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Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare

med

Inledning
Den här bruksanvisningen är en heltäckande handledning som beskriver hur den digitala blodtrycksmätaren ProBP 2400
fungerarochanvänds.Läsdenhärbruksanvisningennoggrantinnanduförsökerställain,konfigurera,använda,felsökaeller
underhålla enheten.
Avsedd användning
ProBP2400ärendigitalicke-invasivblodtrycksutrustningmedoscillometriskteknikochenöverarmsmanschettförmätning
av systoliskt och diastoliskt blodtryck, puls och medelartärtryck (MAP). Manschetten har en omkrets på 14-52 cm och
utrustningen är avsedd för användning på barn och vuxna.
Enhetenidentifierarförekomstenavoregelbundnahjärtslagundermätningochavgerenvarningssignaltillsammansmeddet
avlästa värdet då oregelbundna hjärtslag identifieras.
Enheten kan tillförlitligt mäta blodtrycket hos gravida patienter, även hos patienter med känd eller misstänkt preeklampsi.
ProBP 2400 kombinerar fördelarna hos en automatisk blodtrycksmätare och en auskultatorisk blodtrycksmätare. Den är
utformadförattutförabekväma,noggrannaochtillförlitligablodtrycksmätningarpåenläkarmottagningenligtriktlinjernafrån
EuropeanSocietyofHypertension(ESH)1,AmericanHeartAssociation(AHA)2ochVärldshälsorganisationen(WHO)3med
den enda skillnaden att ProBP 2400 alltid utför tre upprepade mätningar, oavsett resultatet av de två första mätningarna.
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Graviditet
Omkring20procentavallagravidakvinnorutvecklarhypertoni(preeklampsiellertoxemi),vilketkanpåverkagraviditeten.
Preeklampsi kan vanligen identifieras med en tydlig ökning av blodtrycket och höga proteinnivåer i urinen efter den 20:e
graviditetsveckan.Eftersommångaoscillometriskaenheterharvisatsigvaraolämpligaattanvändapågravidakvinnormed
preeklampsi kräver sjukvårdsmyndigheterna att de blodtrycksmätare som används på denna känsliga patientgrupp har
genomgåttsärskildatester.WelchAllynProBP2400digitalblodtrycksmätarehargenomgåttdennavalideringmedgodkänt
resultat och kan därför rekommenderas för användning på gravida kvinnor och vid preeklampsi.

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
Symboler i dokumentationen

Skydda mot väta

VARNING ProBP2400 är inte avsedd för mätning av blodtryck
på barn under tolv år.
Försiktighetsåtgärder:Försiktighetsåtgärdernaidenhärhandboken
beskriverförhållandenellertillvägagångssättsomkanledatillskador

Reglagesymboler
Ström på/av

på utrustningen eller annan egendom, eller dataförluster.
Läsinstruktionernaföranvändning/bruksanvisningen.Enkopiaav

Start/stopp

bruksanvisningenfinnspådenhärwebbplatsen.Entrycktkopiaav
bruksanvisningenkanbeställasfrånWelchAllynförleveransinomsju



Minne

dagar.
Praktisk information.

Justera tidsintervallen mellan mätningar
Justera maximalt uppblåsningstryck

Symboler för transport, förvaring och miljö
Ömtåligt, hanteras varsamt
Kan återanvändas/återvinnas
Återvinn produkten separat från annat avfall
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1x

Läge för ett avläst värde
Manuellt läge
Läge för medelvärde av tre avlästa värden

Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder
Övriga symboler
Uppfyller de erforderliga kraven i EU-rådets direktiv 93/42/EEG om
medicintekniska produkter
RegulatoryAffairs-representant
Anslutna delar av typ BF
Tillverkare
VARNING Informationen i den här bruksanvisningen ger en heltäckande
vägledningföranvändningavProBP2400.Förbästaresultatskaduläsaigenom
bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten.
VARNING Enheten är endast avsedd att användas i miljöer som står under
överinseende av läkare.
VARNINGEnhetenärutformadförattanvändasavvårdpersonal.Ävenomdenhär
bruksanvisningenkanbeskrivametoderförmedicinskastickprovskontrollerfår
enheten endast användas av utbildad vårdpersonal.
VARNING Enheten är inte avsedd att användas under patienttransport.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare

