
Voor zenders met een maximale uitgangsstroom, die niet hierboven zijn vermeld, is de aanbevolen 

scheidingsafstand d in meter (m), welke kan geschat worden door gebruik te maken van de 

vergelijking toepasbaar op de frequentie van de zender, waar P het maximale uitgangsvermogen is 

van de zender in Watt (W)is volgens de producent van de zender.  

NOOT 1 : Aan 80 MHz en 800 MHz, geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik. 

NOOT 2 : Deze richtlijnen gelden misschien niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting 

wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 
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Introductie 
De monitor maakt gebruik van de oscillometrische methode van bloeddrukmeting. 

Metingen nemen met de automatische elektronische bloeddruk monitor is bedoeld voor gebruik 

door medische professionals of voor thuisgebruik om diastolische, systolische bloeddruk en polsslag 

te monitoren en weer te geven bij een volwassene, dit telkens met de armband rond de linker 

bovenarm beschreven in de instructie «14 Bevestigen van de armband aan de arm ». 

De verwachte levensduur van het toestel is 5 jaar. 

Het product voldoet aan de vereiste elektromagnetische compatibiliteitseisen van EN60601-1-2 en 

de veiligheidsvoorschriften van EN60601-1 en de prestatie-eisen van IEC 80601-2-30 zoals 

gespecificeerd in de EEC richtlijn 93/42/EEC. 

 

Veiligheidsnota’s 
• De waarschuwingssymbolen en voorbeeldiconen hier getoond, zijn opgelijst opdat U het 

toestel veilig en correct zou gebruiken, alsook om verwondingen te vermijden of schade aan 

het toestel. 

• De iconen en hun betekenis zijn als volgt : 

 

Voorbeelden van symbolen: 

 Dit icoon geeft verboden aan (wat je niet mag doen). Zaken die werkelijke verboden 

betreffen, worden aangegeven door tekst of afbeeldingen in of dichtbij. Het linkse symbool geeft een  

“algemeen verbod” aan.  



   Dit icoon duidt iets aan dat verplicht is (wat altijd moet opgevolgd worden). Zaken die 

daadwerkelijk verplichte acties betreffen, worden aangegeven door tekst of afbeeldingen in of 

dichtbij. Het linkse icoon verwijst naar “algemene dwang”. 

 Dit icoon duidt iets aan die niet kan worden gedemonteerd of niet mag worden 

gedemonteerd. Zaken die daadwerkelijk verplichte acties betreffen, worden aangegeven door tekst 

of afbeeldingen in of dichtbij.  Het linkse icoon verwijst naar “algemeen verbod”. 

 

De patiënt moet de instructies van de dokter volgen en zal zeker geen zelfbeoordeling en 

zelfbehandeling toepassen op basis van de gemeten waarden. Zelfdiagnose van gemeten 

resultaten en zelfbehandeling is gevaarlijk.  Het toestel mag niet worden gebruikt om 

ziekte te beoordelen, bij eerste hulp of als een continu monitorinstrument. Het toestel kan 

niet worden gebruikt bij het transport van patiënten noch bij operatieve zorgen.  Het kan 

enkel worden gebruikt in huishoudelijke of vaste situaties. Druk op de « on/off »knop om 

het toestel te stoppen wanneer de arm niet meer comfortabel aanvoelt, of als de lucht 

abnormaal en/of zonder stoppen blijft pompen. 

 

 

Laat dit niet gebruiken door en gebruik het niet bij kinderen onder de 12 jaar, alsook niet 

bij mensen die zich niet kunnen uitdrukken.  Wanneer U dit toestel gebruikt bij kinderen 

tussen 12 en 18 jaar, moeten ze onder begeleiding staan door een volwassene.  Het 

toestel kan ongevallen of problemen veroorzaken. 

 

 

Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden anders dan het meten van de bloeddruk.  

Het toestel kan ongeval of problemen veroorzaken.  

Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. 

Gebruik dit toestel niet in de buurt van een magnetisch veld.  

Demonteer, herstel of vervorm het hoofdtoestel of de armband van de bloeddruk monitor 

niet.  Het zal ervoor zorgen dat het toestel foutief werkt.  

 

 

 

Aanbevelingen van de producent: 

Zorg ervoor dat er geen knikken in de verbindingsslang zitten voor je start met meten om 

verwondingen bij de patiënt te vermijden.  

Voor gelijk welke patiënt, meet niet meer dan drie keer na elkaar, en er moet minstens 5 minuten of 

meer interval (rust) zitten tussen gelijk welke twee metingen, anders zorgt dit voor 

bloeduitstortingen.  

