SpotArm™ Tipi Kan Basnc Ölçüm Aleti

Model i-Q142
• Kullanm Klavuzu
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Üniteyi kullanmadan önce

Giri

Giri
OMRON i-Q142 Intellisense SpotArm™ Tipi Üst Kol Kan Basnc
Ölçüm Aletini satn aldnz için teekkür ederiz.
OMRON i-Q142 Intellisense, osilometrik prensiple çalan tam
otomatik bir kan basnc ölçüm cihazdr. Kan basnc ve nabz
orannz kolay ve hzl bir ekilde ölçer. Cihaz, basnç ön ayar
yapmadan rahat bir kontrollü iirme ya da tekrar iirme ilemi için
gelimi “IntelliSense” teknolojisini kullanr.
Kolluun ayarlanabilen açs, vücudun eimli olan konumunu düzeltir.
Dirsek dayana konumu sabitler ve kolun en uygun açda durmasn
salar.
Kol kolluun içine yerletirildiinde, kolluk kolunuzu otomatik olarak en
uygun ekilde sarar ve kan basncnz ile nabz saynz ölçmeye
balar.
Ölçüm aleti iki kiinin ölçüm sonuçlarn hafzasnda saklar ve sabah ve
akam ortalamalarn hesaplar.
Omron'un kan basnc yönetimi yazlm ve yazc istee bal olarak
sunulmaktadr. Yazlm, OMRON i-Q142 Intellisense ile ölçülen kan
basncyla ilgili verileri görüntülemenize, yönetmenize ve yazdrmanza
olanak tanr. Yazlm yalnzca ngilizce olarak mevcuttur.
Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullanm klavuzunu
tamamen okuyun. Kan basncnz hakknda özel bilgi almak
için DOKTORUNUZA BAVURUNUZ.
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Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri
Hamilelik, aritmi ve damar sertlii durumlarnda doktorunuza dann.
Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir ekilde okuyun.
Uyar:
Önlenmediinde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek
potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.
(Genel Kullanm)
• Daima doktorunuza dann. Kiinin ölçüm sonuçlarna göre tehis
koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir.
• Ciddi kan ak sorunlar ya da kan rahatszlklar olan kiilerin bu
üniteyi kullanmadan önce bir doktora danmas gerekir. Kolluun
imesi iç kanamaya neden olabilir.
• Kolluk astarna ilaç dökülmesi ya da kolluk astarnn kirlenmesi
durumunda üniteyi kullanmayn. Kullanmn sürdürülmesi enfeksiyon
riskine yol açabilir. Kolluk astarnn deitirilmesini istiyorsanz
OMRON distribütörü ya da müteri hizmetleriyle irtibata geçin.
• Kolunuzda kesik ya da çizik gibi bir yara olmas durumunda ölçüm
yapmayn. Bu, yara durumunun kötüye gitmesine ya da kirlenmi
kolluk astar nedeniyle enfeksiyona neden olabilir.
(AC Adaptörü Kullanm)
• Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle slak elle takmayn ya da
çkarmayn.
Dikkat:
Önlenmediinde, kullanc ya da hastann düük ya da orta seviyede
yaralanmasna veya ünitenin ya da dier aletlerin zarar görmesine
neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.
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Önemli Güvenlik Bilgileri

(Genel Kullanm)
• Üniteyi bebeklerin ya da rzasn belirtemeyecek durumda olan
kiilerin yannda brakmayn.
• Üniteyi, kan basncn ölçmek dnda bir amaç için kullanmayn.
• Üniteyi sökmeyin.
• Kolluu 299 mmHg'den fazla iirmeyin.
• Kolluun ime ilemi durmazsa ya da herhangi bir baka anormal
durum görülürse, iç kanamay veya çevre sinirlerin zarar görmesini
önlemek için derhal Acil ndirme Dümesine basn.
• Kolluu manuel olarak iirmek için 3.4 Bölümüne bakn. Kolluk ar
iirilirse iç kanamaya neden olabilir.
• Uygulama srasnda kolluk astarna zarar verebilecek olan saat ya da
mücevher (yüzük, bilezik) gibi aksesuarlar çkardnzdan emin
olun.
• Kolluk astarnn zarar görmü olmas durumunda ölçüm yapmayn.
Bu, yaralanmaya neden olabilir.
• Ünitenin yaknnda cep telefonu kullanmayn. Bu, arzaya neden
olabilir.
• Ölçüm yaparken, herhangi bir nesnenin ünitenin PC/yazc balant
noktasyla temas etmesini engelleyin.
(AC Adaptörü Kullanm)
• Yalnzca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullann.
Desteklenmeyen adaptörlerin kullanlmas üniteye zarar verebilir ve/
veya ünite için tehlikeli olabilir.
• AC adaptörünü voltaj deeri uygun olan bir prize takn.
• Ünite ya da elektrik kablosu hasar görmüse AC adaptörünü
kullanmayn. Hemen üniteyi kapatn ve elektrik kablosunu prizden
çkarn.
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Genel Önlemler
• Üniteyi düürmeyin, ar darbe ve titreime maruz brakmayn.
• Banyo yaptktan, alkol ve sigara içtikten, egzersiz yaptktan ya da
yemek yedikten sonra ölçüm yapmayn.
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Önemli Güvenlik Bilgileri

• Teknik Veriler Bölümündeki “Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile
ilgili önemli bilgiler” bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun.
• Cihaz ve kullanlm aksesuar ya da istee bal parçalarn atmadan
önce Teknik Veriler Bölümündeki “Bu Ürünün Doru ekilde Elden
Çkarlmas” bölümünü okuyun ve buradaki talimatlar uygulayn.
• Ünite kullanlmadnda ya da baka bir yere götürüldüünde
kolluun içine baka nesneler (kalem, not defteri, AC adaptörü vb.)
yerletirmeyin. Bu, kolluun astarna ya da üniteye zarar verebilir ve
ölçümlerin düzgün ekilde yaplmasn engelleyebilir.
• Kolunuzu kollua yerletirmediiniz sürece kolluu iirmeyin.
• Kolunuzu düzgün ekilde yerletirmediyseniz (ba aa ya da
ünitenin ters tarafndan) ölçüm yapmayn.
• Kolluu sabitlemeden üniteyi hareket ettirmeyin.
• Üniteyi Kolluk ksmndan tutarak tamayn.
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1. Genel Bak