VARNING Risk för eldsvåda och explosion.Använd inte enheten i närheten av
brandfarligablandningaravanestesimedelochluft,syrgasellerlustgaselleri
syreberikade miljöer.
VARNING Var tredje månad ska blodtrycksmanschetten och övriga tillbehör
inspekterasisyfteattupptäckaslitageochandraskador.Utbyteskagörasvid
behov.
VARNINGRiskförfelaktigamätningar.Enhetenfårinteanvändaspåpatientersom
är anslutna till en hjärt-lungmaskin.
VARNINGRiskförelektriskstöt.Öppnainteenhetenochförsökinterepareraden.
ProBP2400 innehåller inga delar som kan servas av användaren förutom de
utbytbarabatterierna.Utförendastderutinprocedurerförrengöringochunderhåll
sombeskrivsspecifiktidenhärbruksanvisningen.Inspektionochserviceavde
inre delarna får endast utföras av behörig servicepersonal.
VARNING Enheten är utformad i enlighet med tillämpliga nationella och
internationella standarder för elektromagnetiska störningar och ska inte
förorsakaproblemförannanutrustningellerpåverkasavandraenheter.Som
enförsiktighetsåtgärdbörduundvikaattanvändaenheteninärhetenavannan
utrustning.
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VARNING WelchAllyn ansvarar inte för tillförlitligheten hos eventuella
monteringsinstallationer.WelchAllynrekommenderarattkundernakontaktarsin

kopplas bort från strömkällan och enheten.

medicintekniskaavdelningellerunderhållsserviceförattsäkerställaatteventuella

VARNINGSetillattdetintekommerinvattenellerandravätskorikontakternapå

monteringstillbehörinstalleraspåettprofessionellt,säkertochtillförlitligtsätt.

enheten.Omdettainträffarskakontakternatorkasmedvarmluft.Kontrollera

VARNINGEnhetenkanskeintefungerarkorrektomdentappasellerblirskadad.
Användinteenhetenomduobserverarteckenpåskada.Behörigservicepersonal
måstekontrolleraattenhetersomtappatsellerskadatsfungerarkorrektinnan
enheterna åter tas i drift.
VARNINGDefektabatterierkanskadaenheten.Ombatterietuppvisarteckenpå
skador,läckageellersprickormåstedetbytasutomedelbart,ochendastmotett
batteri som rekommenderas för eller levererats tillsammans med enheten.
VARNING Felaktig kassering av batterier kan medföra risk för explosion eller
förorening.Slängaldrigbatterierisoptunnan.Brännaldrigbatterier.Återvinnalltid
batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
VARNING Felaktig hantering av batteriet kan leda till värmeutveckling, rök,
explosion eller brand.
VARNING Batteriet får inte demonteras, modifieras eller lödas ihop.
VARNINGFörkorrektelektriskisoleringavpatienterochbatteriladdningfårendast
det medföljande externa nätaggregatet användas för att ladda enheten.
8

VARNING Risk för elektrisk stöt. Före rengöring av enheten ska strömsladden

noggrannheten hos alla driftsfunktioner.
Var försiktig Enheten tål inte värme. Den får inte autoklaveras.
Var försiktigAnvänd enheten inom det angivna området för driftstemperatur.
Enhetenkommerinteattuppfyllaprestandaindikationernaomdenanvänds
utanför detta temperaturområde.
VarförsiktigKopplaalltidbortdenexternaströmkällanfrånuttagetinnanduflyttar
enheten till en ny plats.
Var försiktigAnvänd endast tillbehör som godkänts av WelchAllyn. Om icke
godkända tillbehör används med enheten kan patientens och användarens
säkerhetpåverkasochproduktensprestandaochnoggrannhetkanreduceras.

Varningar och försiktighetsåtgärder i samband med mätning av NIBP (icke-invasivt blodtryck)
VARNING ProBP 2400 är inte avsedd att mäta blodtryck på barn yngre än 3 år.
VARNINGTryckinteihopblodtrycksslangeneller-manschetten.Detkangeupphov
till systemfel eller säkerhetsrisker för patienten.
VARNINGRiskförfelaktigamätningar.Enhetenfårinteanvändaspåpatientersom
har kramper eller skakningar.
VARNINGFörattsäkraochnoggrannablodtrycksmätningarskakunnagaranteras
fårendastblodtrycksmanschetteroch-slangarilistanövergodkändatillbehör
användas.
VARNINGRiskförpatientskador.Närflerablodtrycksmätningargörspåsamma
patientskamanschettställetochextremitetenregelbundetkontrollerasisyfteatt
upptäcka eventuell ischemi, purpura och/eller neuropati.
VARNINGLåtinteenblodtrycksmanschettsittakvarpåpatientenimerän5minuter

