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Gerbiamas Kliente 
 

Sveikiname Jus įsigijus A&D arterinio kraujo spaudimo matavimo aparatą, 
šiuo metu vieną pažangiausių kraujospūdžio matavimo prietaisų. Lengvai 
naudojamas ir tikslus kraujo spaudimo matavimo aparatas, padės Jums 
kiekvieną dieną stebėti Jūsų kraujo spaudimą.  
Prieš pradedant naudotis šiuo matuokliu, rekomenduojame atidžiai 
perskaityti naudojimosi instrukciją. 

 
 

Pagrindinė informacija 
 

 Prietaisas atitinka Europos sąjungos direktyvos 93/42 EEB medicinoje 
naudojamiems prietaisams normatyvą. Reikalavimų atitikimą patvirtina 

 suderinamumo ženklas. 

 Prietaisas skirtas naudotis tik suaugusiems, ir negalima jo naudoti kūdikių ir 
naujagimių kraujospūdžiui matuoti. 

 Matuoklis skirtas naudotis namuose, uždarose patalpose. 
 
 

Atsargumo priemonės 
 

 Gaminant šį prietaisą buvo naudojamos tikslumą užtikrinančios sistemos. 
Naudojant šį aparatą venkite didelių temperatūros ar oro drėgmės svyravimų, 
tiesioginių saulės spindulių, smūgių ir dulkių. 

 Valykite aparatą sausu, minkštu audiniu. Draudžiama naudoti tirpiklius, 
skiediklius, benziną ar kitas chemines medžiagas. 

 Lankstydami manžetę, stipriai jos nesuspauskite ir nelaikykite ilgą laiką 
standžiai susuktų žarnelių, nes dėl to gali sutrumpėti šių dalių 
eksploatacijos laikas. 

 Aparatas ir manžetė neatsparūs vandeniui. Saugokite juos nuo lietaus, 
prakaito ir vandens. 

 Matavimai gali būti klaidingi jei prietaisas naudojamas šalia televizoriaus, 
mikrobangų krosnelės, mobilaus telefono, rentgeno ar kitų prietaisų, kurie 
sukuria stiprius elektromagnetinius laukus. 

 Panaudota įranga, dalys ir baterijos neišmetamos kaip buitinės šiukšlės,o 
turi būt sunaikintos pagal nustatytas taisykles. 
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Dalių aprašymas 
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Simboliai 
 

Simboliai Reikšmė Paaiškinimai 

 Prietaiso įjungimas ir išjungimas  

 Baterijų poliariškumas  

SN Serijos numeris  

 Pagaminimo data  

 

Prietaisas ir manžetė sukurti su 
papildoma apsauga nuo elektros 
smūgių 

 

 
Pulso ženklas pasirodo matavimo metu 
ir mirksi, kai aparatas užčiuopia pulsą 

Matavimui prasidėjus kuo 
mažiau judėkite 

 

Aritmijos indikatorius rodo širdies 
neritmingą veiklą arba matavimo metu 
užfiksuotą žmogaus judesį 

 

 
Ženklas mirksi oro išleidimo metu ir 
dingsta kai oras visiškai išeina. 

Paspauskite oro išleidimo 
mygtuką orui iš manžetės 
visiškai išleisti 

 
Ženklas mirksi, kai yra pripumpuota 
nepakankamai oro matavimui atlikti 

Pumpuokite orą kriauše į 
manžetę 20 –30 mmHg 
daugiau, nei tikėtinas Jūsų 
kraujospūdis 

 
Ankstesnių matavimų duomenys saugomi 
prietaiso atmintyje 

 

  Full Battery 
Indikatorius rodo baterijos išsieikvojimo 
lygį matavimo metu 

 

  low Battery Indikatorius mirksi, kai baterija išsieikvoja 
Pakeiskite baterijas 
naujomis, kai indikatorius 
ims mirksėti 

 

