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Zaslon

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila.

Tip BF

Namen uporabe:
Oscilometrični merilnik krvnega tlaka se uporablja za neinvazivno 
merjenje krvnega tlaka pri ljudeh, starejših od 12 let.
Je klinično preverjen pri bolnikih s hipertenzijo, hipotenzijo, pri 
diabetikih, nosečnicah, nosečnicah s preeklampsijo, pri bolnikih z 
arterosklerozo, boleznijo ledvic v zadnjem stadiju, pri ljudeh spre-
komerno telesno težo in starejših. 
Naprava lahko zazna neredni utrip, ki kaže na atrijsko fibrilacijo 
(AF). Opozorilo: naprava ni namenjena diagnosticiranju AF. 
Diagnoza AF se lahko potrdi samo z EKG. Pacientu se svetuje, da 
obišče zdravnika.

Spoštovana stranka,
merilnik smo razvili v sodelovanju z zdravniki, klinični testi pa 
dokazujejo, da je natančnost merilnika zelo visoka.* 
Microlife AFIBsens je vodilna svetovna tehnologija za digitalno 
merjenje krvnega tlaka za zaznavanje atrijske fibrilacije (AF) in 
arterijske hipertenzije. To sta glavna dejavnika tveganja za kap ali 
bolezen srca. Pomembno je, da se AF in hipertenzija odkrijeta v 
zgodnji fazi, čeprav morda nimate nobenih simptomov. Pregled za 
AF na splošno in tako tudi z algoritmom Microlife AFIB se pripo-
roča za osebe, stare 65 let in več. Algoritem AFIB kaže, da je lahko 
prisotna atrijska fibrilacija. Zaradi tega se priporoča, da obiščete 
svojega zdravnika, če naprava sproži signal AFIB med merjenjem 
vašega krvnega tlaka. Algoritem AFIB naprave Microlife so 
klinično raziskali številni ugledni klinični raziskovalci in dokazali, da 
naprava zazna paciente z AFIB zgotovostjo 97-100%. 1,2

Če imate kakršnakoli vprašanja, težave, če želite naročiti rezervne 
dele, o tem obvestite vašega lokalnega predstavnika za izdelke 
Microlife. Vaš prodajalec ali lekarna vam bosta posredovala naslov 
prodajalca izdelkov Microlife v vaši državi. Lahko pa obiščete tudi 
našo spletno stran www.microlife.com, kjer so vam na voljo vse 
informacije o naših izdelkih.
Ostanite zdravi – Microlife AG!

* Ta naprava uporablja enako merilno tehnologijo kot model 
BP 3BTO-A, ki je prejel nagrado in je testiran v skladu s proto-
kolom britanskega Združenja za hipertenzijo (BIHS).
1 Kearley K, Selwood M, Van den Bruel A, Thompson M, Mant D, 
Hobbs FR et al.: Triage tests for identifying atrial fibrillation in 
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1 Gumb START/STOP
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3 Gumb M (spomin)
4 Gumb za prikazovanje časa
5 Vtičnica za manšeto
6 Stikalo AFIB/MAM
7 Indikator razpona krvnega tlaka
8 USB vrata
9 Vtičnica za adapter za polnjenje
AT Prostor za baterije
AK Manšeta
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AP Sistolična vrednost
AQ Diastolična vrednost
AR Srčni utrip
AS Prikazovalnik stanja baterije
BT Prikazovalnik stanja manšete
BK Prikazovalnik gibanja roke
BL Intervalni čas MAM
BM Simbol za prikaz atrijske fibrilacije
BN Način AFIB/MAM
BO Shranjena vrednost
BP Datum/čas
BQ Prikazovalnik srčnega utripa

Hranite v suhem prostoru
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primary care: a diagnostic accuracy study comparing single-lead 
ECG and modified BP monitors. BMJ Open 2014; 4:e004565.
2 Wiesel J, Arbesfeld B, Schechter D: Comparison of the Microlife 
blood pressure monitor with the Omron blood pressure monitor for 
detecting atrial fibrillation. Am J Cardiol 2014; 114:1046-1048.