1. Genel Bak
Ana Ünite
A

B

C
D
E
F
G

Kolluk açkken

Arkadan görünüm
I

K
L

DC6V

J

TR

H

A. Kolluk serbest brakma
dümesi
Yukardaki ekilde açmak için bu
dümeye basn.

B. Kolluk astar
C. Memory dümesi
D. Haftalk ortalama (Sabah
/
Akam
) dümesi
E. Kullanc Kimlii seçme
dümesi
F. START/STOP dümesi
G. O/I dümesi (Güç dümesi)
H. PC/yazc balant noktas

I.
J.
K.
L.

Dirsek dayana
Kolluk
AC adaptörü prizi
Acil indirme dümesi
Acil bir durumda ölçüm ilemini
durdurmak için bu dümeye basn.
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1. Genel Bak

Ekran
Y

M

Z
AA
AB
AC

N
O

AD

P
Q
R
S T U V W X

M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Sistolik kan basnc
Diyastolik kan basnc
Nabz göstergesi
Tarih/Saat göstergesi
Hafta göstergesi
ndirme simgesi
Duru simgesi
Düzgün konumda oturulmadnda
görüntülenir.

T. Hareket simgesi
Ölçüm srasnda hareket etmeniz
durumunda görüntülenir.

U. Düzensiz kalp at simgesi
V. Kullanc seçimi simgesi
Kullanc kimliini ya da konuk kullanc
seçenei seçmeniz gerektiini belirtir.

W. Kullanc kimlii simgesi (A ya da
B)
Ölçüm yapmak için ya da hafza
fonksiyonunu kullanrken kullanc
tarafndan A kullancs ya da B
kullancsnn seçildiini belirtir.

X. Konuk simgesi
Y. Kalp at simgesi
1. Ölçüm srasnda yanp söner.
2. Ölçüm tamamlandktan sonra ya da
hafzadaki sonuçlara baklrken yanp
sönmesi kan basncnn önerilen
aralkta olmadn gösterir*.
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Z.

Sabah hipertansiyonu simgesi
Kan basncnn önerilen araln
dnda olduunu belirtir*.

AA. Sabah ortalamas simgesi
Hafza fonksiyonunu kullanarak sabah
ortalamalarna baktnz zaman
görüntülenir.

AB. Akam ortalamas simgesi
Hafza fonksiyonunu kullanarak akam
ortalamalarna baktnz zaman
görüntülenir.

AC. Ortalama deer simgesi
Son üç ölçümün deerlerine bakarken
görüntülenir.

AD. Hafza simgesi
Hafzada saklanan deerlere
baktnzda görüntülenir.
* Not: Sistolik ya da diyastolik
basncnzn standart deer
aralnda (135/85 mmHg'nin
üstünde) olmamas durumunda
Kalp At simgesi (
)
görüntülenir ve Sabah
hipertansiyonu (
) simgesi yanp
söner. 3.3 “Bir Ölçüm Yapma Simge Bilgileri” Bölümüne bakn.

1. Genel Bak

Paketin çindekiler
AE

AE. AC adaptörü

• Kullanm klavuzu
• Hzl klavuz
• Garanti kart
• Kan basnc geçidi
• stee Bal Yazc için
Kullanm Klavuzu
* Not: Yazc istee bal bir birimdir.
Bu ünite yazc içermez.

TR
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2. Hazrlk

2. Hazrlk
2.1

AC Adaptörünün Balanmas

Dikkat:
Yalnzca, bu ünite için tasarlanan AC adaptörünü kullann.

1. AC adaptörünün fiini ünitenin arkasnda bulunan AC adaptörü
prizine takn.

2. AC adaptörü fiini bir elektrik prizine takn.

Fi

2
1
DC6V

AC adaptörü
AC adaptörü prizi
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AC adaptörü fii

2. Hazrlk

2.2

Tarih ve Saatin Ayarlanmas

Kan basnc ölçüm aletiniz, her kullanc için 84 ayr ölçüm deerini
tarih ve saat bilgileriyle birlikte otomatik olarak hafzasnda saklar.
Hafzay ve ortalama deer fonksiyonlarn kullanmak için:
• lk defa ölçüm yapmadan önce ünitenin saat ve tarih ayarn doru
ekilde yapn.
Yl, ay, gün, saat ve dakika ayarlarn geçerli tarih ve saate uygun
ekilde ayarlayn.
(Tarih ve saat ayarnn deitirilmesiyle ilgili ayrntl bilgi almak için
bkz. “Tarih ve Saat Ayarnn Deitirilmesi”.)
Haftalk ortalama dümeleri tarih ve saati ayarlamak için kullanlr.
Tarih ve saat ayarn yapmak için dümeleri aada açkland
ekilde kullann.
Akam ortalamas dümesi

: Tarih/saat ayar deerini artrmak için
bu dümeye basn.

Sabah ortalamas dümesi

: Tarih/saat ayar deerini düürmek
için bu dümeye basn.

1. Üniteyi açmak için O/I
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dümesine basn. Ekrandaki
tüm öeler ksa bir süre için
görüntülenir, ardndan yl
hanesi yanp söner.
Not: Sa taraftaki ekilde,
ünite ilk kez
kullanldnda
görüntülenen ekran
gösterilmektedir.
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2. Hazrlk

2. Yl ayarn yapmak için
Haftalk ortalama dümelerine
basn.
• Yl ayarn bir sene
yükseltmek için Akam
ortalamas dümesine
bir kez basn.
• Yl ayarn bir sene düürmek için Sabah ortalamas
bir kez basn.
dümesine
• Haneleri hzl bir ekilde yükseltmek (düürmek) için
dümeleri basl tutun.
Not: Yl ayar aral 2007 ila 2030 arasndadr. 2030 senesine
gelindiinde ayar 2007 senesine dönecektir.

3. stenen saylar ekranda
görüntülendiinde ayar
onaylamak için Memory
dümesine
basn.
Yl ayar yaplr ve ay haneleri
ekranda yanp söner.

4. Ay ayarn yapmak için Haftalk ortalama dümelerine basn.
• Ay ayarn bir ay yükseltmek için Akam ortalamas
dümesine
bir kez basn.
Ay ayarn bir ay düürmek için Sabah ortalamas dümesine
bir kez basn.
• Haneleri hzl bir ekilde yükseltmek (düürmek) için
dümeleri basl tutun.
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2. Hazrlk

5. stenen saylar ekranda
görüntülendiinde ayar
onaylamak için Memory
dümesine
basn.
Ay ayar yaplr ve gün
haneleri ekranda yanp söner.

Örnek: ay olarak Ekim ay
ayarlandnda.