VARNING Risk för patientskador. Montera aldrig luerlåsanslutningar på
WelchAllyn-blodtrycksslangar. Om den här typen av anslutningar används
påblodtrycksmanschettensslangfinnsdetriskförattdennaslangavmisstag
anslutstillenintravenösledningpåpatientenochattdetkommerinluftipatientens
blodcirkulation.
VARNING NIBP-mätningar kan bli felaktiga vid förekomst av kraftiga
rörelseartefakter.Minimeraextremitetensochmanschettensrörelservidavläsning
av blodtrycksvärden.
VARNINGPatientenspositionochfysiologiskatillståndkanpåverkadetavlästa
blodtrycksvärdet.
VarförsiktigOmblodtrycksmanschetteninteärinivåmedhjärtatskadutahänsyn
tilldenskillnadidetavlästavärdetsomuppstårpågrundavdenhydrostatiska
effekten.

när den är uppblåst till ett tryck över 15 mmHg. En blodtrycksmanschett som

VarförsiktigDetärnödvändigtattblodtrycksmanschettenharrättstorlekochatt

sitterförhårtkanorsakavenöskongestion,perifernervskada,missfärgningav

denplaceraskorrektförattblodtrycksmätningarnaskablinoggranna.SeValav

extremiteten och smärta för patienten.

blodtrycksmanschett för information om storlekar.
Var försiktig Blodtrycksmanschetten måste vara korrekt placerad för att ge noggranna
blodtrycksmätningarochsäkerhetförpatienten.Ommanschettenlindasförlöstomarmen
(vilket förhindrar tillräcklig uppblåsning) kan det leda till felaktiga blodtrycksvärden.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Produktbeskrivning
Delarnas namn
Strömbrytare
Uttag för nätadapter
Batterifack

Manschettuttag
Laddningsindikator
Display
M-knapp (minne)
Lägesomkopplare
Start/stopp-knapp

10

3 sec.

1x

3x

3 sec.

Display
Power
Ström
Low
Battery
Låg batterinivå
Mode
Selection:
Välj funktionsläge:
Single
Reading,
Ett avläst värde, Manuellt,
Medelvärde
av
tre avlästa
värden
Manual, Three Reading
Average
Unit of Measure
Måttenhet

Maximalt
uppblåsningstryck
Maximum
Inflation
Pressure
Rest/Count
Down
Paus/nedräkning
Autouppblåsning
Inflation
Automatisk
Memory
Minne

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

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare

Systoliskt
Systolic värde
Value

3x

M 3x

SYS
Diastoliskt
Diastolicvärde
Value

DIA
PAM MAP

/ MIN

Medelartärtryck
Mean Arterial Pressure
Oregelbundna
hjärtslag
(IHB)
Irregular Heart
Beat
(IHB)
Pulsfrekvens
Pulse Rate
Puls
hittad
Pulse
Detected
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Komponenter och tillbehör till ProBP 2400
1 nätadapter
4 strömkontakter (för USA, Europa,
Storbritannien och Australien)

1 ProBP 2400

(Inspänning: 100-240 VAC 50/60 Hz
0,48 A Utspänning: +7,5 V 1,5 A)

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

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

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

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

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

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 vuxen (22 cm–32 cm)
1 stor vuxen (32 cm–42 cm)

12

1 CD med bruksanvisning
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

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

Förberedelser inför användning
Ansluta strömkontakten till nätadaptern

Välj en lämplig strömkontakt och anslut den till nätadaptern på
det sätt som bilden visar.

Ladda batteriet till full laddning

Före den första användningen ska batteriet laddas tills
laddningsindikatorn på enheten lyser grönt.

 Se avsnittet “Använda en nätadapter“ på sidan 27.
 Se avsnittet “Laddningsbart batteri“ på sidan 27.
Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Förberedelser inför användning (forts.)

Välja måttenheter
1) Se till att enheten är avstängd.

Enheter

MAP eller
PAM

1

mmHg

MAP

4) Tryck på Start/stopp-knappen för att välja önskad
tryckenhet (mmHg eller kPa).

2

mmHg

PAM

5) Tryck på M-knappen för att bekräfta valet.

3

kPa

MAP

2) Håll M-knappen intryckt och slå sedan på strömmen
med strömbrytaren.
3) Släpp M-knappen när bakgrundsbelysningen tänds.