Meet uw bloeddruk niet meer dan 6 maal per dag. 

Gebruik de armband niet over een wond daar dit verdere verwonding kan veroorzaken. 

Meet niet op de arm die aan de kant  van een mastectomie, anders kan dit verwondingen 



veroorzaken. 

Observeer de luchtdrukwaarde op het LCD scherm. 

Bij het meten mag dit niet de waarde van 299mmHg overschrijden.  Indien dit wel zo is, druk op de 

« on/off)knop. 

Gebruik geen kracht om de armband of de luchtslang te plooien. 

Sla niet op het toestel of laat het toestel niet vallen. 

Gebruik altijd de bijpassende accessoires gespecificeerd in de handleiding, het gebruik van andere 

accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen fouten of verwondingen 

veroorzaken.  

Voor informatie omtrent service, onderdelenlijsten, … contacteer de verdeler. 

 

Over bloeddruk. 

1. Wat is bloeddruk ? 

Bloeddruk is de kracht uitgeoefend door bloed tegen de wanden van de aderen.  Systolische druk 

doet zich voor wanneer het hart samentrekt.  Dialostische druk doet zich voor bij het uitzetten van 

het hart.  Bloeddruk meet men in millimeter kwik(mmHg). 

De natuurlijke bloeddruk van de mens wordt vertegenwoordigd door de basisdruk, die als eerste 

keer in de ochtend wordt gemeten, terwijl men nog in rust en voor het eten is. 

2. Wat is hypertensie en hoe te controleren? 

Hypertensie, een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders.  Wanneer deze niet onbehandeld is kan 

dit vele gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder een hartaanval en beroerte. Hypertensie 

kan onder controle worden gehouden door een verandering van levensstijl, door stress te vermijden 

en door middel van medicatie voorgeschreven door een arts, en tevens onder zijn supervisie.   

Om hypertensie te vermijden of om deze onder controle te houden: 

• Rook niet                                            

• Sport regelmatig 

• Verminder zout- en vetinname  

• Ga geregeld op medische controle  

• Hou een normaal gewicht aan 

 

3. Waarom de bloeddruk thuis meten? 

Bloeddruk gemeten in een hospitaal of in een dokterskabinet zou angst kunnen veroorzaken en 

hierdoor kunnen verhoogde waarden worden genoteerd, 25 tot 30 mmHg hoger dan thuis gemeten. 

Thuismeting verminderd de effecten van externe invloeden op de meting van de bloeddruk en vult 

de metingen uitgevoerd door de dokter aan en zorgt voor een meer accurate en complete bloeddruk 



geschiedenis. 

 

4. WHO-bloeddruk classificatie 

Normen voor de beoordeling van hoge bloeddruk, ongeacht de leeftijd, zijn vastgesteld door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

 

5.  Variaties in bloeddruk 

De bloeddruk van een individu varieert sterk op dagelijkse en seizoensgebonden basis. Het kan 

variëren van 30 tot 50 mmHg door verschillende omstandigheden gedurende de dag.  

 

 

Bij hypertensieve individuen zijn variaties nog meer uitgesproken. Normaal gesproken stijgt de 

bloeddruk tijdens het werk of speelt en valt tot zijn laagste niveau tijdens de slaap. Wees dus niet 

overdreven bezorgd bij de resultaten van één enkele meting.   Neem de metingen elke dag op 

hetzelfde tijdstip met behulp van de procedure die in deze handleiding wordt beschreven en ken uw 

normale bloeddruk.  Vele metingen geven een meer uitgebreide bloeddrukgeschiedenis.  Noteer 

zeker de datum en tijdstip van de metingen.  Consulteer een arts om de waarden te interpreteren. 

 

 

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik. 
1. Wanneer U medicatie neemt, consulteer eerst uw arts om te bepalen wat het beste tijdstip is 

om uw bloeddruk te meten.  Verander NOOIT een voorgeschreven medicatie zonder eerst 

uw arts te consulteren. 

2. Voor mensen met onregelmatige of onstabiele perifere circulatie problemen als gevolg van 

 diabetes, leverziekte, verharding van de slagaders, enz., Kan er fluctuatie zijn in de 

 bloeddrukwaarden gemeten aan de bovenarm tegenover de pols. 

3.  Metingen kunnen onjuist zijn als het toestel dichtbij televisies, magnetronovens, 

 röntgenapparaten, mobiele telefoonapparatuur of andere apparaten met sterke elektrische 

 velden wordt gebruikt. Om dergelijke storingen te voorkomen, gebruik de monitor op 

 voldoende afstand van dergelijke apparaten of zet ze uit. 



