
 

 

GARANTINIS RAŠTAS 

 

 
Vilnius,                                                                     m……………….  

 

 

1. Teisę į garantinį aptarnavimą turi kiekvienas PIRKĖJAS, įsigijęs kraujospūdžio 

matavimo aparatą UA-767 Plus - 30. Garantinis laikas - 60 mėn. prietaisui ir 12 mėn. 

komplektuojančioms dalims (manžetei, oro žarnelei, laidui į elektros tinklą). Matavimo 

elementams garantija netaikoma. 

 

2. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik žemiau išvardintose dirbtuvėse. Aparatą 

remontui PIRKĖJAS pristato savo lėšomis. Specialistas gali būti iškviestas atlikti 

aptarnavimą PIRKĖJO patalpose, tik iš anksto susitarus dėl atskiro apmokėjimo. 

 

3. Visi komplektacijos pakeitimai daromi tik žemiau išvardintose dirbtuvėse už papildomą 

mokestį. 

 

4. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus teisingai užpildytą garantinį raštą, 

kuriame nurodyta pardavimo data. 

 

5. Garantija negalioja, jei matuoklis turi mechaninių pažeidimų, jei buvo pažeistos jo 

eksploatacijos sąlygos, ar neturi garantinio rašto. Visais išvardintais atvejais, o taip pat jei 

defektai neaptikti, visas remonto ir diagnostikos išlaidas padengia PIRKĖJAS. 

 

 

 

 

 

 

Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas: 

Vilnius, Krokuvos g. 11, tel. (8~5) 272 42 71 

Kaunas, A. Kačanausko g. 26-7, tel. (8~37) 33 04 16 
Klaipėda, Smilties pylimo 6, tel. (8~46) 41 02 54 

Šiauliai, Aušros al. 23-8, tel. (8~41) 39 96 59 

Panevėžys, Janonio g. 3B, tel. (8~45) 46 31 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

            VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

 

 
              Tinkamas naudoti esant širdies aritmijai! 

 
 

 

 
                Gamintojas: A&D Company, Ltd.,  

                  1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 Japonija 

Įgaliotasis atstovas: E.B. A&D INSTRUMENTS LTD  

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon OX14 1DY 

United Kingdom 

                   Importuotojas: UAB “Mingeda” ir Ko, Krokuvos g. 11, Vilnius, Tel.: (8~5) 

2113268 
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TECHNINIAI DUOMENYS 

Matavimo specifikacijos 

Modelis                                  UA-767 Plus- 30 

Matavimo metodas     Oscilometrinis matavimas 

Matavimo intervalas      Spaudimas: 20-280 mmHg 3 mmHg arba 2  

Pulsas                                     40-200 tvinksnių per minutę  5  

Baterijos                    4 x 1.5 V šarminės baterijos (Mikro LR03 tipo) 

Manžetė                     Žastinė 

Klasifikacija       BF tipas         CE 0366 žymėjimas 

Prietaisas ir manžetė yra sukurti taip, kad būtų papildoma apsauga nuo elektros                                  

smūgių.  

 Klinikinis testas                     Pagal ANSI/AAMI  SP-10 1987 

Aplinkos specifikacijos 

Naudojimo aplinka          Nuo +10 iki +40 C, santykinė oro drėgmė mažiau 85 

Saugojimo aplinka           Nuo -10 iki +60 C, santykinė oro drėgmė mažiau 85 

Dydis              147 x 64 x 110 mm 

Svoris                               Apie 300g (be baterijų) 

Problemų sprendimas 

 
Problema Galima priežastis Problemos sprendimas 

Displėjuje niekas 

nerodoma, net ir kai 
maitinimas yra įjungtas. 

Baterijos yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis, kaip 

parodyta “Baterijų įdėjimas”. 

Neteisingai įdėtos baterijos. Įdėkite baterijas taip, kad atitiktų 

teigiamas ir neigiamas poliai ant 
baterijos ir laikiklio. 