6. Gün ayarn yapmak için Haftalk ortalama dümelerine basn.
• Gün ayarn bir gün yükseltmek için Akam ortalamas
dümesine
bir kez basn.
Gün ayarn bir gün düürmek için Sabah ortalamas
dümesine
bir kez basn.
• Haneleri hzl bir ekilde yükseltmek (düürmek) için
dümeleri basl tutun.

7. stenen saylar ekranda
görüntülendiinde ayar
onaylamak için Memory
dümesine
basn.
Gün ayar yaplr ve saat
haneleri ekranda yanp söner.

TR
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2. Hazrlk

8. Gün ve saat ayarlarn, tarih
ayarlaryla ayn ekilde yapn.
Saat ve dakika hanelerini
düzenlemek için Haftalk
ortalama dümelerine basn
ve ardndan ayar onaylamak
için Memory dümesine
basn.
Tarih ve saat ayarlar yapldnda, ekran yukarda gösterildii
ekilde deiir.

9. Üniteyi kapatmak için O/I dümesine basn.
Not: Üniteyi kapatmak yerine hemen ölçüm yapmaya
balayabilirsiniz.

14

2. Hazrlk

Tarih ve Saat Ayarnn Deitirilmesi
Not: Tarih ve saat ayarn deitirmeniz gerekirse, tarih ve
saati 10.00 ile 18.59 arasnda ayarlayn. Bu, hafzada
saklanan haftalk sabah ve akam ortalamalaryla ilgili
sorunlar önleyecektir.

1. Üniteyi kapatmak için O/I dümesine basn.
2. Üniteyi açn ve Memory
dümesine
basp
bekleme ekran (sa tarafta
gösterilmektedir)
görüntülenene kadar üç
saniye ya da daha uzun süre
basl tutun.

Bekleme ekran
(Kolluk kapal olduunda.)

3. Yl ayar ekranda yanp söner.
Tarih ve saat ayarn yapmak
için 2.2 Bölümüne bakn.
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Çaltrma talimatlar
3. Ünitenin Kullanlmas

3. Ünitenin Kullanlmas
3.1

Ölçüm Yaparken Düzgün ekilde Oturma

Doru sonuçlarn alnabilmesi için ölçüm srasnda düzgün ekilde
durmak önemlidir.
Notlar:
• Ölçümleri sessiz bir yerde yapmanz ve rahat edecek ekilde oturmu
konumda olmanz gerekir. Odann çok souk ya da çok scak
olmadndan emin olun.
• Ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, içki içmeyi, sigara
içmeyi ya da egzersiz yapmay brakn.
• Ölçüm srasnda hareket etmeyin ya da konumayn.
Doru
Duru
ekli
Srtnz düz
duracak
ekilde dik
olarak oturun.

Kolunuzun üst ksmna yapan
sk kyafetleri ve kazak gibi kaln
kyafetleri çkarn.
Kolluu kaln kyafetlerin üzerine
takmayn ve çok skysa
kyafetinizin kolunu kvrmayn.

Kolluun orta ksmn
kalbinizle ayn hizada
olacak ekilde
yerletirin.

Üniteyi size yakn duracak ekilde
yerletirin.
Masa

Sandalye ile masann
üstü arasndaki mesafe
25 – 30 cm arasnda
olmaldr.
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Dirseinizi
buraya
yerletirin.

3. Ünitenin Kullanlmas

Not: Sa ya da sol kolunuzdan ölçüm yapabilirsiniz. Kan
basnc sa ve sol kol arasnda farkllk gösterebilir; bu
nedenle sa ya da sol koldan yaplan ölçümlerin sonuçlar
da farkl olabilmektedir. Omron, ölçümü daima ayn
kolunuzdan yapmanz tavsiye etmektedir. ki koldan
alnan ölçüm sonuçlar arasnda büyük ölçüde fark varsa
ölçüm için hangi kolunuzu kullanmanz gerektiini
doktorunuza dann.
Hatal Duru ekli

• Srt kavisli (öne eilmi
durumda)
• Bacak bacak üstüne atarak
oturmak
• Öne doru eilmenizi
gerektirecek bir kanepe ya
da alçak bir masann bana
oturmak

Öne doru eilirseniz midenize basnç uygulanr
ve bu durum ölçüm sonuçlarnn hatal olmasna
neden olabilir. Aadaki durumlarda doru
ölçüm sonuçlar alnamayabilir.

Ünitenin
vücudunuzdan çok
uzak olmas.

TR
Ünitenin
kalbinizden daha
aada kalacak
bir konumda
olmas.
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3. Ünitenin Kullanlmas

3.2

Kolunuzu Kolluun çine Yerletirin

Üniteyi ilk kez kullanmadan önce
tampon levhay çkarn.
Ölçümleri çplak kolla ya da
üzerinizde ince kyafetler varken
yapn.
Not: Üst kolunuzu saran kaln
kyafetleri çkarn.
Üzerinizde kaln ya da
kollar katlanm
kyafetler varken ölçüm
yapmayn.

1. Kolluu açmak için Kolluk
serbest brakma dümesine
basn.
Not: Güvenlik nedeniyle,
START/STOP dümesi
kolluk açlmadnda
çalmaz.

Kolluk, öne ve arkaya
gösterilen oranda hareket
ettirilebilir.
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Kolluk serbest brakma dümesi

3. Ünitenin Kullanlmas

2. Sol kolunuzu kolluun içine
yerletirin.
Notlar:
• Kolluun içindeki kolluk
astarn çkarmayn.
• Kolluk astar kolluktan
ayrlrsa, paketin üzerinde
bilgileri bulunan OMRON
distribütörü ya da Müteri
Hizmetlerine bavurun.

3. Dirseinizi dirsek dayanana
yerletirin.

Dirseinizi buraya
yerletirin.
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Ölçümün sa koldan yaplmas
Yukardaki 2. ve 3. admlara bakn ve sa
kolunuzu gösterildii ekilde kolluun içine
yerletirin.

Sa kol

4. Düzgün ekilde oturduunuzu kontrol edin.
(3.1 Bölümüne bakn.)
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3. Ünitenin Kullanlmas

3.3

Bir Ölçüm Yapma

Her gün ayn saatte ölçüm yapmaya çaln (uyandktan sonra 1 saat
içinde yaplmas önerilir). Bu, ölçüm sonuçlarnn daha yararl olmasn
salar.
Not: Sistolik kan basncnzn 170 mmHg'den yüksek olduu
biliniyorsa 3.4 Bölümüne bakn.