4.  Was uw handen voor gebruik. 

5. Gebruik de bloeddrukmeter niet op een arm waar een ander medische toestel al op 
aangesloten is. Dit kan de werking verstoren. 

6. Consulteer uw arts bij onverwachte waarden, lees aub ook de "probleemoplossingen" in de 

 handleiding.  

7. De metingen zijn waarschijnlijk een beetje lager wanneer deze thuis zijn gemeten ipv in het 

 ziekenhuis. 

 8. Drukvariatie van de armband tussen 0-299mmHg 

 

Eigenschappen van het product. 
1. Het geheugen kan 90 metingen opslaan.  

2. Een groot en duidelijk LCD scherm. 

3. WHO bloeddruk classificatie display.  

4. Makkelijk in gebruik, druk op een knop voor een automatische meting en sla de meting, de 

waarden en de tijd van meting op.  

5. Schakelt automatisch uit (binnen 1 minuut) om energie te sparen. 

Identificatie van de onderdelen. 
 

 

Plaatsen van of vervangen van de batterijen. 
1. Verwijder het deksel van de batterijen. 

2. Plaats nieuwe batterijen in het batterijvak zoals aangegeven.  Wees zeker dat de polariteiten 

(+) en (-) correct zijn. 

3. Sluit het batterijendeksel.  Gebruik enkel LR03, AAA-batterijen. 



 

Gooi de batterijen enkel weg in de daarvoor voorziene recyclagepunten.  

OPGELET 

 

• Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvak. Als dat niet het geval is, werkt het 

apparaat niet.  

• anneer  (LOW BATTERY markering) knippert op het display, vervang alle batterijen met 

nieuwe. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Het kan de levensduur van de batterijen 

verkorten of het apparaat storen. 

•   (LOW BATTERY mark) verschijnt niet wanneer de batterij leeg is. 

• Maak zeker het correcte onderscheid tussen de positieve pool (+) en de negatieve pool (-) 

van de batterijen wanneer U deze moet vervangen. 

• Batterijen met vloeistof op de oppervlakte of die zijn aangepast, kunnen niet in de producten 

worden geplaatst.  

• Kortsluiting van de batterijen moet worden vermeden. 

• De levensduur van de batterijen varieert door de lokale temperatuur en kan verkorten bij 

koude temperaturen.  

• De batterijen kunnen lekken en hierdoor fouten veroorzaken.  Gebruik enkel de aangegeven 

batterijen.  

• De batterijen die bij het toestel zijn geleverd zijn om het toestel te testen en kunnen een 

kortere levensduur hebben.   

• Gebruikte batterijen kunnen lekken en het centrale toestel beschadigen.  Graag de volgende 

punten in achting nemen.  

• Als U het product voor een langere tijd niet gebruikt (ongeveer drie maanden of meer), 

verwijder dan de batterijen. 

• Vervang lege batterijen met de polariteiten in de correcte richting.  

 

Tijd en voice on/off systeemsetup.  

1. Druk “SET” om aan te schakelen.  

2. Druk en houd de “SET” ingedrukt tot de jaarcijfers op het LCD om de instelmodus te starten.  



3. Druk de “MEM” knop om het jaar aan te passen, druk dan nogmaals op de “SET” knop om de 

instellingen op te slaan en om de maand in te stellen. 

 4. Druk op de “MEM” knop om de maand aan te passen, gevolgd door dezelfde stappen om de 

datum/uur/minuten aan te passen.  

 

  Jaar Maand  Datum Uur  Minuut 

 

Eenheidsconversie mmHg/kPa DISPLAY 

Het toestel heeft twee soorten bloeddruk displays, mm Hg(mmHg), kPa (kPa) (mmHg 
fabrieksinstelling). Bij opstarten moet men de on/off knop gedurende vijf seconden of langer 
indrukken om dit te wijzigen. 

De eenheden worden gekozen door bovenstaande, deze zullen mmHG/kPa aanduiden na het 

loslaten van de knop, dit na dat de normale opstartwaardes zullen worden getoond als bloeddruk. 

 Selecteer ook de wijzigingen in de waarde van de geheugeneenheid. 