Manžetė nėra 

pripumpuojama. 

Baterijų įtampa per žema. 

(Atsiranda LOW BATTERY 

ženklas. Jei baterijos yra 
visiškai išsekusios, šis 

ženklas nepasirodo). 

Pakeiskite baterijas naujomis. 

Rekomenduojame naudoti 

ALKALINE tipo elementus. 

Prietaisas nematuoja. 
Matavimo rezultatai per 

dideli arba per maži. 

Pulso dažnis tai per 
tankus, tai- per retas. 

Neteisinga manžetės padėtis Teisingai užsidėkite manžetę. 

Sujudinote ranką arba kūną 

matavimo metu. 

Matavimo metu būkite ramūs, 

nejudėkite ir nekalbėkite. 

Manžetės netinkama pozicija. Atsisėskite patogiai ir ramiai. 

Padėkite ranką, kad manžetė būtų 

apytikriai širdies aukštyje. 

 

 

      --------------------- 

Jei Jūsų pulsas yra labai silpnas arba 

nereguliarus, prietaisui gali būti 

sunku nustatyti (pamatuoti) tikrą 

Jūsų kraujospūdį. 

Kitos problemos Matavimo rezultatas skiriasi 

nuo matavimo pas gydytoją 

rezultatų 

Žr. Paragrafą Kodėl reikia namuose 

matuoti kraujospūdį 

Jei aukščiau nurodyti veiksmai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją.  

Nebandykite patys remontuoti prietaiso! 

 

Įvadas 
Aparatas atitinka šiuos reikalavimus: Europos direktyvos 93/42/EEB medicininių gaminių 

nutarimą. Reikalavimų atitiktį patvirtina CE suderinamumo ženklas. Aparatas skirtas tik 

suaugusiems. Patariame naudotis aparatu kambario sąlygomis. 

Saugumo priemonės 
Prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją, kadangi joje pateikta  svarbios 

informacijos, į kurią būtina atsižvelgti naudojant šį prietaisą. Išsaugokite  instrukciją, jei 

reikės papildomos informacijos. 

Ypatingai atkreipkite dėmesį į žodžiu Dėmesio!  pažymėtas vietas. Nesilaikant 

instrukcijos nurodymų prietaisas gali neveikti arba rodyti neteisingus parodymus.  

 

Naudojimosi matuokliu pastabos 
- Kraujo spaudimo matuoklyje yra jautrių, labai tikslių detalių. Kraujo spaudimo matuoklį 

laikykite ne aukštesnėje kaip + 40ºC ir ne žemesnėje kaip – 10ºC temperatūroje, saugokite 

nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, dulkių bei smūgių. 

- Matuoklį valykite sausu, minkštu audiniu arba lengvai sudrėkintu silpna valymo 

priemone audiniu. Draudžiama naudoti tirpiklius, benziną, skiediklius ar kitas chemines 

priemones. 

-  Nelaikykite standžiai sudėtos matuoklio manžetės ir guminės žarnelės. 

- Nenaudokite matuoklio arti televizoriaus, mikrobanginės krosnelės, radijo telefono arba 

kitų elektromagnetines bangas sukeliančių prietaisų, galinčių sukelti matuoklio klaidingus 

parodymus. 

- Nesinaudojant prietaisu, išimkite maitinimo elementus. 
Draudžiama atidaryti prietaiso korpusą. Matuoklio viduje nėra dalių, kurias vartotojas 

galėtų savarankiškai remontuoti. Prietaisą remontuoti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

Kreipkitės į UAB “Mingeda” ir Ko “Mingeda” atstovus. 

 

PSO KRAUJOSPŪDŽIO KLASIFIKACIJA 

Šioje diagramoje parodyti PSO kraujospūdžio standartai, nepriklausantys nuo amžiaus. 