Kraujospūdis neišmatuotas dėl judėjimo 
matavimo metu 

Pabandykite pamatuoti 
spaudimą dar kartą, 
matavimo metu nejudėkite 

Sistolinio ir diastolinio spaudimo vertė 
skiriasi mažiau nei 10 mmHg Patikrinkite ar gerai 

prijungtos žarnelės ir 
manžetė. 
Užsidėkite manžetę iš 
naujo ir pakartokite  
matavimą 

Oro pumpavimo metu spaudimas 
manžetėje nedidėja 

 Blogai pritvirtinta manžetė  

 
PUL. DISPLAY ERROR 

Klaida - pulso aptikti nepavyko 

 EB direktyvos etiketė  

 

Baterijų ir elektroninių prietaisų 
nemeskite į buitinių atliekų konteinerius 

Baterijos ir elektroniniai 
prietaisai turi būti 
utilizuojami pagal 
aplinkosaugos 
reikalavimus  
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Naudojimasis kraujospūdžio aparatu 
 

Baterijos įdėjimas / pakeitimas 

1. Nuimkite baterijų skydelio dangtelį.  
2. Įdėkite naują bateriją laikydamiesi, kaip 

nurodyta, poliariškumo. Naudokite tik 
R6P, LR6, AA tipo baterijas. 

3. Uždėkite dangtelį. 
 

Įspėjimas 
 Bateriją įdėkite, kaip nurodyta, priešingu 
atveju prietaisas neveiks. 

 Kai ekrane atsiranda  (LOW BATTERY) 
ženklas, pakeiskite senas baterijas 
naujomis.  

  (LOW BATTERY) ženklas nebeatsiranda, kai baterijos išsieikvoję. 
 Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo temperatūros pokyčių, todėl gali 
trumpiau tarnauti esant žemesnei temperatūrai. 

 Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Pakuotėje esančios baterijos 
tarnavimo laikas gali būti trumpesnis, nes ji skirta patikrinti ar veikia 
aparatas. 

 Jei ilgai nesinaudojate aparatu, išimkite bateriją, nes ji gali ištekėti ir 
sugadinti aparatą. 

 Matavimų duomenys saugomi prietaiso atmintyje išėmus bateriją išsitrina. 
 
 

Oro žarnelės prijungimas 
 Stipriai įsprauskite oro žarnelės jungtį į aparate 
esantį oro žarnelės lizdą. 

 

Tinkamo dydžio manžetės parinkimas 
 Būtina naudoti tinkamo dydžio manžetę, kad 
gautumėte tikslius matavimų rezultatus. 

 Ar naudojatės tinkamo dydžio manžete, galite sužinoti stebėdami tinkamos 
apimties žymos  padėtį (žr. “Manžetės prijungimas). 

 Jei apimties žyma  nepatenka į apimties ribą, susisiekite su pardavėju ir 
pasikeiskite manžetę į Jums tinkamą. 
 

Rankos apimtis Rekomenduojama manžetė 
Nuo 32 cm iki 45 cm Didelė manžetė 
Nuo 22 cm iki 32 cm Vidutinio dydžio manžetė 

－ Maža manžetė 
 Rankos apimtis: rankos apimtis ties žasto viduriu. 
  Pastaba: Šis UA-705 matuoklis NEPRITAIKYTAS matuoti su mažo dydžio 

manžetėmis. 
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Naudojimasis kraujospūdžio aparatu 
 

Manžetės užsidėjimas 
 

1. Užmaukite manžetę ant kairės rankos 
žasto (2-3 cm virš alkūnės) – kaip parodyta 
paveikslėlyje. Manžetę maukite ant nuogos 
rankos, nes drabužiai gali įtakoti matuoklio 
parodymus. 

 

2. Užvyniota drabužio rankovė gali iškreipti 
matavimų rezultatus. 

 

3. Patikrinkite ar tinkamos apimties žyma  ir 
tinkamos apimties riba sutampa. 

 
 

Teisingas kraujospūdžio matavimas 
Norėdami teisingai išmatuoti spaudimą: 

 Patogiai atsisėskite. Padėkite ranką ant 
stalo. 

 Prieš matavimą pasėdėkite atsipalaidavę 
5-10 min. 

