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Specialioji padėka... 

Dėkojame, kad pasirinkote šį matuoklį skirtą matuoti kraujo spaudimą. Didžiuojamės iš rūpesčio ir 

kokybės, kuri lydi kiekvieną produktą pavadinta mūsų vardu. Šio prietaiso gamybai, kuris buvo 

suprojektuotas su optimaliu veikimu mintimi, buvo naudojami tik aukščiausios kokybės medžiagos. 

Jūs greitai įvertinsite privalumus vieno iš geriausių šiandienos skaitmeninių kraujospūdžio 

matuokliu. Teisingas automatinio kraujospūdžio matuoklio priežiūra ir parama užtikrins patikimą 

prietaiso veikimą daugelį metų. Prašome perskaityti šiuos patarimus ir bendrą informaciją, kurie 

bus naudingi naudojant skaitmeninius kraujospūdžio matuoklius. Šie prietaisai yra geriausiais 

sprendimas ligoninėms ir gydytojų kabinetams kur tikslumas ir patikimumas yra svarbiausi. 

Dabar jus galite naudotis prekės ženklo pasiekimu ir kokybe savo namuose. Įrengtas 

daugiafunkcinis prietaisas leidžia lengvai išmatuoti kraujo spaudimą ir širdies ritmą namų 

sąlygomis, užtikrinant teisingus ir patikimus rezultatus. Skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis yra 

pilnai automatinis skaitmeninis žastinis skirtas kraujo spaudomo matavimams. Tai leidžia labai 

greitai ir patikimai nustatyti sistolinį ir diastolinį kraujo spaudimą bei pulsą panaudojant 

oscilometrinį metodą. Prietaisas užtikrina kliniškai patikrintą tikslumą ir yra suprojektuotas 

patogiam vartotojo naudojimui. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukcija prieš naudojant naują 

skaitmeninį kraujospūdžio matuoklį.  

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą. Padėti jums yra didelė garbė mums.  

HI-TECH MEDICAL Sp. Z.o.o., Sp.k.  

Ptasia g. 10 

60-319 Poznanė 

Lenkija, Europa 
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ĮVADAS IR PASKIRTIS  

Šį instrukcija priklauso ORO-N6 BASIC-Z modeliui. Tai pilnai automatizuotas skaitmeninis prietaisas 

skirtas kraujo spaudimo matavimui suaugusiems ant žasto tiek namuose, tiek gydytojo/slaugos 

kabinete. Tai leidžia labai greitai ir patikimai nustatyti sistolinį ir diastolinį kraujo spaudimą bei 

pulsą panaudojant oscilometrinį metodą. Prietaisas užtikrina kliniškai patikrintą tikslumą ir yra 

suprojektuotas patogiam vartotojo naudojimui. 

Atidžiai perskaitykite instrukciją prieš naudojimą ir saugokite ją saugioje vietoje. Norint gauti 

papildomos informacijos apie kraujo spaudimą ir jo matavimą prašome kreiptis pas savo gydytoją.  

Įspėjimas: Prietaisas neskirtas naujagimiams ir kūdikiams. Įspėjimas: Prietaisas netinka 

nėščiosioms moterims.  

Šis prietaisas negali būti naudojamas kartu su chirurginiais aukšto dažnio aparatais.  

DĖMESIO 

• Kraujo spaudimo matavimo rezultatus vertinti gali tik kvalifikuoti specialistai medicinos 

srityje.  

• Šis prietaisas nepakeičia reguliarios medicininės apžiūros.  

• Rekomenduojame, kad gydytojas patikrintų paciento naudojimo būdą šiuo prietaisu.  

• Prieš koreguojant dozes ar nustatant bet kuriuos vaistus naudojamus hipertenzijos 

kontrolei, šio prietaiso gautus kraujospūdžio rodmenis reikia patikrinti. Jokiomis 

aplinkybėmis negalima keisti gydytojo paskirtų vaistų dozes.  

• Prietaisas yra skirtas tik suaugusiems. Prieš naudodami kraujospūdžio matuokli vaikui 

kreipkitės į gydytoją.  

• Esant širdies ritmo sutrikimams (aritmija) matavimai atlikti su šiuo prietaisu turi būti 

vertinami tik pasitarus su gydytoju.  

• Perskaitykite skyrių „Svarbi informacija apie kraujo spaudimą ir jo matavimą“. Jame 

pateikiama svarbi informacija apie kraujospūdžio rodmenų dinamiką ir padės jums gauti 

geriausius rezultatus.  

DĖMESIO! 

• Šis prietaisas turi jautrius elektroninius elementus. Naudojimo metu venkite šalia prietaiso 

esančių stiprių elektrinių arba elektromagnetinių laukų (pvz. mobilieji telefonai, 

mikrobangų krosnelės). Jie gali sukelti klaidingus rezultatus.  

• Nebandykite pataisyti prietaiso savarankiškai. Gedimo atveju kreipkitės į vietinį platintoją 

arba gamintoją.  

ĮSPĖJIMAI: 

1. Pernelyg dažnai atliekami matavimai gali sukelti pacientui diskomfortą, kuri sukelia kraujo 

tekėjimo sutrikimai.  

2. Nenaudokite rankovės ant vietos, kur yra pažeista oda.  
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3. Rankovių pumpavimas gali sukelti laikiną sutrikimą kitų matavimo prietaisų naudojamų tuo 

pačiu metu, toje pačioje galūnėje.  

KONTRAINDIKACIJOS  

Prietaiso panaudojimas gali sukelti vidinį kraujavimą pacientams, kuriems atliekama dializė arba 

vartojantiems antikoaguliantus, antitrombocitinius vaistus ar steroidus.  

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Įspėjimas:  Šis prietaisas turi jautrius elektroninius elementus. Naudojimo metu venkite šalia 

prietaiso esančių stiprių elektrinių arba elektromagnetinių laukų (pvz. mobilieji telefonai, 

mikrobangų krosnelės). Jie gali sukelti klaidingus rezultatus.  

Įspėjimas: Nenaudokite kitų rankovių arba atsarginių dalių išskyrus tuos, kurie teikiami šiuo 

gamintojo.  

Įspėjimas: Nenaudokite vienu metu baterijas ir maitinimo šaltinį skirtą prietaiso pakrovimui.  

Įspėjimas: Prietaisas gali nesuteikti nurodyto matavimo tikslumo, jei jis yra naudojamas arba 

laikomas aukštoje temperatūroje ar drėgmėje, esančioje už šio vadovo techniniuose duomenyse 

nurodyto diapazono ribų.  