1. Rahat bir ekilde oturun ve sakinlein.
Kendinizi gergin hissederseniz birkaç kez derin nefes alp
verin.

2. Üniteyi açmak için O/I dümesine
basn.
Ünite açlr ve ekran aada
gösterildii ekilde görüntülenir.
Günün tarihi

Tüm öeler yanar

Geçerli saat

Bekleme ekran

3. stediiniz kullancy seçmek
için Kullanc Kimlii
dümesine
basn.
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3. Ünitenin Kullanlmas

Kullanc Kimlii dümesine
her bastnzda kullanclar
aada gösterildii gibi srayla
görüntülenir.

A Kullancs

B Kullancs

Konuk

Notlar:
• “G” seçenei seçilirse, ölçüm sonuçlar hafzada saklanmaz.
• Bir kullanc kimlii seçilmeden START/STOP dümesine
baslrsa, ekranda “G” görüntülenir ve ölçüm sonuçlar
hafzada saklanmaz.

4. Düzgün ekilde oturduunuzu kontrol edin.
Düzgün ekilde oturmuyorsanz ekranda Duru simgesi
görüntülenir. Duru simgesi
, doru duru konumuna
geldiinizde kaybolur.
Ölçüm ilemine, düzgün ekilde oturduunuzu kontrol ettikten
sonra balayn.
Not: Kolluun açsna bal olarak, kolunuzu kollua
yerletirmemi olsanz da ekranda Duru simgesi
görüntülenir.

Yanmaz

Düzgün konumda oturduunuzda
kolluun açs.
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3. Ünitenin Kullanlmas

5. Ölçüm ilemini balatmak için
START/STOP dümesine bir
kez basn.
Ölçüm ilemi tamamlanana
kadar kolunuzu oynatmayn
ve hareket etmeyin.

Dönerek yanp
söner

Ölçüm
Srasnda
Ekran
Görünümü
Kolluk
kolunuzun
ölçüsüne göre
ayarlanr

Ölçüm sonlanr

ime ilemi,
kolluk
kolunuza
göre
ayarlandktan
sonra balar

Kolluk indiinde
ölçüm sonucu
görüntülenir

Ölçüm için hazr

Gereken basnca
kadar iirilir

Not: Kolluun yetersiz imesi durumunda ünite iirme
orann otomatik olarak artrr. Otomatik tekrar iirme
ilemi yalnzca bir kez gerçekleir.
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3. Ünitenin Kullanlmas

Bir ölçümün iptal edilmesi
Kolluk ierken O/I ya da START/STOP dümesine basarsanz, ölçüm
ilemi durur ve kolluk iner.
Not: Güvenlik amacyla, ölçüm herhangi bir dümeye baslmas
durumunda duracaktr. (Kolluk serbest brakma dümesi
hariç)

Önemli:
O/I, START/STOP ya da baka bir dümeye basldnda
ime ilemi durmuyorsa,
Ünitenin arkasndaki Acil indirme dümesine basn.

Acil indirme
dümesi

TR
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6. Ölçüm sonuçlarn kontrol edin.
Ölçüm sonuçlar otomatik
olarak hafzada saklanr.
(3.5 Bölümüne bakn.)
Not: “G” (Konuk) seçenei
seçilirse, ölçüm sonuçlar
hafzada saklanmaz.

SSTOLK

DYASTOLK

Nabz

Uyar:
Kiinin ölçüm sonuçlarna
göre tehis koymas ve kendi
kendine tedavi uygulamas
tehlikelidir. Daima
doktorunuzun talimatlarna
uyun.
ya da
simgesi görüntülenirse
Lütfen ölçümü tekrarlayn. Baz durumlarda ölçümün düzgün ekilde
yaplmas mümkün olmayabilir.
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•

görüntülenirse
Ölçüm srasnda hatal duru ekli.
Düzgün ekilde oturun ve ölçümü tekrar
yapn. (3.3.4 Bölümüne bakn.)
Not: Simge birkaç saniye içinde kaybolur
ancak kolluun açsna bal olarak
tekrar görüntülenebilir.

•

görüntülenirse
Ölçüm srasnda hareket.
Hareketsiz durun ve ölçümü
tekrarlayn.

3. Ünitenin Kullanlmas

“E” ya da “EE” görüntülenirse
Ölçüm, baarl ekilde
tamamlanmam olabilir. (4.1
Bölümüne bakn.)
Baka bir ölçüm yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin.
Ölçümler arasnda beklemek atar damarlarn kan ölçümü alnmadan
önceki durumlarna dönmelerini salar. Kolunuz tekrar rahat duruma
geldiinde ölçümü tekrarlayn. (3.3 Bölümüne bakn.)

7. Kolunuzu çkarn ve kolluu
orijinal konumuna yerletirin.
Kolluk tklayarak yerine
oturacaktr.

8. Üniteyi kapatmak için O/I dümesine basn.
Not: Ölçüm cihazn kapatmay unutursanz, ünite be dakika
geçtikten sonra otomatik olarak kapanacaktr.
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Simge Bilgileri:
• Sistolik veya diyastolik basncnz standart
deer aralnn dndaysa, ölçüm sonuçlar
görüntülenirken Kalp At simgesi (
)
yanp söner.
Son dönemlerde yaplan aratrmalar, evde
yaplan kan basnc ölçümlerinde aadaki
deerlerin yüksek kan basnc klavuzu
olarak kullanlabileceini ileri sürmektedir.
Sistolik Kan Basnc

135 mmHg'nin üzerinde

Diyastolik Kan Basnc

85 mmHg'nin üzerinde

Bu kriter, evde yaplan kan basnc ölçümleri için geçerlidir.
Profesyonel kan basnc ölçüm kriterleri için 8 Bölümüne
bakn.
• Kan basnc ölçüm cihaznda düzensiz kalp
at özellii bulunur. Düzensiz kalp atlar
ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz
kalp at algoritmas, ölçümün kabul
edilebilir olduunu ya da tekrarlanmas
gerektiini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm
sonuçlar düzensiz kalp atlarndan
etkilendiyse ancak sonuç geçerliyse, sonuç
düzensiz kalp at simgesiyle birlikte görüntülenir. Düzensiz
kalp atlar ölçüm sonucunun geçersiz olmasna neden
olursa hiçbir sonuç görüntülenmez. Bir ölçüm yaptktan sonra
Düzensiz kalp at simgesi (
) görüntülenirse, ölçümü
tekrarlayn. Düzensiz kalp at simgesi (
) sk sk
görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin.
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Düzensiz Kalp At Nedir?
Normal Kalp At
Düzensiz kalp at, ünite
sistolik ve diyastolik kan
Nabz
basnc ölçümü yaparken
Kan basnc
ortalama kalp at ritmine
göre %25'ten fazla sapma
Düzensiz Kalp At
gösteren kalp at ritmidir.
Ksa Uzun
Nabz
Ölçüm srasnda iki kereden
fazla düzensiz ritim tespit
Kan basnc
edilirse, ölçüm sonuçlar
görüntülenirken Düzensiz kalp at simgesi (
) de
görüntülenir.