Vsebina
1. Prikaz simbola za atrijsko fibrilacijo pri zgodnjem 

odkrivanju (Aktivno samo v načinu MAM)
• Kaj je atrijska fibrilacija (AF)?
• Koga je treba pregledati za atrijsko fibrilacijo?
• Dejavniki tveganja, ki jih lahko nadzorujete

2. Prva uporaba naprave
• Namestitev baterij
• Nastavitev datuma in časa
• Izbira ustrezne manšete
• Izberite način merjenja: standardni način ali način AFIB/

MAM
3. Kontrolni seznam za zanesljivo meritev
4. Merjenje krvnega tlaka

• Kako izmerjene vrednosti ne shranite
• Kako lahko ocenim izmerjeni krvni tlak?

5. Spomin s podatki
• Pregled shranjenih vrednosti
• Izbris vrednosti

6. Prikazovalnik stanja baterije in zamenjava baterij
• Baterija skoraj prazna
• Zamenjava prazne baterije
• Katere baterije so ustrezne?
• Uporaba baterij za ponovno polnjenje

7. Uporaba adapterja za polnjenje
8. Funkcija Bluetooth®
9. Povezava z računalnikom
10. Javljanje napak
11. Varnost, nega, test natančnosti in odstranjevanje

• Varnost in zaščita
• Nega naprave
• Čiščenje manšete
• Test natančnosti

• Odstranjevanje
12. Garancija
13. Tehnične specifikacije

Garancijska kartica (glej zadnjo stran)

1. Prikaz simbola za atrijsko fibrilacijo pri zgodnjem 
odkrivanju (Aktivno samo v načinu MAM)

Ta naprava odkrije atrijsko fibrilacijo. Simbol BM pokaže, da je 
naprava med merjenjem zaznala atrijsko fibrilacijo. Prosimo, da si 
preberete naslednji odstavek za informacije o posvetu z zdrav-
nikom.

 Med merjenjem mora roka popolnoma mirovati.

 Ta naprava lahko ne zazna ali napačno zazna atrijsko fibri-
lacijo pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji.

 V stanju atrijske fibrilacije vrednost diastoličnega krvnega 
tlaka morda ni pravilna.

 V stanju atrijske fibrilacije je za zanesljivejše merjenje 
krvnega tlaka priporočljiv način MAM.

Kaj je atrijska fibrilacija (AF)?
Srce se krči in sprošča v rednem ritmu. Nekatere celice v srcu 
ustvarjajo električne signale, ki povzročajo stiskanje srca in 
črpanje krvi. Atrijska fibrilacija se pojavi, ko se v zgornjih prekatih 
srca, ki se imenujeta atrija, pojavijo hitri, naključni električni signali, 
ki povzročajo, da se prekata prehitro in neredno krčita (to se 
imenuje fibrilacija). Atrijska fibrilacija je najbolj pogosta oblika 
srčne aritmije. To pogosto ne povzroča simptomov, vendar 

Podatki za zdravnika ob pogostem prikazu simbola za 
atrijsko fibrilacijo

Ta naprava je oscilometrični merilnik krvnega tlaka, ki prav tako 
analizira nepravilnosti pri srčnemu utripu med merjenjem. 
Naprava je klinično testirana.
Simbol AFIB se pojavi po meritvi, če se atrijska fibrilacija pojavi 
že med merjenjem. Če se simbol za AFIB prikaže po opravljeni 
seriji meritev krvnega tlaka (tri zaporedne meritve), se pacientu 
priporoča, da opravi ponovno merjenje krvnega tlaka (tri zapo-
redne meritve). Če se simbol za AFIB prikaže znova, naj bolnik 
poišče zdravniško pomoč.
Prikaz simbola AFIB na zaslonu merilnika krvnega tlaka kaže na 
morebitno prisotnost atrijske fibrilacije. Vendar mora diagnozo 
atrijske fibrilacije potrditi kardiolog, s pomočjo EKG.
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bistveno poveča tveganje za možgansko kap. Za nadziranje te 
težave boste potrebovali zdravniško pomoč.