Įspėjimas: Atskiras tinklo adapteris, skirtas kraujospūdžio matuoklio USB sąsajai prijungti nebuvo 

įvertintas pagal IEC 60601-1. Produkto saugumas turėtų būti pakartotinai įvertintas, kai jį maitina 

atskiras pakrovimo adapteris.  

Įspėjimas: Išimkite bateriją, jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laiką.  

Įspėjimas: Prieš naudojant vartotojas turi patikrinti ar prietaisas yra saugus ir ar yra geroje 

techninėje būklėje.  

Įspėjimas: Įrenginyje neleidžiama daryti pakeitimų.  

Įspėjimas: Prietaisas netinka naudoti esant degiems anestetiniams mišiniams su oru, deguonimi ar 

azoto oksidu.  

Įspėjimas: Dirbant su pacientu, prietaiso negalima taisyti ar valyti.  

Įspėjimas: Prietaisą valdo pacientas. Pacientas gali saugiai naudoti kraujospūdžio ir pulso 

matavimo funkcijas. Pacientas gali savarankiškai išvalyti ir pakeisti baterijas.   

Perspėjimas: Kad išvengtumėte atsitiktinio uždusimo, laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų, 

nedėkite rankovių ant kaklo.  

Perspėjimas: Norint išvengti prietaiso gedimo, laikykite jį atokiau nuo vaikų ir augintinių.  

Perspėjimas: Rankovių ir vamzdelių standartinėje medžiagoje gamyboje lateksas nėra 

naudojamas.  

Dėmesio: Savarankiški matavimai reiškia kontrolę, tai nereiškia diagnozę ar gydymą. Dėl netipinių 

rezultatu visada turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju. Jokiomis aplinkybėmis negalimas keisti 

gydytojo paskirtų vaistų dozių.  

Dėmesio: Širdies ritmo rodmuo netinka širdies stimuliatoriaus dažniui patikrinti! 

Dėmesio: Esant nereguliariam širdies plakimui šio prietaiso matavimai turi būti vertinami tik 

pasikonsultavus su gydytoju.  

Dėmesio: Norint pasiekti didžiausią kraujospūdžio matavimo prietaiso tikslumą, rekomenduojama 

naudoti prietaisą esant tam tikrai temperatūrai ir santykinei drėgmei nurodytai techninėje 
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specifikacijoje.  

Dėmesio: Rankovės laikomos viršutine dalimi. Esant būtinybei, vartotojas gali kreiptis pagalbos į 

gamintoją kaip įrengti, valdyti ar prižiūrėti įrenginį.  

SVARBI INFORMACIJA APIE KRAUJO SPAUDIMĄ IR JO MATAVIMUS  

Iš kur kyla aukštas arba žemas kraujo spaudimas?  

Kraujo spaudimo lygis nustatomas smegenų kraujotakos sistemoje ir prisitaiko prie skirtingų 

situacijų per nervų sistemos grįžtamąjį ryšį. Tam, kad kraujo spaudimas susireguliuotų pasikeičia 

širdies plakimo stipris ir greitis (širdies ritmas), be to pasikeičia kraujagyslių plotis. Kraujagyslių 

plotį kontroliuoja plonos raumenys esančios kraujagyslių sienelėse.  

Arterinio kraujospūdžio lygis periodiškai keičiasi širdies veiklos metu: „kraujo aktyviausiu“ 

(susitraukimas) metu vertė yra didžiausia (sistolinis kraujo spaudimas). Besibaigiant širdies 

„poilsio“ (atpalaidavimas) laikotarpiui, slėgis yra mažiausias (diastolinis kraujo spaudimas). Norint 

užkirsti kelią konkrečioms ligoms, kraujo spaudimo vertės turi tilpti į tam tikrą normalų intervalą.  

Kokios vertės laikomos normaliomis?  

Prašome susipažinti su žemiau pateiktą diagramą (paveikslas 01). 

 

Kraujo spaudimas yra labai aukštas jeigu diastolinis kraujospūdis viršija 90 mmHg ir/arba sistolinis 

kraujospūdis viršija 160 mmHg ramybės būsenoje. Tokių atvejų nedelsiant kreipkitės pas gydytoją. 

Lėtinis šio lygio išlikimas kelia grėsmę sveikatai dėl nuolatinių kraujagyslių pažeidimų organizme. 

Jeigu sistolinis kraujospūdis yra nuo 140 mmHg iki 159 mmHg ir/arba diastolinio kraujospūdžio 

vertės yra tarp 90 mmHg iki 99 mmHg, reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Būtina reguliariai 

kontroliuoti. Jeigu kraujospūdžio vertės yra per mažos (t.y. sistolinis kraujospūdis mažesnis nei 105 

mmHg ir/arba diastolinis kraujospūdis mažesnis nei 60 mmHg), kreipkitės pas gydytoją. Net esant 

normaliam kraujo spaudimui rekomenduojama reguliariai jį tikrinti naudojant kraujospūdžio 

matuoklį. Dėkui to, galima anksti nustatyti galimus verčių pokyčius ir atitinkamai sureaguoti. 

Gydymo metu kontroliuojant kraujospūdžio vertės turėtų būti įrašytos kartu su laiku ir data. Šios 

vertės turėtų būti pateiktos savo gydytojui. Niekada nenaudokite matavimo rezultatus, kad 

savarankiškai pakeistumėte gydytojo paskirtas vaisto dozes.  
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Papildoma informacija  

• Jeigu vertės paprastai būna normalios ramybės būsenoje, tačiau ypatingai didelės psichinės 

ar fizinės apkrovos sąlygomis, yra tikimybė kad jus turite vadinamąją „nestabilią 

hipertenziją“. Tokiu atveju kreipkitės į gydytoją.  

• Teisingai išmatuotos diastolinio kraujospūdžio vertes, kurios viršija 120 mmHg, reikia 

nedelsiant gydyti.  

Ką daryti jeigu gaunate reguliariai aukštas arba žemas vertes?  

1. Tokiu atveju kreipkitės į gydytoją.  

2. Padidėjusios kraujospūdžio vertės (įvairios hipertenzijos formos) laikui bėgant siejamas su 

dideliu pavojumi sveikatai. Pavojus kyla arterijų kraujagyslėms, dėl nuosėdų besikaupiančių ant jų 

sienelių (aterosklerozė). Aterosklerozės rezultatu gali būti kraujotakos apribojimas į svarbius 

organus (širdis, smegenys, raumenys). Be to, padidėjus kraujospūdžiui širdis bus struktūriškai 

pažeidžiama.  