 Fabrikens

standardinställning

 MAP är en förkortning av medelartärtryck.
 PAM eller MAP väljs beroende på vilket språk som används.
14

Innan enheten används
Välja rätt manschett

Det finns manschetter i olika storlekar. Manschetter i
storlekarna Vuxen och Stor vuxen medföljer enheten.
Använd manschettmarkeringen för att välja den manschett
som stämmer bäst överens med omkretsen på patientens
överarm.
Manschettstorlek Omkrets (cm)

Omkrets (tum)

Barn

5,5–8,7

14–22

Barn

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Vuxen

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Stor vuxen

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

LATEX

!

www.welchallyn.com

Vuxen

22–32

8,7–12,6

Stor vuxen

32–42

12,6–16,5

LATEX

PVC

DEHP

Stor vuxen lång
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG

Stor vuxen lång

32–52

12,6–20,5

32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

 Varje manschett levereras med 130 cm luftslang.
 Använd endast manschetter som levererats av Welch Allyn!  ManschetteristorlekarnaVuxenochStorvuxenmedföljersom
standardtillbehör.
 KontaktaWelchAllynellerenauktoriseradedistributörförinköp
av manschetter.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Innan enheten används (forts.)

Placera manschetten korrekt

1) Placera manschetten över överarmen så att
luftslangen och artärmarkeringspilen pekar mot
underarmen.Artärmarkeringenpåmanschettenmåste
vara placerad över armartären.
2) Lägg manschetten på armen. Se till att manschettens
nederkant är ungefär 2–3 cm (¾–1 tum) ovanför
armbågen.

(3/4–1 tum)

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) Lämna ett fritt utrymme motsvarande storleken på två
fingrar mellan patientens arm och manschetten. Om
blodtrycksmanschetten sitter för hårt kan det leda till
venös kongestion och missfärgning av extremiteten.
Om manschetten sitter för löst kan den inte blåsas upp
tillräckligt och mätvärdena kan bli felaktiga. Avlägsna
alla klädesplagg som täcker eller trycker mot armen där
mätningenskagöras.Kläderkanpåverkamätningarnas
noggrannhet.

16

22

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

3) Linda manschetten runt armen och dra åt den.

5) Manschetter som inte sitter korrekt kan ge felaktiga
mätningar. Använd en annan manschettstorlek om
områdesindexetiändenavmanschettenintefallerinom
det område som områdeslinjerna visar.

 Manschettens områdesindex

ska falla inom det här området.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Utföra mätningar i 1x-läge, manuellt läge och i
Slå på strömmen

-läge

Ställ in maximalt uppblåsningstryck

Ställ in önskat maximalt uppblåsningstryck eller "AUTO".

Slå på enheten genom att ställa in strömbrytaren på
baksidan av enheten i PÅ-läget.

Seavsnittet“Ställinmaximaltuppblåsningstryck“påsidan22.

Anslut manschetten till enheten

Anslut manschetten till enheten genom att sätta in
manschettkontakten i manschettuttaget.
3 sec.

1x

3x

1x

1x

Välj ett funktionsläge

3x

3 sec.

3x

1x

3x

Det finns tre mätningslägen som kan användas.
Välj 1x (en standardmätning), manuellt läge eller -läge (automatiskt
medelvärde av tre avlästa värden) med hjälp av omkopplaren.
18

1x-läge (en standardmätning)

Välj 1x-läge och tryck på Start/stopp-knappen om du vill
utföra en enstaka blodtrycksmätning. Mätvärdet visas och
sparas när mätningen är klar.

1x

3x

1x

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare

3x

1x

3x
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Manuellt läge

-läge (forts.)

När det maximala uppblåsningstrycket nåtts kommer
ProBP 2400 automatiskt att påbörja den linjära tömningen
med en hastighet på 3 mmHg/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

Välj manuellt läge om du föredrar att göra en auskultatorisk
blodtrycksmätning istället för att använda den
oscillometriska metoden. I manuellt läge fungerar enheten
enbartsomentryckmätare.Ingaoscillometriskamätningar
görs. Användaren kan höra de systoliska och diastoliska
Korotkoff-ljuden med ett stetoskop som placerats över
armartären.

Starta uppblåsningen – Tryck på Start/stopp-knappen för
att starta uppblåsningen av manschetten.

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

Utföra mätningar i 1x-läge, manuellt läge och i

Blås upp på nytt – Håll M-knappen intryckt under tömningen
för att blåsa upp manschetten på nytt. Uppblåsningen
fortsätter så länge knappen hålls intryckt, upp till högst
299 mmHg. Släpp knappen för att fortsätta tömningen.
Om 299 mmHg överskrids släpps luften omedelbart ut ur
manschetten och felmeddelandet ”HI” visas.