 

 

 

WHO bloeddruk classificatie display 
Diastolische bloeddruk Referentie materiaal: journal of hypertension 1999. Vol 17 No.2 

 

Grade 3 hypertension (severe) 

Diastolic blood pressure 

Grade 2 hypertension (moderate) 

Reference material: journal of 

 Grade 1 hypertension (mild) 

hypertension 1999. vol 17 No.2 

 High-normal 

 

Normal 

 

Optimal 

 

Aanbrengen van de armband. 
1. Wikkel de armband rond de bovenarm, ongeveer 3-3 cm boven de elleboog, zoals aangetoond.  

Plaats de armband direct op de huid, dit omdat kledij een zwak signaal kan geven en hierdoor kan 

het resultaat foutief zijn. 



 2. Zeker de armband met de Velcro Strip op een danige manier dat het comfortabel aansluit en dat 

het niet teveel spant.  Leg de arm op de tafel (handpalm naar boven), zodanig dat de armband op 

dezelfde hoogte als het hart gepositioneerd is.  Vergewis U ervan dat de leidingen niet geknikt zijn. 3. 

3. Samentrekking van de bovenarm, veroorzaakt door het oprollen van de mouwen, kunnen correcte 

metingen in de weg staan. 

 4. Meet de omtrek van je arm om de juiste armband te selecteren.  Zie "specificaties"  

 

      
 

Hoe correcte voorzorgsmaatregelen nemen. 
Voor de meest correcte bloeddruk metingen:  

 

Positie van de PATIËNT bij NORMAAL GEBRUIK, o.a.:  

1) comfortabel zitten.  

2) benen niet gekruist.  

3) voeten plat op de grond.  

4) ondersteuning van de rug en arm.  

5) het midden van de armband op de hoogte van het hart.    

• Blijf rustig en wees stil gedurende de meting.   

• Relax zoveel mogelijk en praat niet gedurende het meetproces.   

• Meet elke dag de bloeddruk op ongeveer hetzelfde tijdstip. 

• Meet niet direct na lichamelijke inspanning of een bad.  Rust eerst 20 à 30 minuten uit voor 

je de meting start.   

De metingen kunnen verkeerde waarden weergeven bij volgende omstandigheden: 

• Binnen het uur na eten, na het drinken van wijn, koffie, rode thee, sporten, baden; spreken, 

zenuwachtig zijn, in een onrustige stemming zijn, vooroverbuigen, bewegen, als de 

omgevingstemperatuur plots fel veranderd tijdens het meten; in bewegende voertuigen, 

langdurige continue meting. 



Hoe de bloeddruk meten 
1. Plaats de armband aan de bovenarm zoals beschreven in de vorige sectie "bevestigen van de 

armband" 

2. Druk op de “ON/OFF” knop.  Alle iconen verschijnen voor twee seconden op de display, ga dan 

naar meting en dan verschijnt "0" of de laatste gemeten waarde. 

 

 

3. Start de meting, waardoor de armband automatisch begint op te blazen.  Het teken (  ) zal pinken 

op de display.  Eens de meting klaar is toont het lcd-scherm de meetresultaten.  

 

LEZEN VAN HET GEHEUGEN 

Druk op de “MEM” knop, dit om de laatste gemeten waarde uit het geheugen te lezen, nogmaals op 

„MEM” voor de knop (up). De “SET” knop voor (DOWN). 

Druk op de “MEM”- knop om de laatste metingen te herbekijken.  

 

GEHEUGEN WISSEN 

De status "read out the memory" (lees het geheugen), druk de "MEM" knop in voor vijf seconden.  

Het lcd-display toont "  " aan, dit geeft aan dat alle geheugen is gewist.  

 

 

Zorg en onderhoud 
Om de digitale bloeddrukmeter in de beste conditie te houden en om schade te voorkomen, volg de 

volgende richtlijnen: 

Hou het toestel in de daarvoor voorziene doos wanneer U het niet gebruikt.  Plooi de armband niet 

te strak.   Keep the monitor in the storage case when not in use. Do not fold the arm cuff too tightly. 

De stoffen bevestiging kan het binnenste oppervlak van de armband raken en deze dan ook 

beschadigen. 

Kuis het toestel en de armband met een zachte, droge doek.  Gebruik geen schurende of vluchtige 

poetsmiddelen. 



 

OPGELET 

• Dompel het toestel, of enige onderdelen, niet onder in water.  Laat het toestel niet 

onderhevig zijn aan extreme warmte of koude, vochtigheid of direct zonlicht. 

• Berg het toestel en al de componenten op in een propere en veilige plaats. 

• Laat het toestel niet onderhevig zijn aan hevige schokken, zoals laten vallen op de grond. 

• Verwijder de batterijen wanneer het toestel voor minstens drie maanden niet gebruikt zal 

worden. Vervang telkens alle batterijen met nieuwe. 