3. Egzistuoja daugybė aukšto spaudimo priežasčių. Hipertenzija skirstomą į pirminę (pagrindinė) ir 

antrinę. Antras tipas gali atsirasti dėl nenormalaus tam tikrų organų funkcijos. Norėdami gauti 

daugiau informacijos apie galimas padidėjusias kraujospūdžio priežastis, kreipkitės pas gydytoją.  

4. Dabar yra priemonių, kurių galima imtis siekiant sumažinti ar net užkirsti kelią aukštam 

kraujospūdžiui.  

MATUOKLIO SUDEDAMOSIOS DALYS  

 

Simboliai LCD ekrane 

1. Nutildymo simbolis  

2. Sistolinis kraujo spaudimas 

3. Vienetų simbolis 

4. Diastolinis kraujo spaudimas 
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5. Nereguliaraus širdies plakimo simbolis 

6. Širdies ritmo rodmuo 

7. Vidurkio simbolis 

8. Atminties simbolis 

9. A vartotojas 

10. B vartotojas 

11. Judesio klaidos simbolis 

12. Žemo baterijos lygio rodiklis 

13. Automatinis rankovių padėties valdymas 

14. WHO rodiklis 

15. Datos ir laiko rodiklis 

ORO-N6 BASIC-Z MATUOKLIO SAVYBĖS  

1. Didelis LCD ekranas 

2. Dvejų vartotojų 2*120 rezultatų  

3. Automatinis rankovių padėties valdymas 

4. Aritmijos aptikimas 

5. 3 paskutinių verčių vidurkio apskaičiavimo funkcija 

6. Žemo baterijos lygio rodiklis 

7. WHO funkcija 

8. Automatinis išsijungimas 

9. Datos ir laiko rodiklis 

10. Datos ir laiko nustatymas 

11. Pakrovimas iš išorinio maitinimo šaltinio  

Dėmesio: rankos apskritimas turi būti matuojamas matavimo juosta atsipalaidavusios rankos 

viduryje. Neįspauskite rankovių jungties į angą. Įsitikinkite, kad rankovių sujungimas nebuvo 

įjungtas į maitinimo lizdą.  

PIRMAS MATUOKLIO PANAUDOJIMAS 

Gamyklinių baterijų aktyvavimas 

Baterijų įdėjimas 

Prietaisui galima naudoti tik šarmines baterijas 1,5 V „AAA“.  

1. Paspauskite baterijų dangtelio apačioje esantį skirtuką ir perkelkite dangtelį rodyklės nurodyta 

kryptimi.  

2. Įdėkite 4 „AAA“ tipo baterijas taip, kad + (teigiamas) ir – (neigiamas) poliškumas atitiktų ženklus 

baterijų angoje, uždėkite dangtelį. Įsitikinkite, kad baterijų dangtelis yra savo vietoje.  

Baterijų pakeitimas 

Baterijų iškrovos rodiklis  

1. Kai ekrane matysite baterijų iškrovos rodiklis, išjunkite kraujo spaudimo monitorių ir išimkite 

visas baterijas. Pakeiskite visas 4 baterijas naujomis. Rekomenduojame naudoti prailginto 

naudojimo šarmines baterijas.  

2. Norėdami apsaugoti prietaisą nuo gedimo išimkite baterijas iš prietaiso jei ilgesnį laiką jo 

nenaudosite (paprastai ilgiau nei 3 mėnesius). Jeigu baterijose esantis skystis patenka į akis, 
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nedelsiant nuplaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.  

3. Baterijos įeinančios į komplektą skirtos tik matuoklio veikimui patikrinti. Rekomenduojame 

naudoti prailginto naudojimo šarmines baterijas.  

4. Prietaisą, komponentus ir priedus išmesti galim pagal nustatytas vietines nuostatas. Netinkama 

utilizacija gali sukelti aplinkos taršą.  

5. Baterijos yra pavojingos. Nemaišykite jas su kitomis atliekomis.  

Sistemos nustatymai 

Įdėjus baterijas arba prijungę kraujospūdžio matuoklio adapterį paspauskite mygtuką SET ir 

palaikykite jį ilgiau nei 8 sekundes, tada pradėkite nustatymus.  

Metų nustatymai: Ekranas mirksi, paspauskite mygtuką MEM, metai padidės 1 vienetu, laikykite 

nuspaudę atminties mygtuką, kad reikšmė nuolat didėtų 1 vienetu. Po nustatymo paspauskite 

mygtuką SET patvirtinimui.  

Mėnesio/dienos nustatymai: Pradinis mėnuo/diena yra 1/01, kai ekranas mirksi paspauskite 

mygtuką MEM, mėnuo padidės 1 vienetu, paspauskite mygtuką SET patvirtinimui. Tokiu pačiu 

būdų nustatykite dieną.  

Valandos nustatymai: Galima nustatyti 24/12 valandų sistemas, pradinis režimas yra 24 val. 

Paspauskite mygtuką MEM, kad nustatytumėte laiko režimą. Pasirinkus 12 valandų režimą 

valandos bus rodomos su AM ir PM simboliais. Paspauskite mygtuką SET patvirtinimui.  

Vienetų nustatymai: Prietaisas turi 2 tipu kraujospūdžio matavimo vienetus: mmHg ir Kpa, abudu 

gali būti perjungti pagal jūsų norą. Kai ekrane rodomas duomenų formatas 0, tai reiškia kad 

matavimo vienetai yra mmHg, kai ekrane rodomas duomenų formatas 0.0, tai reiškia kad 

matavimo vienetas yra kPa. Mygtukų MEM pasirinkite matavimo vienetą ir paspauskite mygtuką 

SET patvirtinimui.  

Įrašo ištrynimas: Kai ekrane rodoma A (vartotojas A) paspauskite mygtuką MEM, kad ištrintumėte 

visus įrašus arba tikrinant matavimo duomenis paspauskite ir ilgai laikykite MEM mygtuką, 

norėdami ištrint esamus vartotojo matavimo duomenis. Paspauskite vartotojų mygtuką tarp A ir B, 

norėdami ištrinti kiekvieno vartotojo duomenis MEM mygtuku.  

Naudotojo nustatymai: Pradinis vartotojas yra A vartotojas. Paspauskite SET mygtuką, ekrane 

pasirodys žmogeliuko simbolis. Norėdami pasirinkti vartotoją iš naujo paspauskite SET mygtuką. 

Kai naudotojo nustatymai yra teisingi, paspauskite START/STOP mygtuką patvirtinimui.  

Dėmesio: Išimdami baterijas įrašymas nebus ištrintas.  

