeert dat het ProBP 2400 apparaat geen defecten of tekortkomingen wat betreft materialen en vakmanschap vertoont en
werkt conform de specificaties van de fabrikant gedurende een periode van twee jaar na de datum van aankoop bij WelchAllyn of zijn erkende
distributeurs of agenten. Voor de accessoires geldt een garantietermijn van een jaar na de datum van aankoop bij Welch Allyn of zijn erkende
distributeurs of agenten.
Degarantieperiodestartopdedatumvanaankoop.Onderdatumvanaankoopwordtverstaan:1)deverzenddatumzoalsvermeldopdefactuur,
indien het apparaat rechtstreeks bij WelchAllyn is aangeschaft, 2) de opgegeven datum tijdens de productregistratie, 3) de datum waarop het
product is aangeschaft bij een erkende distributeur van Welch Allyn, zoals blijkt uit de verkoopbon van de betreffende distributeur.
Onderdezegarantievaltgeenschadealsgevolgvan:1)transport,2)gebruikofonderhouddatnietinovereenstemmingismetdeinstructiesop
de labels, 3) aanpassing of reparatie door iemand die hiertoe niet door Welch Allyn geautoriseerd is, en 4) onvoorzichtigheid.
Voor de productgarantie gelden tevens de volgende voorwaarden en beperkingen:
Transportkosten voor het retourneren van een apparaat aan een servicecenter van Welch Allyn zijn niet inbegrepen.
VoordatuproductenofaccessoiresvoorreparatieretourneertaaneendoorWelchAllynaangewezenservicecentermoetubijWelchAllyneen
servicemeldingsnummer aanvragen. Neem hiervoor contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn.
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT
DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN WELCH ALLYN ONDER DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DEFECTE PRODUCTEN.
WELCH ALLYN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN
PRODUCTDEFECT DAT GEDEKT WORDT DOOR DE GARANTIE.
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©2014WelchAllyn.Allerechtenvoorbehouden.Dekopervanditproductmagdezepublicatiekopiërenvanafdemediadiedoor
WelchAllynzijngeleverd,eninternverspreidenterondersteuningbijhetbeoogdegebruikvanditproduct,zoalsbeschrevenin
dezepublicatie.Overig(e)gebruik,reproductieofverspreidingvandezepublicatieofdelendaarvan,isniettoegestaan,tenzijna
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Ga voor de adressen en telefoonnummers van alle regionale vestigingen van Welch Allyn naar: welchallyn.com/locations.
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