Koga je treba pregledati za atrijsko fibrilacijo?
Pregled za AF je priporočljiv za osebe, starejše od 65 let, saj se 
možnost kapi s starostjo povečuje. Pregled za AF je priporočljiv 
tudi za osebe v starosti 50 let in starejše, ki imajo visok krvni tlak 
(npr. SYS višji od 159 ali DIA višji od 99), in tudi za osebe s slad-
korno boleznijo, koronarno srčno boleznijo ali tiste osebe, ki so 
utrpele kap.
Pri mladih ali med nosečnostjo pregled za AF ni priporočljiv, ker bi 
lahko dal napačne rezultate in povzročil nepotrebno vznemirjenje. 
Poleg tega je pri mladih osebah z AF tveganje kapi v primerjavi s 
starejšimi osebami nizko.

Dejavniki tveganja, ki jih lahko nadzorujete
Zgodnje diagnosticiranje AF, ki mu sledi ustrezno zdravljenje, 
lahko znatno zmanjša tveganje kapi. Prvi korak pri proaktivnem 
preprečevanju kapi je poznavanje osebnega krvnega tlaka in 
ozaveščenost glede AF.
Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.microlife.com/
afib.

2. Prva uporaba naprave
Namestitev baterij
Stikalo za zaklepanje AO premaknite v položaj «odklenjeno». 
Prostor za baterije AT se nahaja na dnu merilnika. Vstavite baterije 
(4 x 1,5V baterija AAA), in upoštevajte ustrezno polarnost.

Nastavitev datuma in časa
1. Ko so nove baterije nameščene, na zaslonu prične utripati 

številka za leto. Leto lahko nastavite s pritiskom na gumb M 3. 
Za potrditev in kasnejšo nastavitev meseca pritisnite gumb za 
čas 4.

2. S pritiskom na «+» AN ali «-» AM lahko nastavite ustrezen 
mesec. Pritisnite gumb za čas 4 za potrditev, nato nastavite 
dan.

3. Sledite zgoraj omenjenim navodilom za nastavitev dneva, ure 
in minut.

4. Ko ste nastavili minute in pritisnili gumb za čas, sta datum in čas 
nameščena in prikazana na zaslonu.

5. Če želite spremeniti datum in čas, pritisnite in držite gumb za 
čas približno 3 sekunde, dokler ne prične utripati številka za 
leto. Zdaj lahko vnesete nove vrednosti kot je opisano zgoraj.

Izbira ustrezne manšete
Podjetje Microlife nudi različne velikosti manšet. Izberite ustrezno 
velikost manšete, ki ustreza obsegu vaše nadlahti (izmerite ga na 
sredini nadlahti).

 Uporabljajte le manšete podjetja Microlife.
 Če vam priložena manšeta AK ne ustreza, se posvetujte z 

vašim lokalnim predstavnikom za izdelke Microlife.
 Manšeto povežite z napravo tako, da vtič manšete AL vtaknete 

v vtičnico za manšeto 5.

 V kolikor kupite rezervno Microlife manšeto, prosimo 
odstranite vtič manšete AL iz cevi manšete AL, ki je bila 
prvotno priložena napravi in ta vtič namestite na cev 
rezervne manšete (velja za manšete vseh velikosti).

Izberite način merjenja: standardni način ali način AFIB/MAM
Pred vsakim merjenjem izberite standardni način (eno merjenje) 
ali način AFIB/MAM (samodejno trikratno merjenje). V načinu 
AFIB/MAM se zaporedno samodejno opravijo 3 meritve, rezultat 
pa se nato samodejno analizira in prikaže. Ker krvni tlak nenehno 
niha, je tako pridobljen rezultat zanesljivejši od enkratnega 
merjenja.
 Za izbiro načina AFIB/MAM stikalo AFIB/MAM 6 potisnite 

navzgor v položaj «3» da se na zaslonu pokaže simbol MAM 
BN.Za spremembo v standardni način (eno merjenje) potisnite 
stikalo AFIB/MAM navzdol v položaj «1».