Rankovės vamzdelio sujungimas: Įkiškite rankovės vamzdelį į kairėje įrenginio pusėje esančia 

angą, nurodytą ant rankovės piešinio.  

MATAVIMAS 

Dėmesio: Prieš ir matavimo metu likite ramybės būsenoje.  

Prieš matavimą: 
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• Prieš matavimą venkite valgyti ir rūkyti, taip pat visų tipų fizinio aktyvumo. Šie veiksmai turi 

įtakos matavimo rezultatams. Maždaug dešimt minučių prieš matavimą atsipalaiduokite, 

pasėdėkite kėdėje ramioje aplinkoje.  

• Nusiimkite drabužių dalis, kurios glaudžiai liečiasi prie rankos.  

• Matavimus atlikite visada su ta pačia ranka (paprastai kaire).  

• Lyginti galima tik tuo pačiu paros metu atliktus matavimus, nes kraujo spaudimo dienos 

bėgyje svyruoja net 20-40 mmHg.  

Dažniausiai klaidų priežastys:  

Pastaba: Norint gauti palyginamuosius kraujo spaudimo rezultatus visada reikalingos tokios pačios 

sąlygos! 

• Matavimus visada atlikite tyloje.  

• Bet kokios pastangos palaikyti ranką gali padidinti kraujo spaudimą. Matavimo metu jūs 

turite likti patogioje, atsipalaidavusioje padėtyje ir nelenkti jokių rankos raumenų. Jei 

reikia, galite naudoti pagalvėlę skirtą rankos palaikymui.  

• Jei rankos arterija guli aukščiau arba žemiau už širdį, matavimo rezultatas bus padidintas 

arba sumažintas! Kiekvienas 25-30 cm aukščio skirtumas tarp širdies ir rankovių lemia 10 

mmHg matavimo paklaidą.  

• Rankovės, kurios yra per siauri arba per trumpi sukelia klaidingus matavimo rezultatus. 

Teisingos rankovės pasirinkimas yra nepaprastai svarbus. Rankovės dydis priklauso nuo 

rankos apskritimo (išmatuoto per vidurį). Leistinas diapazonas yra atspausdintas ant 

rankovių.  

Rankovė veikia 0-299 mmHg diapazone. 

Standžių rankovių dydžių diapazonas: 8,7‘‘ – 15,7‘‘ (22-40 cm) 

Pastaba: naudoti galima tik patvirtintas rankoves.  

• Laisva rankovė arba oro kišenės išsikušusios iš šono sukelia klaidingas matavimo vertes. 

• Su keliais besikartojančiais matavimais kraujas kaupiasi rankoje, kas gali lemt klaidingus 

rezultatus. Vėlesni kraujospūdžio matavimai turėtų būti kartojami po 1 minutės pertraukos 

arba po rankos pakėlimo, kad atsipalaiduotų susikaupęs kraujas. Norėdami pakartoti 

matavimą vidurkio režime, reikia palaukti bet vieną minutę.  

Rankovių dėvėjimas 

a) Rankovė yra sukurta lengvam panaudojimui. Nuimkite tvirtus ar trukdančius drabužius nuo 

rankos.  

b) Apvyniokite rankovę aplink kairiąją ranką. Guminis vamzdelis turi būti vidinėje rankos pusėje 

nukreipta apačion į delną. Įsitikinkite, kad rankovė yra maždaug 0,79 „iki 1,18“ (nuo 2 iki 3 cm) virš 

alkūnės. Dėmesio! Rankovių krašto simbolis  (arterinis ženklas) turi būti virš arterijos, esančios 

vidinėje rankos pusėje.  

c) Norėdami pritvirtinti rankovę, pavyniokite ją aplink rankos ir užklijuokite ant lipdukų.  

d) Tarp rankos ir rankovių turi likti šiek tiek laisvos vietos. Joje turi tilpti 2 pirštai. Netinkamai 

parinktos rankovės sukelia klaidingas matavimo vertes. Jei nesate tikri dėl rankovės pasirinkimo 

išmatuokite rankos apskritimą.  

e) Padėkite ranką ant stalo (delnu į viršu) taip, kad rankovė būtų širdies aukštyje. Į0 Įsitikinkite, kad 

vamzdelis nėra užlaužtas.  
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f) Likite ramybės būsenoje mažiausiai dvi minutes prieš pradėdami matavimą.  

 

 

Matavimas 

Kraujospūdžio matuoklis yra skirtas matuoti ir saugoti matavimo rezultatus dviem žmonėms 

naudojant A ir B vartotojų identifikacija.  

1. Patogiai atsisėskite ant kėdės laikydami pėdas plokščiai ant grindų. 

2. Pasirinkite savo vartotojo identifikaciją (A arba B). Ištieskite ranką ant stalo ir atsipalaiduokite 

įsitikindami, kad jūsų delnas yra atverstas. Įsitikinkite, kad rankos padėtis yra tinkama, kad 

išvengtumėte k9no judėjimo. Sėdėkite ramiai, matavimo metu ne kalbėkite ir ne judėkite.  

Tinkamai uždėjus rankovę ant rankos ir prijungę jį prie matuoklio galite pradėti matuoti:  

a) Paspauskite Stop/Start mygtuką. Siurblys pradeda pumpuoti rankovę. Ekrane matysite nuolat 

didėjantį rankovės spaudimą.  

b) Automatiškai pasiekus nustatytą slėgį, siurblys išsijunks ir slėgis pradės lėtai mažėti.  

c) Kai prietaisas aptinka pulsą, ekrane pradės mirksėti širdies simbolis.  

d) Matavimui pasibaigus ekrane matysite išmatuoto sistolinio ir diastolinio slėgio ir širdies ritmo 

rodmenys.  

e) Simbolis  reiškia, kad aptiktas nereguliarus širdies plakimas. Šis simbolis yra įspėjamasis. 

Matavimo metu svarbu likti ramybės būsenoje, ne judėti ir ne kalbėti.  

DĖMESIO: Rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju jeigu šis simbolis dažnai pasireiškia.  

f) Matavimo rezultatai rodomi tol, kol  prietaisas išsijunks. Jeigu per 30 sekundžių joks mygtukas 
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nebus spaudžiamas, prietaisas išsijunks automatiškai.  

g) Judėjimo klaidos simbolis  

f) Judėjimo klaidos simbolis  rodomas, kai matavimo metu kūnas juda. Tokiu atveju reikia nuimti 

rankovę ir palaukti 2-3 min. Vėliau užsidėkite rankovę ir pakartokite matavimą.  