När manschettrycket når 20 mmHg under tömningscykeln
-läge (automatiskt medelvärde av tre avlästa värden)
släpps det återstående trycket ut och ProBP 2400 ställs i Välj -läge och tryck på Start/stopp-knappen om du vill göra
vänteläge.
tre automatiska blodtrycksmätningar och få ett medelvärde av
Tryck på Start/stopp-knappen när som helst för att starta de avlästa värdena.
snabbtömning och ställa ProBP 2400 i vänteläge.

Observera – Observera de systoliska och diastoliska
värdena på samma sätt som när du använder en manuell
blodtrycksmätare.

Nedräkningstiden före den första mätningen är inställd på
60 sekunder.

Tidsintervallen mellan mätningarna kan ställas in av användaren
på 15, 30, 45 eller 60 sekunder. Medelvärdet av de avlästa
Ställ i vänteläge – Du kan ställa enheten i vänteläge genom värdena visas och sparas när mätningarna har slutförts.
att trycka på Start/stopp-knappen utan att stänga av
1
2
3
strömmen. Enheten ställs automatiskt i vänteläge om den
inte används under en minut.
1x

3x

1x

3x

1x

3x

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

Användaren kan manuellt välja mätningsintervaller på 15, 30, 45 eller
Vänteläge

60 sekunder i -läge. (Se “Ställa in tidsintervall mellan mätningar” i
avsnittet om specialfunktioner på sidan 21.)

Väntetiden på 60 sekunder före den första mätningen kan inte ändras,

men du kan kringgå den genom att trycka på Start/stopp-knappen en
andra gång. Då startar den första mätningen omedelbart.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Specialfunktioner
MAP (medelartärtryck)

Enhetenmäterpatientensverkligamedelartärtryck(MAP).
Varje mätning omfattar ett MAP-värde. MAP-värdet visas
alltid tillsammans med det systoliska och diastoliska
blodtrycksvärdet.

 Medelartärtrycket, MAP, fastställs utifrån den högsta
toppen på den oscillometriska kurvan.
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Detektor för oregelbundna hjärtslag i 1x-läge

Enheten detekterar oregelbundna hjärtslag i 1x-läge.
Symbolen för oregelbundet hjärtslag visas om
hjärtfrekvensen har varierat med mer än 25 procent
underenblodtrycksmätning.Omoregelbundnahjärtslag
förekommer kan blodtrycksmätningen påverkas. Vi
rekommenderarattmätningenupprepasellerattmanuellt
läge väljs för verifiering.

Ställ in maximalt uppblåsningstryck
1) Tryck in M-knappen i tre sekunder tills kolumnen med
tryckvärden blinkar.
2) Tryck på Start/stopp-knappen för att välja önskat
tryckvärde (efter att värdet 260 har uppnåtts är nästa
alternativ "AUTO" längst ned i listan)
3) Tryck på M-knappen för att bekräfta det valda värdet.
Håll knappen intryckt
i tre sekunder ...

3 sec.

Uppblåsningstrycket(mmHg/kPa)kanväljasi1x-eller
eller i manuellt läge. Standardinställningen är AUTO.

Omdetmaximalauppblåsningstrycketsomvalts(eller
det maximala uppblåsningstrycket som fastställts
i AUTO-läge) inte är tillräckligt för att fastställa
det systoliska trycket kommer enheten blåsa upp
manschetten till ett tryck som är 30 mmHg högre än det
föregående uppblåsningstrycket och försöka utföra
ytterligareenmätningscykel.Dettakanupprepas,och
detmaximalauppblåsningstrycketökasmed30mmHg
varje gång. Om det maximalt uppblåsningstrycket når
upptill280mmHgochProBP2400intekanfastställaett
blodtryck visas en felkod.
3 sec.

-läge

I den här situationen rekommenderar vi att du byter till
manuelltlägeochmäterblodtrycketmedettstetoskop
enligtdentraditionellaKorotkoff-metoden.(SeManuellt
läge.)

När AUTO är inställt fastställer ProBP 2400 automatiskt det

maximala uppblåsningstrycket när manschetten blåses upp.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Specialfunktioner (forts.)

Utföra färre än tre mätningar i
-läge
Mätningssekvensen kan stoppas när som helst med ett
tryck på Start/stopp-knappen. Enheten ställs i vänteläge
och de återstående mätningarna avbryts. Du kan visa
informationfråndetuppmättablodtrycketgenomatttrycka
på M-knappen.