 
KRAUJOSPŪDŽIO SVYRAVIMAI 

Per parą ir keičiantis metų laikams, kiekvieno žmogaus kraujospūdis kinta. Sergant 

hipertenzija šie svyravimai padidėja. Dirbant kraujospūdis didėja, o miegant būna 

mažiausias. 
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APIE KRAUJOSPŪDĮ 

 

KAS YRA KRAUJOSPŪDIS? 

Kraujospūdis yra jėga, kuria kraujas spaudžia arterijų sieneles. Kraujospūdis būna 

didžiausias stambiose kraujagyslėse prie širdies ir mažėja pariferinėse kraujotakos sistemos 

dalyse. Kai širdis susitraukia ir išstumia kraują, sakoma, kad spaudimas arterijose yra 

sistolinis, kai širdis atsipalaiduoja – kad spaudimas yra diastolinis. 

 

HIPERTENZIJA 
Hipertenzija — tai nuolat aukštas arterinis kraujospūdis, kuris dažniausiai būna senyvame 

amžiuje; negydant gali atsirasti daug sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, insultas arba širdies 

priepuolis.  

 

KODĖL VERTA MATUOTI KRAUJOSPŪDĮ NAMUOSE? 

Matuojant kraujospūdį ligoninėje arba poliklinikoje pacientas jaudinasi, ir dėl to 

kraujospūdis gali padidėti arba pamažėti. Be to, kraujospūdis priklauso nuo daugelio 

sąlygų, todėl negalima tiksliai įvertinti širdies būklės pagal vieno matavimo rezultatus. 

Kraujospūdis išmatuotas ryte nevalgius ir negėrus vadinamas baziniu.  

 

Kas tai yra aritmija? 

 

Kraujospūdžio matuoklis UA-767Plus -30  matuoja kraujospūdį ir pulsą net ir esant 

aritmijai. Aritmija tai širdies ritmo sutrikimas, kuomet matavimo metu širdies ritmas 

skiriasi iki 25%. Todėl labai svarbu matavimo metu būti pailsėjusiam, sėdėti ramiai ir 

tyliai. 

Pastaba. Jei dažnai parodomas  ženklas, rekomenduojame kreiptis į gydytojus. 

 

PSO klasifikavimo indikatorius 

 

Indikatorius turi šešias padėtis, kurios kiekviena parodo kraujospūdžio lygį. 

 

3-o lygio hipertenzija 

2-o lygio hipertenzija 

1-o lygio hipertenzija 

Aukštas 

Normalus 

Optimalus 

 

 Priklausomai nuo parodymų indikatoriaus ženklas mirksi ties atitinkama skalės padala, 

kurių kiekviena atitinka aukščiau paminėtus standartus. 

 

 

 

 

 

 

Simbolis Funkcija/reikšmė Rekomendacijos 

 
Įjungia ir išjungia 

matuoklį. 

        

 
Kaip įdėti baterijas.  

 
Nuolatinė srovė.  

 
Serijinis numeris.  

 
Pagaminimo data.  

 

Speciali apsauga nuo 

elektros smūgio. 

 

 

Atsiranda, kai yra 

matuojamas 

kraujospūdis. 

Matuojamas kraujospūdis, 

būkite ramūs (nejudėkite). 

 
Aritmijos indikatorius. 

Indikatorius parodo 

neritmingą širdies darbą 

(ritmo sutrikimai ir pan.) 

arba fiksuoja kūno judesį 

matavimo metu. 

 

 Atminties mygtukas.  

 
Naujos baterijos.  

 

Atsiranda, kai baterijų 

įtampa yra per žema. 

Pastaba: Šis ženklas 

neatsiranda, kai baterijos 

yra visiškai išsekusios. 

Pakeiskite senas baterijas 

naujomis (pakeiskite visas 

baterijas tuo pačiu metu). 

 

Atsiranda, jei matavimo 

metų judinote ranką arba 

kūną.                                                           

Bandykite matuoti dar kartą ir 

nejudėkite. 

 
Atsiranda, kai neteisingai 

užsegta manžetė. 

Uždėkite ir teisingai užsekite 

manžetę. 