 Na spodnji desni strani zaslona se prikažejo številke 1, 2 ali 3, 
ki prikazujejo, katera izmed 3 meritev se izvaja.

 Med meritvami so 15-sekundni odmori. Odštevanje prikazuje 
preostali čas.

 Posamezni rezultati niso prikazani. Vrednost vašega krvnega 
tlaka se prikaže le, ko so vse 3 meritve izvedene.

 Med merjenjem manšete ne odstranite.
 Če je katera izmed meritev vprašljiva, se avtomatsko izvede 

četrta meritev.

 Zaznavanje AF je aktivirano samo v načinu AFIB/MAM.

Velikost manšete Obseg nadlahti
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
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3. Kontrolni seznam za zanesljivo meritev
 Nemudoma pred meritvijo se izogibajte aktivnostim, uživanju 

hrane ali kajenju.
 Usedite se na stol z naslonjalom za hrbet in počivajte 5 minut. 

Stopala imejte ravno na tleh in ne prekrižajte nog.
 Tlak vedno merite na isti roki (običajno levi). Priporočljivo je, 

da zdravnik izvede meritev krvnega tlaka na obeh rokah, ter 
tako določi, na kateri roku naj uporabnik sam meri tlak v priho-
dnje. Meritve je potrebno izvajati na tisti roki, kjer je krvni tlak 
višji.

 Z nadlahti odstranite oprijeta oblačila. Da bi se izognili stiskanju 
roke, rokavov ne zvijajte, izbaciti van manšeto lahko namestite 
kar na rokav.

 Vedno morate uporabljati manšeto ustrezne velikosti (nave-
dena znotraj manšete).
 Manšeto dobro namestite, vendar ne pretesno.
 Manšeta mora biti nameščena 1-2 cm nad komolcem.
 Oznaka za arterijo, ki je na manšeti (pribl. 3 cm dolga črtica) 

mora ležati nad arterijo, ki teče po notranji strani roke.
 Roko podprite, da bo sproščena.
 Manšeta naj bo nameščena v višini vašega srca.

4. Merjenje krvnega tlaka
1. Izberite standardni način (eno merjenje) ali način AFIB/MAM 

(samodejno trikratno merjenje): za podrobnosti glejte poglavje 
«2.».

2. Pritisnite na gumb START/STOP 1 za začetek merjenja.
3. Manšeta se avtomatsko napihne. Sprostite se, ne premikajte se 

in ne napenjajte mišic na roki, dokler se ne prikaže rezultat 
meritve. Dihajte normalno in ne govorite.

4. Ko merilnik doseže ustrezen tlak, se napihovanje preneha in 
tlak postopoma prične padati. Če ustrezen tlak ni dosežen, bo 
naprava avtomatsko napolnila v manšeto še nekaj zraka.

5. Med meritvijo začne prikazovalnik srčnega utripa BQ utripati.
6. Rezultat, ki obsega sistolični AP in diastolični AQ krvni tlak kot 

tudi srčni utrip AR, se prikaže na zaslonu. V tej brošuri si prebe-
rite tudi razlage ostalih prikazov na zaslonu.

7. Ko se meritev konča, odstranite manšeto.
8. Merilnik izklopite. (Zaslon se avtomatsko izklopi po približno 

1 minuti).

 Zaznavanje AF je aktivirano samo v načinu AFIB/MAM.

 Meritev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb za 
START/STOP (npr. če se ne počutite dobro ali vam je nela-
godno). 

 Ta merilnik je bil še posebej testiran za uporabo med 
nosečnostjo in v primeru preeklampsije. Če zaznate nena-
vadno visoke meritve med nosečnostjo, meritev v kratkem 
času ponoviti (čez 1h). Če so rezultati še vedno previsoki, 
se posvetujte z vašim zdravnikom ali ginekologom.
Med nosečnostjo lahko simbol AFIB ignorirate. 

Kako izmerjene vrednosti ne shranite
Takoj, ko se prikaže odčitavanje, pritisnite in držite START / STOP
tipko 1 vse dokler utripa «M» BO. Brisanje odčitavanja potrdite s 
pritiskom na gumb M 3.