 Manžetės vidurys turi būti širdies lygyje. 
 Matavimo metu sėdėkite ramiai ir 
nejudėkite. 

 Nesimatuokite iš karto po fizinių pratimų ar vonios. Pailsėkite 20 – 30 
minučių prieš matavimąsi. 

 Stenkitės kraujospūdį matuotis kasdien tuo pačiu metu (pvz. rytais). 
 
 

Matuojant 
 Matavimo metu manžetė gali gana stipriai veržti ranką  
  

Po matavimo 
Nusiimkite manžetę nuo rankos, užsirašykite duomenis. Paspauskite START 
mygtuką – taip išjungsite prietaisą.  

Pastaba: Prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją, kuri išjungia 
matuoklį praėjus minutei po matavimo. 

 Tam pačiam asmeniui matuojant kraujospūdį, tarp matavimų reikia 
padaryti 10-15 minučių pertrauką. 
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Matavimas 
 
Matavimas išsaugant duomenis prietaiso 
atmintyje. 

1.  Manžetę užsimaukite ant žasto (geriau ant 

kairės rankos), 2-3 cm virš alkūnės. 
 Matavimo metu nejudėkite.  

2. Paspauskite  START  mygtuką.  
 Išgirdite garsinį signalą, ekrane akimirkai 
pasirodys anksčiau atliktų kraujospūdžio 
matavimų vidutiniai rezultatai ir PSO 
indikatorius. 

 Kai ekrane atsiranda 0 ženklas – prietaisas 
paruoštas matavimui. Jai rodomas  
ženklas, reikia išleisti iš manžetės oro 
likučius. Paspauskite oro išleidimo vožtuvą ir 
laukite kol atsiras  ženklas - kaip parodyta 
paveikslėlyje. 

3. Spausdami kriaušę pumpuokite orą į manžetę. 
 Pumpavimo  ženklas ir momentinė 
spaudimo vertė rodoma ekrane. 

 Nustokite pumpuoti orą, kai išnyks  ženklas. 

Įspėjimas: Matavimą galima nutraukti bet kuriuo 
metu. Nustojus pumpuoti nuspauskite oro 

išleidimo mygtuką ir manžetė atsileis. 

4. Kai pripumpuosite pakankamai oro, 
automatinis oro išleidimo mechanizmas 
tolygiai ims mažinti spaudimą manžetėje. 
Matavimas prasideda prasigirdus 
pulsuojančiam signalui ir aparato ekrane 
ėmus mirksėti širdies  ženklui. 

5. Matavimas bus baigtas, kai nebegirdėsite 
garsinio signalo, o ekrane matysite oro 
išleidimo  ženklą. Sistolinis ir diastolinis 
kraujospūdis, bei pulso dažnis bus išsaugoti 
atmintyje bei matomi ekrane.  

6. Nuspauskite oro išleidimo mygtuką ir laikykite, 
kol visiškai išleisite iš manžetės orą. 

 Pasibaigus matavimui, dėl nepakankamo 
slėgio manžetėje, ekrane gali pasirodyti  
ženklas. Kartokite pumpavimą į manžetę, 
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kol iš ekrano dings oro pumpavimo  
ženklas. 

 Pasibaigus matavimui, dėl neritmingos 
širdies veiklos ar labai triukšmingos 
aplinkos, ekrane gali pasirodyti klaidos 

 ženklas. 
 

7. Matuoklio išjungimas 
 Paspauskite mygtuką  START  ir matuoklis išsijungs. 
8. Pakartotinis matavimas 

 Jei reikalingas pakartotinis matavimas, išjunkite ir įjunkite matuoklį. 
Matavimą kartokite kai ekrane matysite "0". 

Pastaba 
Tam pačiam asmeniui pakartotinį matavimą galima atlikti ne anksčiau kaip 
po 10 minučių. 
 

9. Automatinio išjungimo funkcija 

 Jei prietaiso po matavimo neišjungsite, jis išsijungs automatiškai po 1 
minutės.  