Hoppa över nedräkningstiden i

-läge

Du kan hoppa över nedräkningen före och mellan
mätningarna i -läge genom att trycka på Start/stoppknappen. När du trycker på Start/stopp-knappen påbörjar
enheten omedelbart nästa mätning.

Hoppa över nedräkningstiden
och påbörja mätningen.
Avbryt de återstående
mätningarna när
som helst under
mätningssekvensen.

 Du kan ställa enheten i vänteläge genom att trycka på Start/

stopp-knappen när mätningarna har slutförts. Enheten ställs
automatiskt i vänteläge om den inte används under en minut.

Vänteläge

24

Ställa in tidsintervall mellan mätningar i
-läge
Standardintervallet för tid mellan mätningar är 60 sekunder.
Tidsintervallet kan ställas in på 15, 30, 45 eller 60 sekunder.
1) Håll Start/stopp-knappen intryckt i tre sekunder.

2) Tryck på M-knappen för att ställa in tidsintervallet mellan
mätningarochbekräftagenomatttryckapåStart/stopp-knappen.
Enheten återgår till vänteläget.

Håll knappen
intryckt i
tre sekunder ...
3 sec.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Visa lagrade värden
Visa lagrade värden

Enheten lagrar endast blodtrycksvärden från den senaste
mätningsproceduren i 1x- och -läge. Tryck på M-knappen
om du vill granska de lagrade värdena när enheten är i
vänteläge.

2) I -läge –
Tryck på M-knappen för att visa medelvärdet av de tre
mätningarna.FortsättatttryckapåM-knappenomduvill
se de enskilda mätningarna.

1) I 1x-läge –

 Enhetenlagrarendastdensenastemätningensomutförtsi
1x-läge och de tre senaste mätningarna som utförts i
-läge.

26

Laddningsbart batteri och nätadapter
Laddningsbart batteri

ProBP 2400 har ett inbyggd laddningsbart Ni-MH-batteri
som klarar upp till 600–700 mätningscykler när det är fulladdat.
Batterietkanladdasmellananvändningarnamedhjälpavden
medföljandenätadaptern.Dentommabatteriindikatornvisas
när batteriets laddningsnivå är låg.

 Föredenförstaanvändningen
ska batteriet laddas tills
laddningsindikatorn lyser
grönt.

 Den orangea

Använda en nätadapter

Använd endast den nätadapter som medföljer ProBP 2400
för att ladda enheten.
1) Anslut adapterkabeln till enhetens strömkontakt.
2) Anslut adapterns kontakt till ett vägguttag.
Batteriet laddas så länge enheten är ansluten till en
växelströmskälla. Laddningen avbryts då batteriet är
fulladdat.Ingenbatterikraftanvändssålängeadaptern
är ansluten. Batteriet ska sitta kvar i ProBP 2400 även
vid användning av en växelströmskälla.
3) Om batteriets prestanda försämras kan du kontakta
en lokal återförsäljare för att byta ut det mot ett nytt.
Användaren kan själv byta ut batteriet.

laddningsindikatornvisaratt
laddning pågår.

 En grön laddningsindikator
betyder att laddningen har
slutförts .

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Felsökning
Problem

Möjlig orsak

Ingen ström (ingen LCDdisplay)

Nätadapternärinteordentligt Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
ansluten
Batteriet är helt urladdat

Manschetten fylls inte
ordentligt

Inga resultat visas efter
mätningar

28

Lösningar

Ladda det laddningsbara batteriet genom att ansluta
nätadaptern.

Slanganslutningensitterlöst Se till att manschetten är ordentligt ansluten till enheten.
Läckage i slangen/blåsan

Kontrolleraomdetfinnssprickorislangenellerblåsan.Byt
ut blodtrycksmanschetten vid behov.

Enheten är i manuellt läge

Växla till 1x- eller -läge och upprepa mätningarna.

Felmeddelanden
Omettfeluppstårunderenmätningavbrytsmätningen
och felmeddelandet ”Err” visas.

 Kontakta ditt lokala

WelchAllyn-servicecenterom
felet kvarstår.

Fel

Beskrivning

Potentiell orsak och
åtgärd

Err 1

Signalen är för
svag

Pulssignalerna i
manschetten är för svaga.
Flytta manschetten och
upprepa mätningen.