PASTABA: 

Asmens pozicija: 

1) Patogus išdėstymas 

2) Nekryžiuokite kojų 

3) Pėdos plokščios ant grindų 

4) Atrama nugarai ir rankoms  

5) Rankovės vidurys širdies dešinio skilvelio lygyje.  

Rekomenduojami naudojimo būdai 

1) PACIENTAS turėtų būti kaip įmanoma labiau atsipalaidavęs, o matavimo metu nekalbėti.  

2) Prieš pirmą matavimą rekomenduojame palaukti 5 min. 

3) Matavimą gali paveikti vieta, paciento padėtis, fizinė veikla arba fiziologinė būklė.  

4) Automatinio kraujospūdžio matuoklio veikimas gali priklausyti nuo ekstremalių temperatūrų, 

drėgmės ir aukščio.  

5) Norėdami sustabdyti pumpavimą arba matavimą paspauskite START/STOP mygtuką. 

Pumpavimas bus nutrauktas, rankovės pradės tuštėti ir prietaisas bus išjungtas.  

6) Po kraujo spaudimo ir pulso nustatymo rankovė pradeda tuštėti automatiškai. Ekrane matysite 

išmatuotą kraujo spaudimą ir pulsą. 

7) Kraujospūdžio matuoklis išsijungus automatiškai po 30 sekundžių.  

 



13 
 

NEREGULIARAUS ŠIRDIES RITMO JUTIKLIS 

Šis simbolis  rodo, kad matavimo metu buvo nustatytas pulso nereguliarumas.  

Tokiu atveju, rezultatas gali skirtis nuo normalaus pagrindinio kraujo spaudimo – matavimą reikia 

pakartoti.  

Daugumos atveju dėt to nėra pagrindo nerimauti. Tačiau, jeigu šis simbolis pasirodo reguliariai 

(pvz. kelis kartus per savaitę kai matavimai atliekami kasdien), rekomenduojame pranešti apie tai 

gydytojui. Prašome parodyti gydytojui sekantį paaiškinimą: Informacija gydytojui apie dažną 

nereguliaraus širdies ritmo simbolio pasireiškimą.  

Šis prietaisas yra oscilometrinis kraujospūdžio matuoklis, kuris matavimo metu taip pat analizuoja 

širdies ritmą. Prietaisas buvo kliniškai ištirtas.  

Jeigu matavimo metu aptinkamas nereguliarumas, po matavimo ekrane bus rodomas 

nereguliaraus širdies ritmo simbolis. Jei simbolis pasirodo dažniau (pvz. kelis kartus per savaitę kai 

matavimai atliekami kasdien), arba staiga pasirodo dažniau nei paprastai, rekomenduojame 

pacientui pasitarti su gydytoju. Prietaisas nepakeičia kardiologinių tyrimų, tačiau naudojamas 

ankstyvam nereguliaraus pulso sutrikimo aptikimui. 

KLAIDŲ RODIKLIAI 

SIMBOLIS PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Ekranas neužsidega Išsikrovusios arba netinkamai 
įdėtos baterijos 

Pakeisti dvi baterijas į naujas. 
Patikrinti, ar teisingas baterijų 
poliškumas.  

ER1 Jutiklio klaida Patikrinkite ar veikia pompą. 
Jei veikia, reiškia problema yra 
jutiklio gedimas. Perduokite jį 
vietiniam platintojui. 

Er2 Kraujospūdžio matuoklis 
neaptiko pulso arba negali 
perskaičiuoti kraujo spaudimo 
duomenų.  

Patikrinkite, ar oro išleidimas 
yra per lėtas. Jeigu yra per 
lėtas, patikrinkite ar vamzdelio 
kištuke ir vamzdelio 
pajungimo prie prietaiso lizde 
nėra dulkių. Jeigu yra, 
vamzdelį reikia išvalyti ir 
pradėti matuoti iš naujo. 
Priešingu atveju perduokite 
prietaisą vietiniam platintojui 

Er3 Matavimo rezultatas yra 
klaidingas (SYS – 45 mmHg; 
DIAS 24 mmHg).  

Atsitiktinė klaida – pakartokite 
matavimą, nuolatinė klaida – 
perduokite prietaisą vietiniam 
platintojui 

Er4 Per laisva rankovė arba oro 
praleidimas (aparatas negali 
pripumpuoti iki 30 mmHg 
spaudimo per 10 sek.) 

Tinkamai užriškite rankove ir 
patikrinkite, ar vamzdelio 
kištukas teisingai įdėtas į 
prietaisą 
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Er5 Prispaustas oro vamzdelis Pataisykite ir pakartokite 
matavimą 

Er6 Jutiklis jaučia didelius slėgio 
svyravimus 

Atsipalaiduokite ir nejudėkite 

Er7 Spaudimas, kuri aptinka 
jutiklis viršija ribą 

Perduokite prietaisą vietiniam 
platintojui  

Er8 Kalibravimas yra neteisingas 
arba prietaisas nebuvo 
kalibruotas  

Perduokite prietaisą vietiniam 
platintojui 

Aukščiau išvardyti simboliai pasirodys ekrane klaidingo matavimo metu. 

Klaidų pašalinimas 

Klaida Patikrinimas Priežastis ir sprendimas 

Galios klaida Patikrinti baterijas Pakeisti 

Patikrinti baterijų poliškumą Tinkamai įdėti baterijas 
išlaikant poliškumą 

Pumpavimo klaida Ar kištukas yra įjungtas Stipriai įdėti kištuką į lizdą 

Ar kištukas yra pažeistas arba 
nesandarus 

Pakeisti rankoves 

Err ir veikimo stoka Ar petys buvo pajudinta 
matavimo metu 

Likti ramybės būsenoje  

Ar buvo kalbėta matavimo 
metu 

Nekalbėti matavimo metu  

Kiaura rankovė Ar rankovė nėra per laisva  Tiksliai aprišti ranką rankove 

Ar rankovė nėra pažeista Pakeisti rankove į naują 

Jeigu klaidos negalima pašalinti kreipkitės į vietinį platintoją, prietaisui nereikia daryti 
demontažą  

 

Simbolių aprašas  

Šioje instrukcijoje kraujospūdžio matuoklio ekrane arba jo prieduose gali pasireikšti sekantys 

simboliai. Kai kurie simboliai priklauso normoms ir poreikiams susietais su skaitmeniniu 

kraujospūdžio matuokliu ir jo panaudojimu.  