 

Kaip teisingai matuoti? 
 Patogiai atsisėskite, padėkite ranką ant stalo arba kitos atramos taip, kad 
žasto vidurys būtų maždaug širdies aukštyje. 

 Prieš matavimą 5-10 min. pailsėkite. Dėl streso ar emocinio susijaudinimo 
bus gautos didesnės (ar mažesnės) nei normalios kraujospūdžio vertės, o 
pulsas bus padažnėjęs. 

 Sveiko žmogaus kraujospūdis nuolat kinta ir priklauso nuo jo veiklos ir 
mitybos. Gėrimai gali labai stipriai ir greitai veikti Jūsų kraujospūdį. 

 Kadangi šio aparato matavimo rezultatai priklauso nuo širdies plakimo, tai 
dėl silpno arba neritmiško pulso aparatui gali būti sunku nustatyti Jūsų 
kraujospūdį. 

 Jei prietaisas neišmatuoja kraujospūdžio ar pulso  ir parodo klaidos ženklą, 
skaitykite klaidų paaiškinimus skyriuje Simboliai, arba kreipkitės į UAB 
“Mingeda” ir Ko atstovus. 

 Prietaisas yra skirtas suaugusiems. Vaikams jis gali būti naudojamas tik 
pasikonsultavus su gydytoju ir tik prižiūrint suaugusiems. Savarankiškai 
naudotis šiuo prietaisu vaikams draudžiama. 
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Pavyzdys: 
 
 
 

Matuoklio funkcijos 
 Matavimas išsaugant matavimo rezultatus atmintyje  

 Paspauskite mygtuką START. Matavimo rezultatai, išmatavus kraujospūdį, 
yra išsaugomi matuoklio atmintyje. Matuoklis automatiškai atmintyje 
išsaugo trisdešimt paskutinių matavimo rezultatų.   

 

 Išsaugotų rezultatų peržiūra 
 Norėdami peržiūrėti išsaugotus rezultatus 

paspauskite ir palaikykite nuspaustą START 
mygtuką. Išsaugoti duomenys bus automatiškai 
parodyti ekrane, pradedant nuo paskutinio 
matavimo rezultatų. 

 

 Duomenų ištrinimas 
 Norėdami ištrinti išsaugotus rezultatus išimkite 

baterijas iš prietaiso ir vėl jas įdėkite. 
 
 
 

PSO klasifikavimo indikatorius 
 Kiekviena iš šešių indikatoriaus padėčių atitinka kraujospūdžio lygį pagal 

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos klasifikavimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spaudimo indikatorius 
 Spaudimo indikatorius rodo spaudimo lygį matavimo metu. 
 
 
 
 

Indikatorius pagal gautus matavimo 
rezultatus nurodo kraujospūdžio 
lygį, atitinkantį PSO klasifikaciją. 

: 

Ką rodo indikatorius 
3 – o lygio hipertenzija 
2 – o lygio hipertenzija 
1 – o lygio hipertenzija 
Aukštas - normalus 
Normalus 
Optimalus 

2– o lygio 
hipertenzija 

Data umber 

Stored Data 

Alternation 

Press and hol  d  
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Aritmija – kas tai? 
 Kraujospūdžio matavimo aparatas UA-705 matuoja kraujo spaudimą ir pulso 

dažnumą net ir tuomet kai širdies veikla yra aritmiška. Aritmiškos širdies 
veiklos dažnis matavimo metu skiriasi apie 25% nuo vidutinės širdies veiklos 
dažnio, todėl kraujo spaudimo matavimo metu reiktų atsipalaiduoti, stengtis 
nejudėti ir nekalbėti. 

 Pastaba: Jai išmatavus kraujospūdį dažnai matomas  aritmijos indikatorius, 
rekomenduojame konsultuotis su gydytoju. 

 
 

Apie kraujospūdį 
Kas yra kraujospūdis? 
 Kraujospūdis yra jėga, kuria kraujas spaudžia arterijų sieneles iš vidaus. 