Aritmi Nedir?
Kalp at, kalbin büzülmesine neden olan elektrik sinyalleri
tarafndan stimüle edilir.
Aritmi, kalp atn tahrik eden biyoelektrik sistemdeki
bozukluklara bal olarak kalp at ritminin anormal olmas
durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp atlar, prematüre
kontraksiyon, anormal hzl (taikardi) ya da yava (bradikardi)
nabzdr. Bunun nedeni kalp hastal, yalanma, fiziksel
yatknlk, stres, yetersiz uyku, yorgunluk vb. olabilir. Aritmi
yalnzca doktor tarafndan yaplan özel bir muayeneyle tehis
edilebilir.
Sonuçlarda Düzensiz kalp at simgesi görüntülenmesinin
(
) aritmiyi belirtip belirtmedii yalnzca bir muayene ile
belirlenebilir ve doktorunuz tarafndan tehis edilebilir.
Uyar:
Düzensiz kalp at simgesi (
) sk sk görüntülenirse,
doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm sonuçlarna
dayanarak kendi kendinize tehis ve tedavi yapmak
tehlikelidir. Doktorunuzun talimatlarn izleyin.
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3.4

Özel Durumlarla ilgili Talimatlar

Sistolik basncnzn 170 mmHg'den fazla olduu biliniyorsa ya da kan
basncnz art arda ölçemezseniz, aadaki admlar uygulayn.

1. Kolunuzu kollua yerletirin ve
üniteyi açmak için O/I dümesine
basn.

2. Kullanc kimliinizi seçmek için
Kullanc Kimlii seçimi dümesine
basn.

3. START/STOP dümesine basn ve kolluk, üphelenilen sistolik
kan basncnzn 30 - 40 mmHg üstündeki bir deere iirilene
kadar dümeyi basl tutun.
Not: Kolluu 299 mmHg'nin üzerinde iiremezsiniz. (Kolluu
299 mmHg deerinin üstünde iirmeye çalrsanz bir
hata kodu görüntülenir.)

4. Kolluk istenen basnç deerine kadar iirildiinde START/
STOP dümesini brakn.
Kolluk inmeye balar ve ölçüm ilemi balatlr.

5. lemin geri kalan ksm normal ölçüm ilemiyle ayndr.
3.3 Bölümüne bakn.
Not: Gerekenden daha fazla basnç uygulamayn.
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3.5

Hafza Fonksiyonunun Kullanlmas

Ünite, bir ölçüm tamamlandktan sonra, iki kullanc için (A kullancs
ve B kullancs) kan basnc ve nabz says deerlerini hafzada
saklayacak ekilde tasarlanmtr.
Ünite, her kullanc için (A ve B) en fazla 84 ölçüm sonucu grubunu
(kan basnc ve nabz says) otomatik olarak hafzasnda saklar. 84
ölçüm sonucu grubu hafzaya kaydedildiinde, en son yaplan ölçüm
deerlerinin hafzaya alnmas için en eski kayt silinir. Ünite, ayrca,
her kullanc için (A ve B) 8 haftalk sabah ortalamalar ve 8 haftalk
akam ortalamalarn da hafzada saklar.

Ortalama Fonksiyonu
Ünite, en son yaplan ölçümün 10 dakikalk bölümünde alnan en son
üç ölçüm sonucu grubunu temel alarak ortalama ölçüm deerini
hesaplar.
Not: 10 dakikalk süre için hafzada iki ölçüm sonucu grubu
saklanmsa, ortalama iki ölçüm deeri grubu temel
alnarak hesaplanr. Bir ölçüm sonucu grubu saklanm
olmas durumunda, ortalama deer olarak bu ölçüm
sonucu görüntülenir.
TR

Ölçüm Deerlerini Görüntülemek çin

1. Üniteyi açmak için O/I dümesine basn.
2. Kullanc kimliini (A ya da B) seçmek için Kullanc kimlii
seçimi dümesine

basn.
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3. Memory dümesine

basn.

Ortalama deer görüntülenir ve ekrandaki Hafza simgesinin
( ) üstünde Ortalama simgesi ( ) belirir.

4. En yeni bireysel ölçüm deerleri grubunu ekranda
görüntülemek için Memory dümesine

basn.

Not: Hafza says ksa bir süre
görüntülendikten sonra, tarih
ve saat bilgisi ölçüm
deerleriyle dönüümlü olarak
görüntülenir.
Deien ekran

Memory dümesine
baslarak ölçüm sonuçlar en yeni
sonuçlardan en eski sonuçlara doru görüntülenir.
Sonuçlar daha hzl görüntülemek için Memory dümesine
basp dümeyi basl tutun.

5. Üniteyi kapatmak için O/I dümesine basn.
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Sabah ve Akam Haftalk Ortalamalar
Ünite, her kullanc için (A ve B) 8 hafta içinde yaplan sabah ( ) ve
akam ( ) ölçümlerinin haftalk ortalamasn hesaplar ve görüntüler.
Not: Hafta, Pazar günü saat 4.00'te balatlr.

TR
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Haftalk Ortalamalar Hakknda
Haftalk Sabah Ortalamas
Pazar ile Cumartesi günleri arasnda sabah (4.00-9.59) yaplan
ölçümlerin ortalamasdr. Her günün ortalamas, sabah yaplan ilk
ölçümden sonra 10 dakika içinde gerçekletirilen en fazla üç ölçüm
temel alnarak hesaplanr.
Sabah yapılan ölçümler
Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

4:00
Ölçüm

Sabah yapılan ilk ölçüm

Ölçüm

10 dakika içinde

Ölçüm
Ölçüm

3 ölçüme kadar
Sabah Kan Basıncı

Ölçüm

Ölçüm

9:59

Haftalk Akam Ortalamas
Pazar ile Cumartesi günleri arasnda akam (19.00-1.59) yaplan
ölçümlerin ortalamasdr. Her günün ortalamas, akam yaplan son
ölçümden sonra 10 dakika içinde gerçekletirilen en fazla üç ölçüm
temel alnarak hesaplanr.
Akşam yapılan ölçümler
Pazar

Pazartesi

Salı

19:00
Ölçüm

Ölçüm

10 dakika içinde

Ölçüm
Ölçüm
Ölçüm

Akşam yapılan son
ölçüm
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Ölçüm

1:59

3 ölçüme kadar
Akşam Kan Basıncı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

3. Ünitenin Kullanlmas

Sabah ve Akam Ortalamalarnn Görüntülenmesi

1. Üniteyi açmak için O/I dümesine basn.
2. Kullanc kimliini (A ya da B) seçmek için Kullanc kimlii
seçimi dümesine

basn.