Kako lahko ocenim izmerjeni krvni tlak?
LED kazalnik z barvami semaforja na ledi strani zaslona 7 kaže, 
znotraj katerega razpona je izmerjeni krvni tlak. Vrednost je v opti-
malnem (zelenem), povišanem (rumenem) ali visokem (rdečem) 
razponu. Razvrstitev ustreza naslednjim razponom, ki jih oprede-
ljujejo mednarodne smernice (ESH, ESC, JSH). Podatki v mmHg.

Potrebno je upoštevati višjo vrednost. Primer: vrednost krvnega 
tlaka je 140/80 mmHg ali 130/90 mmHg, kar označuje «povišan 
krvni tlak».

5. Spomin s podatki
Ta merilnik samodejno shrani zadnjih 99 meritev.

Pregled shranjenih vrednosti
Stikalo za zaklepanje AO premaknite v položaj «odklenjeno». Na 
kratko pritisnite na gumb M 3. Na zaslonu se prikaže simbol «M» 
BO in «A», ki pomeni povprečje vseh shranjenih vrednosti.
S pritiski na «+» AN ali «-» AM lahko prehajate od ene shranjene 
vrednosti na drugo. Ponovno pritisnite na gumb M, da zapustite 
način spomina.

Razpon
Sisto-
lični

Diasto-
lični Priporočilo 

1. Povišan krvni tlak ≥135 ≥85 Poiščite zdravniško 
pomoč

2. Zvišan krvni tlak 130 - 134 80 - 84 Preverjajte sami
3. Normalen krvni 

tlak
<130 <80 Preverjajte sami
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 Pazite, da ne presežete najvišjega števila shranjenih 
vrednosti, ki jih je lahko 99. Ko je spomin poln, se najsta-
rejša vrednost samodejno izbriše in shrani se 100th. 
izmerjena vrednost. Preden dosežete polno število shra-
njenih vrednosti, se morate o njih posvetovati z zdravnikom, 
sicer boste izgubili pridobljene podatke.

Izbris vrednosti
Če ste prepričani, da želite izbrisati vse shranjene vrednosti, držite 
gumb M (pred tem izklopite napravo), dokler se na zaslonu ne 
prikaže simbol «CL», potem gumb sprostite. Za stalen izbris 
spomina držite gumb M, dokler utripa simbol «CL». Posameznih 
vrednosti ni mogoče izbrisati.

 Prekinitev izbrisa: pritisnite na gumb START/STOP 1, 
medtem ko utripa simbol «CL».

6. Prikazovalnik stanja baterije in zamenjava baterij
Baterija skoraj prazna
Ko so baterije skoraj prazne, bo ob vklopu naprave utripal simbol 
za baterije AS (prikaže se simbol za delno napolnjeno baterijo). 
Četudi bo naprava še naprej brezhibno delovala, si morate priskr-
beti nove baterije. 

Zamenjava prazne baterije
Ko so baterije prazne, bo ob vklopu naprave takoj pričel utripati 
simbol za baterijo AS (prikaže se simbol za popolnoma prazno 
baterijo). Dokler ne zamenjate baterij, ne boste mogli opravljati 
meritev.
1. Baterije morate zamenjati AT, saj drugače ne boste mogli opra-

vljati meritev.
2. Zamenjajte baterije - pazite na ustrezno polarnost kot to prika-

zujejo simboli v prostoru za baterije.
3. Za nastavitev datuma in časa sledite navodilom, opisanim v 

«2.» poglavju».

 V spominu se ohranijo vse vrednosti, tudi če je potrebno na 
novo nastaviti datum in čas. Tako bo po tem, ko boste 
zamenjali baterije, avtomatsko začela utripati številka za 
leto.

Katere baterije so ustrezne?

 Uporabljajte 4 nove alkalne baterije AAA, 1,5V.

 Ne uporabljajte baterij, katerim je potekel rok uporabnosti.

 Odstranite baterije, če naprave dlje časa ne boste upora-
bljali.

Uporaba baterij za ponovno polnjenje
V tej napravi lahko uporabljate tudi baterije za ponovno polnjenje.