 Įgaliotas atstovas Europos bendrijoje 

 CE ženklas: atitinka esminius Direktyvos 93/42/EWG reikalavimus dėl medicinos 
prietaisų  

 Gamybos data 

 Gamintojas 

 Nurodo serijos numerį 

 
Naudojamos BF dalies tipas 

 Pastovi srovė 

 
UTILIZACIJA: Neišmeskite šio produkto su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. 
Tokios atliekas turi būti renkamos atskirtai specialiems perdirbimo darbams.  

 Laikykitės naudojimosi instrukcijos nurodymu. 
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 Apsaugos nuo vandens įsiskverbimo į vandenį ar kietų dalelių laipsnis Me 
įrenginiuose 

 

Atmintis 

Pasibaigus matavimui kraujospūdžio matuoklis automatiškai išsaugo kiekvieną rezultatą kartu su 

data ir laiku. Kiekvienas prietaisas išsaugo 120 matavimo rinkinių 2 vartotojams (vartotojas A ir B).  

Išsaugotų verčių rodymas 

Kai prietaisas išjungtas paspauskite atminties mygtuką. Ekrane pasirodys „A“ simbolis, o paskui 

visų prietaise išsaugotų matavimų vidurkį. Dėmesio: Matavimai kiekvienam vartotojui yra 

apskaičiuojami ir saugomi atskirai. Įsitikinkite, ar ekrane rodomi matavimai teisingo vartotojo. 

Pakartotinai paspaudus atminties mygtuką rodoma ankstesnė vertė. Jei norite peržiūrėti konkrečią 

išsaugotą atmintį, paspauskite ir laikykite nuspaudę atminties mygtuką, kad pereitumėte prie 

išsaugoto skaitmens.  

Matavimo nutrukimas 

Jeigu dėl kokių nors priežasčių būtina sustabdyti kraujospūdžio matavimą (pvz. pacientas blogai 

jaučiasi), bet kada galima paspausti Start /Stop mygtuką. Prietaisas automatiškai sumažins 

rankovės slėgį.  

Baterijų keitimo rodiklis 

Išeikvotos baterijos – reikalingas keitimas.  

Kai baterijos yra iškrautos, baterijų simbolis pradės mirksėti iš karto po prietaiso įjungimo. Tokiu 

atveju negalima atlikti jokių matavimų, reikia pakeisti baterijas.  

Baterijų anga yra įrenginio galinėje dalyje. 

a) Nuimti apatinės plokštelės dangtelį kaip parodyta paveiksle.  

b) Įdėti 4 baterijas (dydis AAA). Visada naudokite ilgo naudojimo AAA tipo baterija, arba šarmines 

baterijas 1,5V.  

c) Atmintis išlaiko visas reikšmes, nors datą ir laiką (ir nustatytus pavojaus signalu) reikia nustatyti 

iš naujo, todėl metai mirksi automatiškai po baterijų pakeitimo.  

d) Norėdami nustatyti datą ir laiką, vadovaukitės skyriuje „Nustatymai“ aprašyta procedūra.  

 

Baterijos ir jos pakeitimas 

Naudoti 4 naujas prailginto veikimo AAA baterijas 1,5V. Nenaudoti baterijas po jų galiojimo laiko 

pabaigos. Jei kraujospūdžio matuoklis ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas.  
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Akumuliatorių panaudojimas 

Prietaisą galima krauti su akumuliatoriais. 

• Galima naudoti tik NiMH akumuliatorius.  

• Jeigu ekrane pasirodys baterijos simbolis, reikia išimti ir pakrauti akumuliatorius! Negalima 

juos palikti prietaise, nes prietaisas gali gęsti dėl pilno išsikrovimo net po išjungimo. 

Akumuliatorius negalima palikti išsikrauti kraujospūdžio matuoklyje! Jeigu prietaisas nebus 

naudojamas ilgiau nei savaitę reikia išimti akumuliatorių! 

• Akumuliatorių negalima pakrauti su išorinių pakrovėju, laikykitės gamintojo nurodymų.  

KINTAMOSIOS SROVĖS ADAPTERIO PANAUDOJIMAS  

Kraujospūdžio matuoklį galima pakrauti su maitinimo šaltiniu (įtampa 6 V DC/600 mA su kištuku 

Micro USB).  

a) Patikrinti, ar maitinimo šaltinis ir kabelis nėra pažeistas. 

b) Prijunkite maitinimo šaltinio laidą prie dešinio kraujospūdžio matuoklio lizdo.  

c) Prijunkite pakrovėją prie maitinimo lizdo. Prijungus pakrovėją, prietaisas nesinaudoja energija iš 

akumuliatoriaus.  

Dėmesio: prijungus maitinimo šaltinį prie kraujospūdžio matuoklio, prietaisas nenaudoja energijos 

iš baterijos. Elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju (pvz. dėl atsitiktinio maitinimo šaltinio 

ištraukimo iš maitinimo lizdo) kraujospūdžio matuoklis turi būti perkrautas ištraukiant kištuką iš 

lizdo ir vėl prijungiant jį.  

Priežiūra 

Po kiekvieno matavimo nusiplaukite rankas.  

Jei vieną prietaisą naudoja skirtingi pacientai, plaukite rankas pieš ir po kiekvieno naudojimo.  

a) Saugokite prietaisą nuo itin didelių temperatūrų, drėgmės, dulkių ar tiesioginių saulės spindulių. 

b) Rankovėje yra nedidelis oro burbulas. Būkite atsargus su juo ir venkite bet kokios įtampos ir 

patempimų. 

c) Prietaisą valyti švariu, sausu skudurėliu. Draudžiama naudoti dujas, skiediklius ar panašius 

tirpiklių. Dėmės ant rankovių gali būti atsargiai nuimamos drėgnu skudurėliu ir putomis. Rankovės 

su burbulu negalima plauti indaplovėje, skalbimo mašinoje ar panardinant į vandenį.  

d) Atsargiai elkitės su vamzdeliu. Netempkite jos. Neleiskite vamzdeliui sulaužti ir laikykite jį toliau 

nuo aštrių kraštų.  

e) Neapleiskite ir atsargiai elkitės su prietaisu. Venkite stiprios vibracijos.  

f) Neatidarykite kraujospūdžio matuoklio! Tai panaikins gamintojo garantiją.  

g) Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuoti pagal vietinius nuostatus.  

Garantija 

Kraujospūdžio matuokliui taikoma garantija gamybos defektams, kuri suteikiama pirmajam pirkėjui 

dvejų metų laikotarpiui nuo pirkimo datos. Garantija neapima žalų atsiradusių dėl netinkamos 

priežiūros, įvykiu, naudojimosi instrukcijos nesilaikymo ar prietaiso taisymo trečiu šaliu.  