Err 2

Felsignal

Under mätningen
detekterademanschetten
felsignaler som orsakats
av exempelvis rörelser
eller spända muskler.
Upprepa mätningen och
håll patientens arm stilla.

 Om du tror att resultaten är

onormala ska du läsa denna
bruksanvisning noggrant.

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Err 3

Inget tryck i
manschetten

Det går inte att generera
ett tillräckligt högt tryck i
manschetten. En läcka
kan ha uppstått. Byt ut
blodtrycksmanschetten
vid behov. Upprepa
mätningen.

HI

För hög
pulsfrekvens
eller för högt
manschettryck.

Trycket i manschetten är
för högt (över 300 mmHg)
ELLER pulsen är för hög
(över 200 slag per minut).
Låt patienten slappna av i
fem minuter och upprepa
mätningen.

Err 5

Inga giltiga
resultat

Mätsignalernaärfelaktiga
ochdärförkaningaresultat
visas.Byttillmanuelltläge
och mät blodtrycket med
ett stetoskop enligt den
traditionella Korotkoffmetoden.

LO

Pulsen är för
låg

Pulsen är för låg (under
40 slag per minut).
Upprepa mätningen.
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Säkerhet, skötsel, noggrannhetstest och kassering
Säkerhet och skydd

Enheten får endast användas för de ändamål som beskrivs
i den här bruksanvisningen. Enheten innehåller känsliga
komponenter och måste hanteras varsamt. Tillverkaren
kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av
felaktig hantering.

•

Pumpen får endast aktiveras när manschetten är

•

Använd inte enheten om du tror att den är skadad eller

•

Följ rekommendationerna angående förvaringsoch användningsförhållanden i avsnittet ”Tekniska
specifikationer” i den här bruksanvisningen.
Skydda enheten från vatten och fukt
Skydda enheten från direkt solljus

ansluten till enheten.
Skydda enheten från extrem värme och kyla

om något ser ut att vara onormalt.

Håll enheten borta från magnetfält, t.ex. sådana som

Läsdeytterligaresäkerhetsanvisningarnaideenskilda

genereras av mobiltelefoner

avsnitten i instruktionsboken.

Öppna aldrig enheten
Skydda enheten från fall och stötar

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare
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Skötsel av enheten

Rengöra manschetten

1) Mild tvål och vatten

Pastörisering: Tvätta manschettöverdraget i 75 °C (167 °F)
varmt vatten i 30 minuter.

Använd en mjuk rengöringsduk med någon av följande
rekommenderade rengöringslösningar för att torka av
enheten på utsidan:
2) Väteperoxidlösning(Treprocentutspäddmedvatten)
3) Natriumhypokloritlösning (en del
hushållsklorblekmedel utspätt med tio delar vatten)

Tabortblåsan.Vikihopmanschettöverdragetochplaceradet
ientvättpåse.Tvättamanschettöverdragetitvättmaskinmed
varmt vatten (43 °C; 110 °F) och ett milt tvättmedel.

Låt manschetten lufttorka. Manschettöverdraget får INTE
strykas

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Stryk inte manschettöverdraget!

32

Test av givarens noggrannhet
(Kalibreringskontroll)

Vi rekommenderar att enhetens noggrannhet testas
vartannat år eller efter mekanisk påverkan (t.ex. om den
tappats).
1) Förbered för noggrannhetstest
2) HållStart/stopp-knappenintrycktochslåpåströmmen.
Släpp sedan Start/stopp-knappen. Vänta tills "CA 0"
och sedan "0 0" visas.

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 digital blodtrycksmätare
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3) Pumpa upp trycket till nästan 100 mmHg.
Jämför trycken som visas på enhetens och
referensmanometerns skärmar. Till exempel står
"100.9" på enhetens display för ”100,9 mmHg".
4) Pumpa upp trycket till nästan 200 mmHg.
Jämför trycken som visas på enhetens och
referensmanometerns skärmar. Till exempel står
”201.0" på enhetens display för ”201,0 mmHg".
5) Pumpa upp trycket till nästan 300 mmHg.
Jämför trycken som visas på enhetens och
referensmanometerns skärmar. Till exempel står
"301.2" på enhetens display för ”301,2 mmHg".
6) Om skillnaden mellan enheten och
referensmanometern vid någon kalibreringspunkt
överskrider±3mmHgplusdennoggrannhetsomanges
för referensmanometern kan du kontakta Welch Allyn
för att få kalibreringsservice.
34

Kassering

Batterier och elektroniska instrument måste
kasserasienlighetmedlokalabestämmelser
och får inte hanteras som hushållssopor.

# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor
Tekniska specifikationer
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
Driftstemperatur/
luftfuktighet:

# 2400

10–40 °C (50–104
°F)
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Förvaringstemperatur/ −20–55 °C (−4–131 °F)
luftfuktighet:

Rx ONLY
15–90 procent relativ maximal luftfuktighet

Vikt:

800 g (inklusive laddningsbart batteri)

Mått:

200 × 125 × 90 mm

Mätmetod:

OscillometrisktGTIN
och

systoliskt blodtryck = K1
diastoliskt blodtryck = K5

901096

Rx

Hänvisning
till
ONLY

LATEX

Enhetenuppfyllerkravenenligtstandardenföricke

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

IEC 60601-1:
2005+A1:2012
7d

LATEX

welchallyn.com
IEC
60601-1-2:2014

GTIN

ANSI/AAMI/ISO 81060-2
(01)00732094211078
AAMI
/ ANSI / IEC 80601-2-30

Elektromagnetisk
kompatibilitet:
(01)00732094211078

Enheten uppfyller villkoren enligt standarden

Villkoren
i EU-rådets
direktiv
Distributed
by Welch
Allyn
Inc.93/42/EEG om
4341 State
Street Road
medicintekniska
produkteravklassIIaäruppfyllda.
AnslutenSkaeateles
del av typ BF Falls, NY 13153

Visning av

40–200 slag per minut – puls
Distributed by Welch Allyn Inc.
Område: 0–299 mmHg
4341 State Street Road
Skaeateles Falls, NY 13153
Upplösning: 1 mmHg
Microlife Corporation

Pulsnoggrannhet:
±5procent
avdetavlästavärdet
Microlife
Corporation

Strömkälla:

431, RuiGuang Road, NeiHu,
Laddningsbart9F,
batteri,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

(21)41140001

IEC 60601-1-2.
(21)41140001

30–280 mmHg – blodtryck

Statisk noggrannhet: tryck inom ±3 mmHg

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

4,8 V 2 400 mAh (4,8 V 3 500 mAh som tillval)

WelchAllynförbehållersigrättenattförändradetekniskaspecifikationernautanattdettaförst

Nätaggregat 7,5 VDC, 1,5 A

meddelas skriftligen.

www.welchallyn.com

Welch Allyn ProBP 2400 digital blodtrycksmätare

7d

welchallyn.com

invasiva blodtrycksmätare.

standarder:

Mätområde:

manschettryck:

901096
DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML
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GARANTI
Welch Allyn garanterar att ProBP 2400-enheten är fri från material- och tillverkningsfel och att den fungerar i enlighet med tillverkarens
specifikationerunderenperiodavtvåårfrånochdatumetförköpetfrånWelchAllynellerfrånenauktoriseraddistributörelleragent.Förtillbehör
gäller garantin under en period av ett år från och med datumet för köpet från Welch Allyn eller från en auktoriserad distributör eller agent.
Garantiperiodenbörjarpåköpdatumet.Köpdatumetär:1)detleveransdatumsomstårpåfakturanomenhetenköpsdirektfrånWelchAllyn,2)det
datumsomangesvidproduktregistreringen,3)detdatumsomstårpåkvittotnärproduktenköpsfrånenWelchAllyn-auktoriseraddistributör.
Denhärgarantintäckerinteskadorsomorsakatsav:1)hanteringunderfrakt,2)användningellerunderhållsominteföljerangivnainstruktioner3)
förändringar eller reparationer som utförts av en av person som inte är auktoriserad av Welch Allyn och 4) olyckshändelser.
Produktgarantin lyder också under följande villkor och begränsningar:
Fraktkostnader för retur av enheten till ett Welch Allyn-servicecenter ingår inte.
Ett serviceaviseringsnummer måste erhållas från Welch Allyn innan några produkter eller tillbehör returneras till Welch Allyns anvisade
servicecenter för reparation. Kontakta Welch Allyns tekniska support för att erhålla ett serviceaviseringsnummer.
DEN HÄR GARANTIN GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
WELCH ALLYNS SKYLDIGHET UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL REPARATION ELLER UTBYTE AV DEFEKTA
PRODUKTER. WELCH ALLYN ANSVAR INTE FÖR DIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV EN DEFEKT I
EN PRODUKT SOM OMFATTAS AV GARANTIN.
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Adresser och telefonnummer till Welch Allyns alla regionkontor finns på webbplatsen welchallyn.com/locations.
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