
HGH kraujospūdžio matuoklis 
 

1. Saugumo informacija. 

Šis matuoklis yra skirtas naudoti tik pagal intrukciją, bet koks piktnaudžiavimas prietaisu 
garantiją  padaro neveiksnią.  Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Prietaiso 
nenaudokite šalia kitų įrenginių, kurie gali skleisti elektro ar magnetinius impulsus (pvz.: 
radija).  
Prietaisui sugedus, neremontuokite jo savarankiškai, tai padarys garantiją negaliojančia. 
Prietaisas negali būti naudojamas žmonių (taip pat ir vaikų) turinčių psichinių, sensorinių 
gebėjimų sutrikimų.  
Nepalikite be priežiūros vaikų, kad jie nežaistų su prietaisu.  
Venkite drėgmės patekimo į prietaiso vidų. Visgi patekus vandeniui į prietaisą, išimkite 
elementus ir nedelsdami nustokite naudotis prietaisu.  
2. Naudinga informacija 

Namuose matuojamas kraujospūdis leisti Jums objektyviau vertinti duomenis, kadangi 
namie nejaučiate streso, nesate įsitempęs.   
Kraujospūdį visada matuokite esant tokioms pat sąlygoms, tuo pačiu dienos metu, 
geriausia prieš valgį. 
Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, kraujospūdį galima būtų 
suskirstyti taip:  
žemas - systolinis<100 diastolinis <60,  
normalus (žalia skalė) -  systolinis 100 – 139 diastolinis 60 – 89,  
lengva hypertensia (geltona skalė) - systolinis140 – 159 diastolinis 90-99,  
vidutinė hypertensia (orandžinė skalė) – systolinis 160 – 179 diastolinis 100 – 109,  
rimta hypertensia (raudona skalė) – systolinis > 180 diastolinis >110. 
Yra daugybė faktorių galinčių daryti įtaką kraujospūdžiui. Tai gali būti stresas, baimė, 
stiprus psichinis aktyvumas ar dienos laikas. Kraujospūdį matuokite kelis kartus, 
užsirašykite ir palyginkite rezultatus. Apie matavimų rezultatus reikėtų supažindinti ir 
savo gydytoją. Atminkite, jog alkoholis, vaistai,  psichinis aktyvumas, rūkymas taip pat 
gali daryti įtaką kraujospūdžiui.  
Prieš matuodami kraujospūdį penkias minutes atsipalaiduokite.  
3. Pradėkite naudotis 

Prieš pradedant naudotis prietaisu, reikia įdėti elementus. Patikrinkite poliariškumą.  
Data ir laikas nusistato tokia tvarka: prietaisui esant išjungtam vienu metu spustelėkit 
START ir MEM mygtumus. Ekranėlyje pradės mirgsėti skaičiukas, reiškiantis mėnesius. 
Spausdami MEM mygtuką galite nustatyti tinkamą mėnesį. START mygtuku 
užtvirtinkite pasirinkimą.  Toliau tokiu pat būdu nustatykite dieną, valandas ir minutes. 
Išėmus elementus data ir laikas nusinulins. 
Prietaisą reiktų dėti ant kairės rankos riešo taip, kad delnas žiūrėtu į viršų, o prietaiso 
ekranėlis būtų gerai matomas. Reikėtų palikti maždaug centimetro dydžio tarpą tarp 
mandžeto ir delno. Mandžetą užverškite aplink riešą taip, kad jis gerai laikytųsi. 
Kraujospūdį matuokite sėdėdami tiesiai, prie stalo, ranką atrėmę ant stalo ir ją pakėlę 
širdies lygyje. Matavimo metu nešnekėkite. 
Norėdami pradėti matavimą, paspauskite mygtuką START. Jei START mygtukas 
laikomas ilgiau, išgirsite ilgą pyptelėjimą ir ekranėlyje išvysite pasirodančius visus 
simbolius. Ekranėlyje pasirodys praėjusio matavimo rezultatai. Jei tai yra pirmasis 
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matavimas ekranėlyje pamatysit nulius. Matuoklis yra pasirengęs matuoti kai pasirodo 
skaičius 0. Tada prietaisas pripūs oro į mandžetę ir lėtai jį išleidinėdamas matuos 
spaudimą. Kai prietaisas galutinai pamatuos spaudimą, oras bus visiškai išleistas iš 
madžetės. Ekranėlyje pasirodys systolinis ir diestolinis kraujospūdžiai, pulsas. 
Kraujospūdžio indikatorius pradeda žypsėti šalia atitinkamos spalvos. Jei prietaisas 
atpažįsta nereguliarų kraujospūdį, užsidega atitinkamas simbolis. Matavimai automatiškai 
išsaugomi atmintyje. prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją. Matuoklis 
automatiškai išsijungs maždaug po minutės, jei nespausite jokių mygtukų. Norėdami 
prietaisą išjungti, galite naudotis START mygtuką. Išjungus prietaisą ekranėlyje matysite 
datą ir laiką. 
4. Atmintis 

Įrenginys gali saugoti iki 60 atminčių kiekvienoje iš dviejų atminties vietų. Matavimai 
automatiškai talpinami į atmintį. Norėdami įjungti atmintį, spustelėkite MEM mygtuką.. 
Pradžioje rodomi naujausi duomenys. Su mygtuku MEM galite peržiūrėti ir kitus 
parodymus. Norėdami išeiti iš atminties peržiūrėjimo funkcijos, spustelėkite START. 
Užpildžius visas 60 atminties vietų, naujausias parodymas išstumia seniausią.  Norėdami 
ištrinti visus parodymus, užeikite į atminties peržiūrėjimo režimą ir, paspaudus MEM 
mygtuką, laikykite maždaug tris sekundes. Išgirdus tirs pyptelėjimus bus ištrinta visa 
atmintis.  
5. Papildoma informacija 

Matuoklis galėjo neužfiksuoti parodymų jei: apyrankė negerai uždėta – užveržta per 
stipriai arba per silpnai, matavimo metu judėjote arba judinote prietaisą, turite labai 
nereguliarų kraujospūdį, kalbėjote matavimo metu, Jūsų pozicija buvo netaisyklinga. Jei 
pasirodo simbolis EE tai gali reikšti, jog atsirado problemų, susijusių su oro patekimu į 
apyrankę. Jei ekranas nerodo visai arba jame matomi rodmenys užstrigo, pabandykite 
pakeisti elementus.  
Prieš valydami prietaisą, išimkite elementus. Nenaudokite arštrių chemikalų, alkoholio ir 
šiurkščių šepečių. Prietaisą valykite su lengvai sudrėkinta švaria servetėle. Prietaisą 
saugokite nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. Prietaisas yra sukalibruotas 
gamykliškai ir be kalibravimo tinkamas naudoti mažiausiai du metus. 
 

Šis įrenginys neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Jame 
gali būti nuodingų medžiagų, kurios susilietusios su vandeniu gali užteršti 
gamtą. Prietaisą turėtumėt išmesti į tam skirtus konteinerius. 

 
Modelis:  
Galia:  
Atmintis: 
Apyrankės išmatavimai: 
Svoris: 
Automatinis išsijungimas: 
Paklaida: 
Tipas: 

 

 

MEDISANA kraujospūdžio matuoklis HGH 
apie 3 V. 
60 

apie 14-19.5cm 
147g. 
po 1min. 

± 3 mmHG 

pilnai automatinis, riešinis 
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