 

Atsiranda kai nepavyksta 

pamatuoti pulso. 

Teisingai užsidėkite manžetę ir   

pabandykite matuoti dar kartą. 

 Sistolinis kraujospūdis.  

 Diastolinis kraujospūdis.  

 

EB direktyvos 

žymėjimas. 
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MATAVIMAI, IŠSAUGANT DUOMENIS APARATO ATMINTYJE 

 

Paspauskite mygtuką  . Kraujo spaudimas yra išmatuojamas ir duomenys išsaugomi 

aparato atmintyje. Prietaiso atmintyje galima išsaugoti trisdešimties matavimų rezultatus. 

Išsaugotų duomenų peržiūrėjimas 
Norėdami peržiūrėti išsaugotus duomensi, nuspauskite   mygtuką ir palaikykite jį 

nuspaustą. Išsaugoti duomenys automatiškai parodomi ekrane. 

Duomenų ištrynimas 
Norėdami ištrinti prietaiso atmintį, išimkite ir vėl įdėkite baterijas. 

 

Pastaba: 

Kai yra pasiekiama 300 mmHg. Jūsų saugumui prietaisas automatiškai pradės  greitą  oro 

išleidimą. 

Pastaba: 

Sekančio matavimo metu, paspaudus START mygtuką, ekrane pasirodys visų matavimų 

vidurkis. Kai displėjus pasikeis, galima atlikti sekantį matavimą. 

Pastaba: 

Nuimkite manžetę ir užsirašykite matavimo rezultatus. Prasidėjo matavimas, manžetė 

automatiškai pripučiama. Normalu, jei manžetė veržia žastą. 

 
Pastaba: 

Jei Jūs norite baigti matavimą paspauskite START mygtuką dar kartą. 

 

Kai baigtas pripumpavimas, automatiškai išleidžiamas oras ir atsiranda (širdies simbolis), 

kuris parodo, kad vyksta matavimas. Kai surandamas pulsas, šis ženklas mirksi su  

kiekvienu pulso tvinksniu. 

 

Pastaba: 

Jei nėra pasiektas reikiamas pripumpavimo spaudimas, prietaisas pradeda automatiškai 

pumpuoti dar kartą. 

 

Kai matavimas yra baigtas, displėjuje yra rodomas sistolinis, diastolinis kraujospūdis ir 

pulsas. Manžetė automatiškai pabaigia išleisti orą. Paspauskite START mygtuką dar kartą 

ir išjunkite prietaiso maitinimą. Nusiimkite manžetę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIP TEISINGAI MATUOTI? 

 

1.    Patogiai atsisėskite ir padėkite ranką ant stalo arba kitos atramos, kad žasto vidurys 

būtų maždaug širdies aukštyje. 

2.     Prieš matavimą 5-10 min. pailsėkite. Dėl susijaudinimo arba emocinio streso bus 

gautos didesnės (arba mažesnės) negu normalios kraujospūdžio vertės, o pulsas paprastai 

bus padažnėjęs.  

3.   Sveiko žmogaus kraujospūdis nuolat kinta ir priklauso nuo jo veiklos ir mitybos. 

Gėrimai gali labai stipriai ir greitai veikti Jūsų kraujospūdį. 

4.   Kadangi šio aparato matavimai priklauso nuo širdies plakimo, tai dėl silpno arba 

neritmiško pulso aparatui gali būti sunku nustatyti Jūsų kraujospūdį. 

 

 

DALIŲ APRAŠYMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ekranas 

Maitinimo šaltinio lizdas 

   Oro vožtuvo lizdas 

       Manžetė 

Įjungimo/išjungimo 

mygtukas 

Žarnelė 

1.5 V Maitinimo 

elementai 

Elementų  

poliariškumas 

      Atmintis 

Spaudimo indikatorius 

ir PSO klasifikacijos 

indikatorius 

Diastolinis spaudimas 

Sistolinis spaudimas   

Pulsas 
Maitinimo elementų 

indikatorius 
Pulso indikatorius Aritmijos ženklas 
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Eksploatavimo pradžia  

 I. Baterijų įdėjimas 
1. Nuimkite matuoklio nugarėlėje esantį baterijų skyrelio 

dangtelį. 