Garantija taikoma tik prietaisui.  

Įrenginyje nėra jokių dalių, kurie gali būti aptarnauti vartotoju. Garantija netaikoma baterijoms, 

arba pažeidimams kilusiems dėl senų baterijų naudojimo.  
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Sertifikatas 

Prietaiso standartas:  

Šis prietaisas atitinka europietiškus standartus apie kraujo spaudimo matavimą: 

EN 1060-1 /1995; EN 1060-3 /1997; EN 1060-4 /2004; 

Elektromagnetinis suderinamumas:  

Prietaisas atitinka tarptautinius standartus: 

IEC60601-1-2 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

Modelis: ORO-N6 BASIC-Z 

Svoris: 290 g 

Ekranas: 3,35‘‘*2,28‘‘ skaitmeninis ekranas LCD 

Dydis:  4,65” (S) x 4,33” (D) x 2,05” (W) 

Priedai: 1 x prietaisas; 1 x rankovė; 1 x naudojimosi instrukcija;  

Matavimo 
metodas: 

Oscilometrinis  

Spaudimo 
jutiklis: 

Talpinis 

Matavimo 
diapazonas: 

0-280 mmHg 

Pulsas: 40 iki 199 į minutę 

Rankovių 
diapazonas: 

0-299 mmHg 

Atmintis:  Automatiškai išsaugo paskutinius 120 matavimų 2 vartotojams (iš viso 240) 

Matavimo 
raiška: 

1 mmHg 

Tikslumas: Kraujo spaudimas ribose ± 3 mmHg / pulsas ± 5% parodymų 

Vidurkio 
funkcija: 

Vidutinė vertė paskutinių 3 išmatuotų grupių 

Maitinimo 
šaltinis:  

a) 4 baterijų AAA, 1,5 V 
b) 6V DC mA maitinimo šaltinis (4,5 V DC iki 6 V nuolatinės srovės įtampa) 
(pasirinktinai) reikalauja atskiro pirkimo 

Priedai:  Standi rankovė 8.7-15.7““ (22-40 cm) 

Automatinis 
išsijungimas: 

30 sekundžių  

Vartotojai:  Suaugusiems  

 

REIKALINGOS DARBO SĄLYGOS 

Darbo sąlygos 

Temperatūra: 5°C iki 40°C Drėgmė: 15% iki 93% rel. Slėgio aukštis: 70 kPa-106 kPa  

 

 



18 
 

LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS 

Temperatūra: -25°C iki 70°C 

Drėgmė: 10% iki 93% rel. 

Slėgio aukštis: 70 kPa-106 kPa 

KLASIFIKACIJA 

1. Prietaisas su vidiniu maitinimu (iš AAA baterijų) 

2. Naudojamas BF dalies tipas. 

3. Ip21 

4. Nereikalauja sterilizavimo 

5. Nėra AP/APG kategorijų 

6. Darbo režimas: nuolatinis  

DEKLARACIJA EMC  

Gamintojo nurodymai ir deklaracija – elektromagnetinis atsparumas  

ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis yra skirtas žemiau aprašytiems 
elektromagnetinėms sąlygoms. Už šių sąlygų užtikrinimą yra atsakingas klientas arba prietaiso 
naudotojas.  

Atsparumo bandymas IEC 60601 bandymo 
lygis 

Atitikties lygis Elektromagnetinės 
sąlygos – nurodymai  

Elektrostatinis 
iškrovimas (ESD) IEC 
61000-4-2  

- ±6 kV 
kontaktiniai 

- ±8 kV ore  

- ±6 kV 
kontaktiniai 

- ±8 kV ore 

Grindys turi būti 
medinės, betoninės 
arba padengtos 
keramikinėmis 
plytelėmis. Jei grindys 
yra padengtos 
sintetine medžiaga, 
santykinė drėgmė turi 
būti ne mažesnė nei 
30%.  

Elektriniai didelės 
spartos IEC 61000-4-4 
perėjimai  

- ±2 kV 
pakrovimo 
linijoms  

- ± 1 kV įvesties/ 
išvesties 
linijoms 

- ±2 kV 
pakrovimo 
linijoms  

- ± 1 kV įvesties/ 
išvesties 
linijoms 

Elektros energijos 
tiekimo kokybė turėtų 
atitikti tipines 
ligoninės sąlygas arba 
viešąsias patalpas.  

Viršįtampis IEC 61000-
4-5 

- ±1 kV 
diferencinis  

- ±2 kV tipinis 
režimas  

- ±1 kV 
diferencinis  

- ±2 kV tipinis 
režimas 

Elektros energijos 
tiekimo kokybė turėtų 
atitikti tipines 
ligoninės sąlygas arba 
viešąsias patalpas. 

Įtampos kritimai, 
trumpi pertrūkiai ir 
įtampos pokyčiai IEC 

- <5% UT (>95% 
UT kritimas) 
0,5 ciklui 

- <5% UT (>95% 
UT kritimas) 
0,5 ciklui 

Elektros energijos 
tiekimo kokybė turėtų 
atitikti tipines 
ligoninės sąlygas arba 
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61000-4-11 
pakrovimo linijose 

- 40% UT (60% 
UT kritimas) 5 
ciklams 

- 70% UT (30% 
UT kritimas) 25 
ciklams 

- < 5% UT (>95% 
UT kritimas) 5 
sekundėms  

- 40% UT (60% 
UT kritimas) 5 
ciklams 

- 70% UT (30% 
UT kritimas) 25 
ciklams 

- < 5% UT (>95% 
UT kritimas) 5 
sekundėms 

viešąsias patalpas. Jei 
skaitmeninio ORO-N6 
BASIC-Z slėgio 
matuoklio naudotojui 
reikia nepertraukiamo 
veikimo elektros 
energijos tiekimo 
nutraukimo metu, 
rekomenduojama, 
kad ORO-N6 BASIC-Z 
įrenginys būtų 
maitinamas 
naudojant belaidį 
maitinimo šaltinį arba 
bateriją.  

Magnetinis laukas su 
galia dažnio (50/60 
Hz) pagal IEC 61000-4-
8 

3 A/m 3 A/m  Magnetiniai laukai su 
galios dažniu yra 
palaikomi lygyje, kuris 
yra būdingas tipinėms 
ligoninių sąlygoms 
arba viešosioms 
patalpoms.  

Dėmesio: UT yra kintamosios srovės tinklo įtampa prieš pradedant bandymo lygį.  