 Uporabljajte le baterije za ponovno uporabo tipa «NiMH».

 Baterije odstranite in jih ponovno napolnite, ko na zaslonu 
prične utripati simbol za prazno baterijo. Baterije ne smejo 
ostati v napravi, saj se lahko poškodujejo (tekočina lahko 
izteče, če naprave ne uporabljate pogosto oziroma tudi, če 
je naprava izklopljena).

 Baterije za ponovno polnjenje vedno odstranite iz naprave, 
če je ne nameravati uporabljati dlje od enega tedna.

 Baterij v napravi ne morete polniti. Napolnite jih na zuna-
njem polnilcu in upoštevajte navodila glede polnjenja, vzdr-
ževanja in trajnosti.

7. Uporaba adapterja za polnjenje
Napravo lahko uporabljate tudi z adapterjem za polnjenje Microlife 
(DC 6V, 600 mA). 

 Uporabljajte le originalni adapter Microlife, ki ustreza vaši 
napajalni napetosti in je na voljo za nakup izključno kot 
dodatna oprema.

 Zagotovite, da adapter in kabel nista poškodovana.
1. Kabel adapterja vtaknite v vtičnico za adapter 9 na napravi za 

merjenje krvnega tlaka.
2. Vtikač adapterja vtaknite v vtičnico na steni.
Ko je adapter priklopljen, naprava ne troši baterij.

8. Funkcija Bluetooth®

Ta naprava se lahko uporablja z aplikacijo «Microlife Connected 
Health+» za pametni telefon. Povezava Bluetooth® je samodejno 
aktivna po zaključku merjenja.
3. Na pametnem telefonu aktivirajte funkcijo Bluetooth®.
Na napravi aktivirajte funkcijo Bluetooth®. Pritisnite gumb «+» AN, 
ko je naprava v načinu pripravljenosti. Na zaslonu začne utripati 
ikona «bt».
Za več informacij obiščite www.microlife.com/connect.

9. Povezava z računalnikom
To napravo lahko povežete z osebnim računalnikom tako, da 
zaženete programsko opremo Microlife Blood Pressure Analyser+ 
(BPA+) oziroma Analizator krvnega tlaka Microlife. Shranjene 
podatke lahko prenesete na vaš računalnik s pomočjo priloženega 
kabla.
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Če nista vključena kupon za prenos in kabel , programsko opremo 
za uporabo naprave naložite s spletnega mesta www.micro-
life.com/software in uporabite podatkovni kabel USB s priključkom 
Mini-B 5.

 Med povezavo napravo popolnoma nadzoruje raèunalnik. 

10. Javljanje napak
Če se med meritvijo pojavi napaka, se meritev prekine in na 
zaslonu se pokaže sporočilo o napaki, npr. «Err 3».

* Če se ta ali katerakoli druga težava ponavlja, se takoj posvetujte 
z zdravnikom.

 Če menite, da so rezultati neobičajni, skrbno preberite 
navodila v «1. poglavju».

11. Varnost, nega, test natančnosti in odstranjevanje

� Varnost in zaščita

 Sledite navodilom za uporabo. Ta dokument vsebuje 
pomembne informacije o izdelku in varni uporabi le-tega. Pred 
uporabo naprave skrbno preberite navodila in jih obdržite.

 Napravo lahko uporabljate le za namene, opisane v teh navo-
dilih za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi 
nastala zaradi neustrezne uporabe.

 Naprava vsebuje občutljive komponente, zato je potrebno z njo 
ravnati skrbno. Upoštevajte navodila za shranjevanje in delo-
vanje, ki so opisana v poglavju «Tehnične specifikacije»!

 Napravo ščitite pred:
- vodo in vlago,
- ekstremnimi temperaturami,
- udarci in padci,
- umazanijo in prahom,
- neposredno sončno svetlobo,
- vročino in mrazom.