3. Sabah ortalamas dümesine
ya da Akam ortalamas
dümesine
basn.
Geçerli haftann ortalamasn
gösteren “THIS WEEK” ibaresi
ekranda görüntülenir.
Ayn haftaya ilikin sabah ve
akam ortalamas deeri Sabah
ortalamas dümesine
ya da
Akam ortalamas dümesine
baslarak görüntülenebilir.
Ayn haftann sabah ve akam
ortalamasnn kontrol edilmesi
önemlidir.

4. Önceki haftalar görüntülemek için Sabah ortalamas dümesi
ya da Akam ortalamas dümesine
basmaya devam
edin. Ünitede, önceki hafta için “-1 WEEK”, en eski ortalama
deerleri için “-7 WEEK” ibaresi görüntülenir.
Not: Bir hafta içinde ortalamann hesaplanmas
için yeterli ölçüm yaplmamsa ekran
ekilde gösterildii gibi görünür.

5. Üniteyi kapatmak için O/I dümesine basn.
33
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Ekran Kombinasyonlarna ilikin Notlar
Haftaya ilikin sabah hipertansiyonun evde yaplan kan ölçümü
klavuzundaki deerlerin üstünde olmas durumunda, Sabah
ortalamas ve Akam ortalamas simgelerine ek olarak, Sabah
hipertansiyonu simgesi de (
) görüntülenebilir. (Ayrntlar için 3.3 “Bir
Ölçüm Yapma - Simge Bilgileri” Bölümüne bakn.) Ölçüm sonuçlarna
bal olarak aadaki ekran kombinasyonlar görüntülenebilir.
Ekran

Sabah
ortalamas
Sabah ortalamas simgesiyle
(
) birlikte Bu haftann sabah
ortalamas

Sabah ortalamas simgesiyle
birlikte (
) 7 hafta öncesinin
sabah ortalamas + yanp sönen
Kalp at simgesi (
) + Sabah
hipertansiyonu simgesi (
)

Akam ortalamas simgesiyle
(
) birlikte Bu haftann akam
ortalamas

Akam ortalamas simgesiyle
birlikte (
) 7 hafta öncesinin
akam ortalamas + yanp sönen
Kalp at simgesi (
) + Akam
hipertansiyonu simgesi (
)

Evde yaplan kan basnc
ölçüm sonuçlar aralnda
olan ortalama

Evde yaplan kan basnc
ölçüm sonuçlar aralnn
üstünde olan ortalama + Sabah
hipertansiyonu

Akam
ortalamas
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Sabah hipertansiyonu simgesi ( ), sabah ölçümlerine ilikin haftalk
ortalamann 135/85'in üstünde olmas durumunda görüntülenir.
Bu durumda, akam ortalamas görüntülendiinde, akam ortalamas
deerlerine baklmakszn Sabah hipertansiyonu simgesi ( ) de
görüntülenir.

Hafzada Saklanan Tüm Deerlerin Silinmesi
Hafzada saklanan deerler kullanc kimliiyle silinir.
Hafzada saklanan deerleri ksmen silemezsiniz. Seçtiiniz
kullancyla ilgili tüm deerler silinir.

1. Üniteyi açmak için O/I dümesine basn.
2. Kolluk serbest brakma dümesine

basn ve kolluu açn.

3. Kullanc kimliini (A ya da B) seçmek için Kullanc kimlii
seçimi dümesine

basn.

4. Memory dümesini

basl tutarken 2 saniyeden uzun süre
START/STOP dümesine basn; tüm deerler silinir.
TR

35

Bakm

4. Hatalarn ve Sorunlarn Giderilmesi

4. Hatalarn ve Sorunlarn Giderilmesi
4.1

Hata Mesajlar
Hata
Göstergesi

Neden

Ölçüm srasnda hareket
etme

Kalp at simgesinin (
) yanp
yanmadn kontrol edin, ardndan
hareket etmeden durun ve ölçümü
tekrarlayn.
(3.3 Bölümüne bakn)
EE tekrar görüntülenirse, tekrar
kullann, 3.4 Bölümüne bakn.

Kolunuzu kollua düzgün
ekilde yerletirdiniz mi?

Kolunuzu doru ekilde yerletirin.
(3.2 Bölümüne bakn)

Kolunu kvrdnz
kyafetler kolunuzu skyor
mu?

Üst kolunuzdaki kyafetleri çkarn
ve kolunuzu kollua yerletirin. (3.2
Bölümüne bakn.)

Kolluktan hava kaça var
m?

Paketin üstünde bilgileri bulunan
OMRON distribütörü ya da Müteri
Hizmetleriyle irtibata geçin.

Ölçüm srasnda hareket
etme

Kalp at simgesinin (
) yanp
yanmadn kontrol edin, ardndan
hareket etmeden durun ve ölçümü
tekrarlayn.

Sistolik basnç
alannda EE
görüntüleniyor.

Sistolik basnç
alannda E
görüntüleniyor.

Çözüm

Kolluu 299 mmHg'den fazla
Kolluk 299 mmHg'den fazla iirmeyin.
iirilmi.
(3.4 Bölümüne bakn)
EE görüntüleniyor.

Bir hata olumutur.

Paketin üstünde bilgileri bulunan
OMRON distribütörü ya da Müteri
Hizmetleriyle irtibata geçin.

Er görüntüleniyor.

Not:
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Ölçüm srasnda duru eklinizi deitirir ya da hareket ederseniz, Duru
simgesi ( ) ya da Hareket simgesi ( ) görüntülenebilir.

4. Hatalarn ve Sorunlarn Giderilmesi

4.2

Sorun Giderme
Sorun

Neden
Kolunuzu kollua düzgün
ekilde yerletirdiniz mi?

3.2 Bölümüne bakn.

Ölçüm srasnda
konuma.

Ölçüm süresince
konumayn.
3.3 Bölümünde açklanan
admlar dikkatli bir
ekilde okuyun ve
tekrarlayn.

Kolunu kvrdnz
kyafetler kolunuzu
skyor mu?