Dit product is gemaakt om te gebruiken over een langere periode.  U moet het toestel wel regelmatig 

controleren en elke twee jaar laten kalibreren om er zeker van te zijn dat de werking en de resultaten 

correct zijn. 

(* Kalibreren van de druk gebeurd door vertegenwoordigers van de EU) 

 

SPECIFICATIES 

Precisie 
Statische druk: +- 3mmHg                         

Pols: +-5% 

Stroomtoevoer 
4*1,5V Batterijen (LR03 of AAA) Gebruik 

alkaline batterijen.  Meet meer dan 200 keer. 

Gebruiksvoorwaarden .+5℃~+40℃. 15%RH~93%RH   70kPa~106kPa 

Opslagvoorwaarden .-20℃~+55℃. 0%RH~93%RH 

Afmetingen ongeveer 95(W)*95(H)*40(D)mm 

Gewicht ongeveer 300g, exclusief batterijen 

Classificatie Type BF 

Bovenarm omtrek (22-32) cm 

 

* Specificaties kunnen veranderen zonder bericht wanneer er verbeteringen worden aangebracht. 

 1. Soort van beveiliging tegen elektrische schokken: INTERN AANGEDREVEN TOESTEL 

2. Graad van beveiliging tegen elektrische schokken: Type BF toegepast onderdeel.  

3. Bedrijfsmodus: CONTINU GEBRUIK.  

4. Toestel niet geschikt om te gebruiken in de nabijheid van categorie AP&APG-toestellen.  



VERKLARING 
Het systeem kan niet de gespecifieerde prestaties leveren als het opgeborgen of gebruikt wordt 

buiten de temperatuur en vochtigheid zoals hieronder beschreven: 

Gebruiksvoorwaarden: +5℃~+40℃. 15%RH~93%RH   70kPa~106kPa  

Opslagvoorwaarden: -20℃~+55℃. 0%RH~93%RH 

 

 

PROBLEEMOPLOSSING 
Als U problemen ondervindt bij gebruik van het toestel, controleer eerst de volgende zaken.  

Foutmelding Mogelijke oorzaak Hoe oplossen 

Er komt niets op het scherm 

bij indrukken van de 

POWER knop of het batterij 

icoon pinkt. 

1. Geen batterijen 

2. Batterijen leeg 

3. De polariteit van 

de batterijen is 

foutief. 

1. Plaats batterijen 

2. Vervang met 

nieuwe batterijen 

3. Steek de 

batterijen volgens 

de correcte 

polariteit 

E1: Kan de druk niet 

normaal verhogen 

Controleer de 

armband voor 

lekken 

Vervang de 

armband met een 

nieuwe 

E3: Opblaasdruk te hoog   

Hermeten of 

terugsturen naar 

de verdeler voor 

herkalibreren van 

de druk 

E2E4: toestel schud tijdens 

meten 

Schudden van 

handen of lichaam 

tijdens meten 

Stil zitten en een 

correcte houding 

aannemen om dan 

opnieuw te meten 

 Batterij icoon licht op 
Lage 

batterijspanning 

Vervang de 

batterijen en meet 

opnieuw 

De systolische of 

diastolische waarden zijn te 

hoog 

1. De armband zat 

lager dan je hart.  

2. De armband 

was niet correct 

aangebracht.         

3. Je hebt 

bewogen of 

gesproken tijdens 

het meten. 

Hou de correcte 

positie en houding 

aan om dan 

opnieuw te meten. 



De systolische of 

diastolische waarden zijn te 

laag 

1. De armband zat 

hoger dan je hart.  

2. Je hebt 

bewogen of 

gesproken tijdens 

het meten. 

Hou de correcte 

positie en houding 

aan om dan 

opnieuw te meten. 

 

 

Met betrekking tot de EMC-verklaring 
 

a) Een verklaring dat deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen in 

overeenstemming met de in de bijgevoegde documenten verstrekte informatie; en 

b) Een verklaring dat draadloze communicatieapparatuur zoals draadloze thuisnetwerkapparatuur, 

mobiele telefoons, draadloze telefoons en hun basisstations, walkietalkiekanalen... deze apparatuur 

kunnen beïnvloeden en tenminste op afstand d van de apparatuur worden gehouden. De afstand d 

wordt berekend door de producent.  Van de 800 MHZ tot 2,5 GHz kolom van Tabel 5 of Tabel 6 van 

IEC 60601-1-2: 2007, indien van toepassing. 

 

 

 

 

 

 