 Manšete so občutljive, zato je potrebno z njimi ravnati skrbno.
 Za uporabo tega merilnika ne uporabljajte drugih vrst manšet ali 

kablov, ki povezujejo manšeto z merilnikom.
 Črpalko aktivirajte le, ko je manšeta nameščena.
 Naprave ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih polj, 

npr. mobilnih telefonov ali radijskih postaj. Naprava naj bo med 
uporabo vsaj 3,3 m oddaljena od tovrstnih virov elektromagne-
tnega sevanja.

 Naprave ne uporabljajte, če menite, da je poškodovana ali če 
ste opazili kaj neobičajnega.

 Naprave ne odpirajte.

Napaka Opis Možen vzrok in popravilo
«Err 1» Slab signal Zaznavanje srčnega utripa na manšeti je 

prešibko. Ponovno namestite manšeto in 
ponovite meritev.*

«Err 2»
BK

Signal za 
napako

Med merjenjem je manšeta zaznala 
napako, ki ste jo lahko povzročili s premi-
kanjem ali napetostjo mišic. Ponovite 
meritev, roka naj miruje.

«Err 3»
BT

V manšeti ni 
tlaka

V manšeti se ne ustvari zadosti tlaka. 
Lahko se je pojavila razpoka. Preverite 
če je manšeta ustrezno priklopljena in da 
ni preohlapno nameščena. Če je 
potrebno, zamenjajte baterije. Ponovite 
meritev.

«Err 5» Nepravilen 
rezultat

Signali meritev so netočni, zato se 
rezultat meritve ne more prikazati. 
Preberite kontrolni seznam za izvedbo 
zanesljivih meritev in ponovite meritev.*

«Err 6» Način AFIB/
MAM 

Med merjenjem v načinu MAM je prišlo 
do prevelikega števila napak, zato je 
končni rezultat nemogoče prikazati. 
Preberite kontrolni seznam za izvedbo 
zanesljivih meritev in ponovite meritev.*

«HI» Utrip ali tlak 
v manšeti je 
previsok

Tlak v manšeti je previsok (prek 
299 mmHg) ALI pa je previsok utrip (več 
kot 200 utripov na minuto). Za 5 minut se 
sprostite in ponovite meritev.*

«LO» Utrip je 
prenizek

Utrip je prenizek (manj kot 40 utripov na 
minuto). Ponovite meritev.*

«FL» Težave s 
povezavo 
Bluetooth® 

Če na zaslonu utripa ikona «FL», 
naprava ni vzpostavila povezave z vašim 
pametnim telefonom. Prepričajte se, da 
je funkcija Bluetooth® aktivirana in pono-
vite postopek.

Napaka Opis Možen vzrok in popravilo
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 Odstranite baterije, če naprave ne nameravate uporabljati dlje 
časa.

 Preberite vsa varnostna navodila, ki jih vsebuje ta priročnik.
 Rezultat merjenja, pridobljen s to napravo, ne more nadomestiti 

diagnoze zdravnika. Rezultat merjenja ni nadomestilo za 
posvet z zdravnikom, predvsem, če se ne ujema s simptomi 
pacienta. Ne zanašajte se samo izključno na rezultate 
merjenja, upoštevajte tudi prisotne simptome ter mnenje paci-
enta. Po potrebi pokličite zdravnika oziroma nujno pomoč.

 Stalno povišan krvni tlak lahko škoduje vašemu zdravju, 
zato ga je potrebno zdraviti pod zdravniškim nadzorom! 

 O vrednostih vašega krvnega tlaka se vedno posvetujte z vašim 
zdravnikom, prav tako ga obvestite o tem, če opazite kaj neobi-
čajnega ali če ste negotovi. Nikoli se ne zanašajte zgolj na 
enkratno meritev krvnega tlaka. 

 Pod nobenim pogojem ne smete spreminjati odmerkov 
zdravil, ali začeti zdravljenje brez posveta z zdravnikom.

 Odkloni med meritvami, ki jih opravi vaš zdravnik ali lekarnar, 
ter meritvami, ki jih opravite doma, so povsem običajni, saj so 
te situacije, v katerih se meritve izvajajo, popolnoma različne.

 Prikazovalnik srčnega utripa ni primeren za preverjanje 
frekvence srčnega spodbujevalnika!