 

DEKLARACIJA EMC (tęsinys)  

Gamintojo nurodymai ir deklaracija – elektromagnetinis atsparumas  

ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis yra skirtas žemiau aprašytiems 
elektromagnetinėms sąlygoms. Už šių sąlygų užtikrinimą yra atsakingas klientas arba prietaiso 
naudotojas.  

Atsparumo bandymas IEC 60601 bandymo 
lygis 

Atitikties lygis Elektromagnetinės 
sąlygos – nurodymai  

- Atlikimo 
sutrikimai IEC 
61000-4-6  

- Radiaciniai 
sutrikimai IEC 
61000-4-6 

- 3 V vertės 
RMS 150 kHz 
iki 80 MHz 3 V 

- 3 V/m 80 MHz 
iki 2,5 GHz 

- 3 V 
 
 

- 3 V/m 

Stacionarius ir 
nešiojamus radijo 
dažnių įrenginius 
galima naudoti šalia 
bet kurios ORO-N6 
BASIC-Z skaitmeninio 
kraujospūdžio 
matuoklio dalies, 
įskaitant laidus, 
rekomenduojamu 
atstumu, apskaičiuotu 
nuo dažnio 
atitinkančio modelio. 
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Rekomenduojamas 
atstumas:  
- d=1,2 δP   
- d=1,2 δP 80 MHz iki 
800 MHz  
- d=2,3 δP 800 MHz iki 
2,5 GHz 
Kur P tai didžiausia 
vidinė galia vatais 
(W), kuris nurodytas 
gamintojo , o d tai 
rekomenduojamas 
atstumas metrais (m).  
Pastoviųjų radijo 
siųstuvų lauko 
stiprumai, nustatyti 
objekto 
elektromagnetinio 
tyrimo metu, 
neturėtų viršyti 
atitikties lygio 
kiekviename dažnių 
diapazone. Trikdžiai 
gali atsirasti šalia 
prietaisų, pažymėtų 

simboliu  

PASTABA 1: 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazone taikomas didesnių dažnių diapazonas 

PASTABA 2: Šios gairės gali neturėti taikymo visose situacijose. Elektromagnetinių bangų plitimą 
įtakoja struktūrų, objektų ir žmonių absorbcija ir atspindys. 

a) Stacionarių siųstuvų pvz., nešiojamųjų telefonų (belaidžių/ mobiliųjų) ir antžeminių radijo, 
mėgėjų radijo, AM ir FM radijo programų bei televizijos laidų lauko stiprumo vertes negali būti 
tiksliai prognozuojamos. Norint įvertinti elektromagnetines sąlygas, kurias sukelia fiksuotieji 
radijo siųstuvai, reikėtų atsižvelgti į vietinę elektromagnetinę analizę. Jeigu išmatuotas lauko 
stiprumas toje vietoje, kur naudojamas skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis ORO-N6 BASIC-Z 
viršija aukščiau nurodytas priimtinas ribas, patikrinkite ar prietaisas veikia tinkamai.  Jei 
pastebėsite veikimo klaidas, jums gali prireikti imtis papildomų prevencinių priemonių, pvz. 
pakeisti ORO-N6 BASIC-Z kraujospūdžio matuoklio padėtį.  
b) 150 kHz iki 80 MHz dažnių diapazone lauko stiprumas turi būti mažesnis nei [V1] V / m. 

 

DEKLARACIJA EMC (tęsinys)  

Gamintojo nurodymai ir deklaracija – elektromagnetinis atsparumas  

ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis yra skirtas žemiau aprašytiems 
elektromagnetinėms sąlygoms. Už šių sąlygų užtikrinimą yra atsakingas klientas arba prietaiso 
naudotojas. 

Emisijos testas Atitikimo lygis Elektromagnetinės sąlygos – nurodymai  
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Emisija RF  
CISPR 11 

Grupė 1 ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdžio 
matuoklis naudoja radijo dažnio (RF) energiją 
tik vidinėms funkcijoms. Todėl radijo dažnio 
bangų emisija yra labai žema ir elektroninių 
prietaisų esančių šalia trikdymo tikimybė irgi 
yra labai maža.  

Emisija RF 
CISPR 11 

Klasė B ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdis yra 
skirtas naudoti visose patalpose, įskaitant 
gyvenamuosius pastatus prijungtus prie 
viešosios žemos įtampos elektros tinklo, kuris 
teikia elektra į pastatus buitiniams poreikiams.   

Harmoninė emisija 
IEC61000-3-2 

Klasė A 

Įtampos svyravimai / 
nestabilios emisijos 
IEC61000-3-3 

Suderinamumas 

 

Rekomenduojami tarpai tarp nešiojamųjų bei mobiliųjų radijo ryšio įrenginių ir ORO-N6 BASIC-Z 
skaitmeninio kraujospūdžio matuoklio.  

ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis yra suprojektuotas elektromagnetinėmis 
sąlygomis, kontroliuojant radijo dažnių trukdžius. ORO-N6 BASIC-Z skaitmeninio kraujospūdžio 
vartotojas gali užkirsti kelią elektromagnetiniams trukdžiams, išlaikydamas minimalų atstumą 
nuo nešiojamųjų ir stacionarių radijo dažnių telekomunikacijų įrangos (siųstuvų) pagal toliau 
pateiktas rekomendacijas, atsižvelgiant į didžiausią įrenginių galingumą. 

Maksimali vardinė 
galia 

Atstumas priklausomai nuo siųstuvo dažnio m  

nuo 150 kHZ iki 80 
MHZ 

nuo 80 MHZ iki 800 
MHZ 

nuo 800 MHZ iki 2,5  
GHZ 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Siųstuvams, kurių maksimali išėjimo galia nebuvo nurodyta aukščiau, rekomenduojamas 
atstumas metrais (m) gali būti apskaičiuojamas pagal atitinkamą siųstuvo dažnio formulę, kur P 
yra gamintojo nurodyta didžiausia galia vatais (W). 

PASTABA 1: 80 MHZ ir 800 MHz dažnių diapazone taikomas didesnių dažnių diapazonas 

PASTABA 2: Šios gairės gali neturėti taikymo visose situacijose. Elektromagnetinių bangų plitimą 
įtakoja struktūrų, objektų ir žmonių absorbcija ir atspindys. 

 

 

APTARNAVIMO CENTRAS, SERVISAS  

T. Ševčenkos 16, korpusas 2 

Telefonas: +370 5 2151418  

E-mail: info@optronica.lt 

www.diagnostikostestai.lt  

 

http://www.diagnostikostestai.lt/
http://www.diagnostikostestai.lt/