3.3 Bölümünde açklanan
admlar dikkatli bir
ekilde okuyun ve
tekrarlayn.

Kolluun astar zarar
görmü mü?

Ölçümü iptal edin ve
OMRON distribütörü ya
da Müteri Hizmetleriyle
irtibata geçin.

Kolluktan hava kaça
var m?

OMRON distribütörünüz
ya da Müteri
Hizmetleriyle irtibata
geçin.

Deer ar yüksek (ya
da düük).

Kolluk iirilmemi.

Ünite normal çalyor ve ölçüm yapyor gibi
görünüyor, ancak...
• Doktor tarafndan yaplan ölçümler daha yüksek
(daha düük).
• Ölçüm sonuçlar her defasnda farkl.

O/I dümesine
basldnda ekran
görüntülenmiyor.

Ölçüm sonuçlar
hafzaya kaydedilmiyor.

Çözüm
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8 Bölümüne bakn.

AC adaptörü üniteden
çkarlmtr.

AC adaptörünü balayn.
(2.1 Bölümüne bakn.)

AC adaptörü güç
kaynandan
çkarlmtr.

AC adaptörünü güç
kaynana takn.
(2.1 Bölümüne bakn.)

G (konuk) seçenei
seçilmitir ya da kullanc
kimlii seçilmemitir.

Doru kullanc kimliini
seçin.
(3.3 Bölümüne bakn.)
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Sorun

Dier.
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Neden

Çözüm
Üniteyi kapatn, ardndan
ölçümü tekrarlayn.
Sorun devam ederse,
paketin üzerinde bilgileri
bulunan OMRON
distribütörü ya da Müteri
Hizmetlerine bavurun.

5. Bakm ve Saklama

5. Bakm ve Saklama
Ünitenin zarar görmemesi için aadaki açklamalara uyun:
• Üniteyi ar scaa, neme ya da dorudan güne na maruz
brakmayn.
• Kendi kendinize herhangi bir onarm yapmayn. Herhangi bir
arza oluursa, paket üzerinde bilgileri bulunan OMRON
distribütörüne ya da Müteri Hizmetlerine bavurun ya da cerrahi
cihaz deposundan ya da eczacdan bilgi aln.
• OMRON i-Q142 hassas bir ölçüm cihazdr. Elde edilen
deerlerin belirtilen deer aralnda olmas önemlidir. Ünitenin
doru olduundan ve düzgün ekilde çaltndan emin olmak
için iki senede bir kontrol ettirilmesi tavsiye edilir. Daha fazla
ayrnt için paket üzerinde bilgileri bulunan OMRON
distribütörüne ya da Müteri Hizmetlerine bavurun.
• Üniteyi güçlü darbelere ya da titreime maruz brakmayn
(örnein ünitenin yere dümesi).
• Üniteyi temizlemek için uçucu svlar kullanmayn. ÜNTE VE
KOLLUUN YUMUAK VE KURU BR BEZLE TEMZLENMES
GEREKR. natç lekeleri çkarmak için üniteyi hafif bir deterjanla
nemlendirilmi bir bezle silin.
• Ünitenin üzerine su sçratmayn ya da ünitenin içine svlarn
girmesini engelleyin.
• Kolluun içindeki kolluk astarn çkarmayn.
• Kolluk astarn ykamayn ya da slatmayn.
TR
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Saklama
Lütfen aadaki saklama koullarna uyun.
• Üniteyi ar scaa, neme ya da dorudan güne na maruz
brakmayn.
• Üniteyi güçlü darbe ve titreimlere maruz brakmayn ya da belli bir
açda brakmayn.
• Üniteyi, kimyasallara ya da andrc buharlara maruz kalaca
ortamlarda saklamayn.
Saklama Önlemleri
• Üniteyi, kolluk kapal konumda olacak ekilde saklayn.
• Ünite kullanlmadnda ya da baka bir yere götürüldüünde
kolluun içine baka nesneler (kalem, not defteri, AC adaptörü vb.)
yerletirmeyin. Bu, kolluun astarna ya da ana üniteye zarar verebilir
ve ölçümlerin düzgün ekilde yaplmasn engelleyebilir.
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6. stee Bal Parçalar
CD-ROM
(Kan basnc yönetimi
yazlm)

PC kablosu

Sipari No. 3094363-0

Sipari No. 1098282-5

Yazc

Sipari No. 4997582-6

stee bal yazlmn kullanlmas
Omron'un kan basnc yönetimi yazlm, OMRON i-Q142 Intellisense
ile ölçülen kan basncyla ilgili verileri görüntülemenize, ilemenize ve
yazdrmanza olanak tanr.
Yazlm bilgisayarnza yüklemeden önce lütfen ekteki “Kurulum
Klavuzu”na bakn. Yazlm uygulamasn çaltrmak için Kurulum
Klavuzuna bakn ve yazlm uygulamasndaki yardm ilevini kullann.
Yalnzca onaylanm OMRON PC kablosunu kullann. Farkl bir kablo
kullanlmas üniteye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz klar.

41

TR

6. stee Bal Parçalar

1. PC/yazc balant noktas kapan
açn.

2. PC/yazc balant noktas konektörü
fiini (küçük konektör) ana ünitedeki
PC/yazc balant noktasna takn.
Kablo fiindeki daire iareti yukar
bakmaldr.

3. USB konektörü fiini (büyük konektör)
bilgisayara takn.

USB Konektörü
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stee bal yazcnn kullanlmas
Lütfen yazcy kullanmadan önce ekteki “Kullanm Klavuzu”nu
okuyun.

1. Yazc kablosu fiini yazc biriminden
çkarn.

2. Yazc kablosu fiini ana üniteye
takn.
Kablo fiindeki daire iareti yukar
bakmaldr.

TR
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7. Teknik Veriler
Ürün Tanm
Model
Ekran
Ölçüm Metodu
Ölçüm Aral
Doruluk
iirme
ndirme
Basnç Alglama
Hafza
Güç Kayna
Çalma scakl/Nem
Saklama scakl/ Nem/
Hava Basnc
Kasa Arl
D Boyutlar
Kol Çevresi
Paketin çindekiler

Not:

Dijital Otomatik Kan Basnc Ölçüm Cihaz
OMRON i-Q142 (HEM-1040-E)
LCD Dijital Ekran
Osilometri Metodu
Basnç: 0mmHg - 299mmHg
Nabz: 40 – 180 /dk.
Basnç: r3 mmHg
Nabz: Okunan deerin r %5'i
Elektrik pompas tarafndan kontrol edilen fuzzy-logic
(bulank mantk)
Otomatik basnç tahliye valfi
Kapasitif basnç sensörü
Her kullanc için (A ve B), tarih ve saat bilgisiyle birlikte 84
ölçüm sonucu
AC/DC adaptörü (Birlikte verilir; Giri 100-240V 50Hz/
60Hz, Çk 6V/9.6W)
10°C ila 40°C / %30 ila %85 Bal Nem
-20°C ila 60°C / %10 ila %95 Bal Nem
700 - 1060 hPa
Yaklak 2600 g
Yaklak 286 (u) mm u 294 (g) mm u 271 (y) mm
22 ila 42 cm
Kullanm klavuzu, hzl klavuz, AC adaptörü, garanti kart,
kan basnc geçidi ve istee bal yazc için kullanm
klavuzu

Önceden haber verilmeksizin teknik deiiklik yaplabilir.
= Type
Tip B B

• Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (Tbbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur.
• Bu kan basnc ölçüm aleti, Avrupa Standard EN1060, nvazif olmayan
sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan
basnc ölçüm sistemleri için tamamlayc özellikler koullarna uygun olarak
tasarlanmtr.
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Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler
Kiisel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlarn kullanm
arttkça, kullanlan tbbi cihazlar dier cihazlardan gelen elektromanyetik
parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, tbbi cihazn yanl ekilde
çalmasna neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir.
Tbbi cihazlar da dier cihazlara parazit yapmamaldr.
Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullanlmasn önlemek üzere EMC (Elektro
Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için IEC60601-1-2 standard
uygulamaya konmutur. Bu standartta, tbbi cihazlar için elektromanyetik parazitten
korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri
tanmlanmaktadr.
OMRON Healthcare tarafndan üretilen bu tbbi cihaz, korunma ve emisyon deerleri
açsndan söz konusu IEC60601-1-2:2001 standardna uygundur.
Yine de baz özel önlemlerin alnmas gerekmektedir:
• Tbbi cihazn yannda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan oluturan mobil
(cep) telefonlar ve benzeri aygtlar kullanmayn. Aksi halde, cihaz yanl ekilde
çalabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m’lik
bir mesafe braklmas önerilir. Mesafe daha ksaysa, cihazn doru ekilde
çaltndan emin olun.
IEC60601-1-2:2001 ile ilgili ayrntl bilgi içeren belgeler, kullanm klavuzunda
belirtilen OMRON Healthcare Europe adresinde bulunabilir.
Belgeler www.omron-healthcare.com adresinde de mevcuttur.
Bu Ürünün Doru ekilde Elden Çkarlmas
(Atk Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu iaret, kullanm ömrü sona
erdiinde cihazn dier ev atklaryla birlikte atlmamas gerektiini
belirtir. Atklarn denetimsiz ekilde elden çkarlmas sonucunda çevre
ya da insan salnn tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz
dier atklardan ayrn ve malzemelerin tekrar kullanlmasn desteklemek üzere geri
dönüüme tabi tutun.
Ev kullanclar, çevre açsndan güvenli ekilde geri dönüüm yaplmas amacyla bu
cihaz teslim edecekleri yer hakknda ayrntl bilgi almak için ürünü satn aldklar
satcya ya da yerel makamlara bavurmaldr.
yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve satn alma sözlemesinin koullarn
kontrol etmelidir. Bu ürün dier ticari atklarla kartrlmamaldr.
Bu ürün herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir.
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8. Kan Basncyla ilgili Baz Yararl Bilgiler
Kan Basnc Nedir?
Kan basnc, arter duvarlarnda akan kann ak gücünün ölçümüdür.
Arteryal kan basnc, kalp atarken sürekli olarak deiir.
Döngüdeki en yüksek basnca Sistolik Kan Basnc; en düük basnca
ise Diyastolik Kan Basncdenir.
Her iki basnç deeri de, Sistolik ve Diyastolik, doktorun hastann kan
basncn deerlendirebilmesi için gereklidir.
Neden Evde Kan Basncn ölçmek yidir?
Kan basncnzn doktor tarafndan ölçülmesi, kan basncnn
yükselmesine neden olan sknt yaamanza neden olabilir. Kan
basnc etkileyen koullar çok çeitli olduundan, doru bir tehis için
tek bir ölçüm yeterli olmayabilir.
Fiziksel aktivite, sknt ya da günün herhangi bir bölümü gibi çeitli
faktörler kan basncnz etkileyebilir. Bu nedenle, kan basncnz her
gün ayn saatte ölçmek, kan basncnzdaki deiikliklere ilikin doru
bir belirti elde etmek için en iyi yoldur. Kan basnc genel olarak
sabahlar düüktür ve öleden sonradan akama kadar olan sürede
yükselir. Yazn daha düük, kn daha yüksektir.
Kan basnc milimetre cva cinsinden (mmHg) ölçülür ve ölçüm
deerleri diyastolikten önce sistolik deer belirtilecek ekilde yazlr.
140/90 eklinde yazlan bir kan basnc deeri, 90 üzerinden
140 mmHg deerini iaret eder.
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200

Üstteki eğri: sistolik kan basıncı
Alttaki eğri: diyastolik kan basıncı
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Örnek: bir gün içindeki değişimler (erkek, 35 yaş)

Kan Basncnn Dünya Salk Örgütü tarafndan Snflanmas
Dünya Salk Örgütü (WHO) ve Uluslararas Hipertansiyon Topluluu
(ISH) ekilde gösterilen Kan Basnc Snflandrmasn gelitirmilerdir.
Sistolik kan basıncı
(mmHg)

Ciddi hipertansiyon
180
Orta dereceli hipertansiyon
160
Haﬁf hipertansiyon
140
Normal sistolik değer
130
Normal kan basıncı
120

TR

Optimal kan
basıncı (hedef
değer)
80

85

90

100 110

Diyastolik
kan
basıncı
(mmHg)

Bu snflandrma, hastanelerin ayakta tedavi yaplan bölümlerindeki
insanlarda, otururken ölçülen kan basnc ölçüm deerleri temel
alnarak hazrlanmtr.
Not: Hipotansiyon için evrensel olarak kabul edilen bir
tanmlama yoktur. Ancak, sistolik basnc 100 mmHg'nin
altnda olan kiiler düük tansiyonlu olarak deerlendirilir.
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Üretici

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPONYA

AB temsilcisi

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDA
www.omron-healthcare.com
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OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, ÇIN
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

Yan KuruluŁ

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, ALMANYA
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANSA
Çinde ÜretilmiŁtir
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