 Ce ste noseči, je priporočljivo krvni tlak spremljati redno, saj se 
le-ta lahko med nosečnostjo močno spreminja. 

Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo; nekatere 
komponente so zelo majhne in jih lahko zaužijejo. Če je 
napravi priložen tudi kabel ali cevka, vas opozarjamo na 
nevarnost zadušitve.

Nega naprave
Napravo obrišite z mehko, suho krpo.

Čiščenje manšete
Previdno odstranite madeže na manšeti z vlažno krpo ali milnico.

� OPOZORILO: Pod nobenimi pogoji ne smete prati notra-
njega dela manšete!

Test natančnosti
Priporočamo, da na tej napravi vsaki 2 leti ali po mehanskih 
poškodbah (npr. po padcu na tla) izvedete test natančnosti. Z 
lokalnim predstavnikom za izdelke Microlife se lahko dogovorite za 
izvedbo testa (glej uvod).

Odstranjevanje
Baterije in elektronske naprave je potrebno odstranjevati v 
skladu z lokalnimi predpisi in ne spadajo med gospodinjske 
odpadke. 

12. Garancija
Za to napravo velja 5-letna garancija od dneva nakupa. V tem 
garancijskem obdobju bo po naši presoji Microlife brezplačno 
popravil ali zamenjal pokvarjen izdelek.
Garancija ne velja, če napravo odprete ali jo kakorkoli spreminjate.
Naslednji elementi so izključeni iz garancije:
 Transportni stroški in nevarnosti prevoza.
 Škoda zaradi napačne uporabe ali neupoštevanja navodil za 

uporabo.
 Poškodbe zaradi puščanja baterij.
 Škoda zaradi nesreče ali zlorabe.
 Embalažni / skladiščni material in navodila za uporabo.
 Redni pregledi in vzdrževanje (umerjanje).
 Dodatna oprema in obrabni deli: Baterije, napajalnik (neob-

vezno).
Manšeta je pokrita s funkcionalno garancijo (tesnost mehurja) 2 
leti. 
Če potrebujete garancijsko storitev, se obrnite na prodajalca, od 
koder je bil izdelek kupljen, ali na vaš lokalni Microlife servis. Na 
lokalno storitev Microlife se lahko obrnete preko našega spletnega 
mesta: 
www.microlife.com/support
Nadomestilo je omejeno na vrednost izdelka. Garancija se odobri, 
če se celoten izdelek vrne z originalnim računom. Popravilo ali 
zamenjava znotraj garancije ne podaljša ali obnovi garancijske 
dobe. Pravni zahtevki in pravice potrošnikov s to garancijo niso 
omejeni. 

13. Tehnične specifikacije

Delovni pogoji: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % najvišja relativna vlažnost

Shranjevanje: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % najvišja relativna vlažnost

Teža: 354 g (z baterijami)
Dimenzije: 160 x 80 x 32 mm
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Naprava ustreza zahtevam Direktive za medicinske pripomočke 
93/42/EEC.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ime in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti 
podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsakršna uporaba tega imena s strani 
družbe Microlife Corp. je licencirana. Ostale blagovne znamke in 
trgovska imena so v lasti ustreznih podjetij.

Metoda merjenja: Oscilometrična, ustreza metodi Korotkoff: 
sistolični faza I, diastolični faza V

Razpon merjenja: 20 - 280 mmHg – krvni tlak
40 - 200 udarcev na minuto – srčni utrip

Razpon prikaza tlaka 
v manšeti: 0 - 299 mmHg
Resolucija: 1 mmHg
Statična natančnost: tlak znotraj ± 3 mmHg
Natančnost utripa: ± 5 % izmerjene vrednosti
Vir napetosti: 4 x 1,5V alkalna baterija AAA

Adapter DC 6V, 600 mA (izbirni)
Življenjska doba 
baterije: pribl. 400 meritev (nova baterija)
Razred IP: IP20
Referenčni standard: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Servisna življenjska 
doba:

Naprava: 5 let ali 10000 meritev
Dodatki: 2 leti
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