2. Laikydamiesi poliariškumo “+” ir  “-” žymėjimo įdėkite 

4 AA arba R6P tipo baterijas,  taip, kaip parodyta 

paveikslėlyje.                                                     

3. Įdėkite atgal skyrelio dangtelį. 

 

Dėmesio! Būtina laikytis šių reikalavimų: 

-  Įdedant baterijas, būtina laikytis poliariškumo “+” ir  “-” žymėjimo. 

-  Leidžiama naudoti tik tinkamo tipo baterijas. 

-  Nesinaudojant prietaisu, baterijas rekomenduojama išimti. 

- Jei ekrane atsiranda (Low batery), reiškia baterijų įtampa yra per žema, jas reikia pakeisti. 

- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu. Vienu metu reikia pakeisti visas  4 (keturias) 

baterijas. 

- Draudžiama naudotas baterijas kaitinti ar išmesti į ugnį - tai nėra buitinės atliekos. 

 

II. Žarnelės prijungimas 

Įstatykite žarnelės antgalį į oro vožtuvo lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje  

 

 

 

 

 

 

 

III.  Manžetės uždėjimas 
Apnuoginkite ranką (rekomenduojama kairę) užsidėkite 

manžetę ant rankos žasto 2-3 cm. virš alkūnės lenkimo, kaip 

parodyta paveikslėlyje. Manžetės žarnelė turi būti viršutinėje 

rankos dalyje. 

Dėmesio! Užraitojus marškinių rankovę ar esant storam 

rankovės audiniui, matavimo duomenys bus netikslūs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Matavimo eiga. 
Dėmesio! Norėdami tiksliai išmatuoti kraujospūdį ir pulsą 

atsižvelkite į šias rekomendacijas: 

1. Patogiai atsisėskite. 

2. Padėkite ranką taip, kad manžetė būtų apytikriai širdies lygyje. 

3. Atsipalaiduokite, nekalbėkite ir nejudėkite. 

4. Parodymus gali iškreipti prieš pat matavimą atlikta fizinė mankšta, valgymas ir 

gėrimas, rūkymas ir pan., todėl  pailsėkite 10-15 min. prieš matavimo pradžią. 

6. Spauskite “START” mygtuką. Prasidėjo matavimas, kurio metu manžetė automatiškai 

pripučiama ir veržia žastą. Neišsigąskite. 

7. Matavimo metu girdisi tylus ūžesys, ekrane pasirodo kintantys skaičiai, mirksintis  “” 

simbolis. 

Pastaba: Jei norite baigti matavimą, paspauskite START mygtuką dar kartą. 

8. Kai matavimas yra baigtas, ekrane yra rodomi sistolinio, diastolinio ir pulso duomenys. 

Manžetė automatiškai atsilaisvina. 

Pastaba: Jei nėra pasiektas reikiamas pripumpavimo spaudimas prietaisas automatiškai 

matuoja dar kartą. 

9. Nuimkite manžetę. Išjunkite prietaisą, paspausdami START mygtuką. 

Dėmesio! Pakartotinas matavimas tam pačiam asmeniui atliekamas po 10-15 min. 

pertraukos. 

 

V. Tiems, kurių kraujo spaudimas gali būti virš 230 mmHg matavimas atliekamas 

sekančiai: 

 

1. Užsidėkite manžetę kaip nurodyta instrukcijoje III punkte. 

2. Laikykite paspaudę START mygtuką tol, kol bus pasiektas 30-40 mmHg didesnis 

spaudimas, negu Jūsų numanomas sistolinis spaudimas. 

3. Atleiskite START mygtuką. Prasidės matavimas. 

 

 

 
 

Pulso dažnis  
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