Kai širdis susitraukia ir išstumia kraują, sakoma, kad spaudimas arterijose 
yra sistolinis, kai širdis atsipalaiduoja – spaudimas yra diastolinis. 
Kraujospūdis matuojamas gyvsidabrio stulpelio milimetrais (mmHg). 
Kraujospūdis matuojamas ryte prieš valgant ar geriant. 

 

Kas yra hipertenzija ir kaip ją gydyti? 
 Hipertenzija – tai nuolat aukštas arterinis kraujospūdis, negydant gali 

atsirasti daug sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, insultas arba širdies 
priepuolis. Hipertenzija gali būti gydoma keičiant gyvenimo būdą, vengiant 
streso, gydytojo paskirtais vaistais. Tam kad apsisaugotumėte nuo 
hipertenzijos: 

  Nerūkykite. 
  Reguliariai tikrinkite sveikatą pas gydytoją. 
  Regurialiai mankštinkitės. 
  Išlaikykite normalų kūno svorį. 
  Sumažinkite vartojamų riebalų ir druskos kiekį. 
 

Kodėl verta matuotis kraujospūdį namuose. 
 Poliklinikoje ar gydytojo kabinete matuojamas kraujospūdis gali būti 25 - 30 

mmHg aukštesnis nei namuose. Matuodamas kraujo spaudimą namuose, 
žmogus mažiau yra veikiamas išorinių faktorių, o tai įtakoja tikslesnius, ir 
patikimesnius kraujo spaudimo rezultatus. 

 

PSO kraujospūdžio klasifikacija. 
 Diagramoje parodyti PSO 

kraujospūdžio standartai, 
nepriklausantys nuo 
amžiaus. 
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Kraujospūdžio svyravimai 
 Kiekvieno žmogaus kraujospūdis kinta keičiantis metų laikams ir keletą 

kartų per parą. Kraujospūdis kinta nuo 30 iki 50 mmHg per dieną, 
priklausomai nuo įvairių sąlygų. Sergant hipertenzija, šie svyravimai 
padidėja. Paprastai dirbant taip pat 
kraujospūdis didėja, o miegant būna 
mažiausias. Nesureikšminkite vieno 
matavimo. 

 Matuokite kiekvieną dieną tuo pačiu 
metu, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, 
ir žinosite savo kraujospūdį. 
Užsirašydami rezultatus pažymėkite 
datą ir laiką. Dėl kraujospūdžio 
rezultatų konsultuokitės su gydytoju. 

 
 

Problemų sprendimas 
 

Problema Galima priežastis Rekomenduojamas veiksmas 

Ekrane nieko 

nesimato net ir 

įjungus 

aparatą. 

Išsieikvojusios 

baterijos. 

Pakeiskite baterijas. 

Neteisingai sudėtos 
baterijos. 

Perdėkite baterijas taip, kad jų 
pliusu ir minusu pažymėti galai 
būtų pagal pavyzdį esantį 
prietaise. 

Prietaisas 

nematuoja. 

Matavimų 

rezultatai per 

dideli arba per 

maži. 

Blogai užveržta 

manžetė. 

Standžiai užveržkite manžetę. 

Matavimo metu 
sujudinote ranką arba 
sujudėjote. 

Matavimo metu pasistenkite 
nejudėti ir nekalbėti. 

Neteisinga manžetės 
padėtis. 

Įsitikinkite kad manžetė yra 
širdies aukštyje. 

 Jei Jūsų pulsas silpnas ir 
aritmiškas, prietaisui gali būti 
sunku išmatuoti Jūsų kraujo 
spaudimą. 

Kita Namuose ir gydytojo 

kabinete išmatuoto 

kraujo spaudimo 

reikšmės skiriasi. 

Žiūrėti skyrių “Kodėl reikia 

matuoti kraujo spaudimą 

namuose?“ 
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 Išimkite baterijas. Vėl jas įdėkite ir 
dar kartą pabandykite išmatuoti 
kraujo spaudimą. 

Pastaba: 
Jei aukščiau paminėtos priemonės išspręsti problemos nepadeda, kreipkitės 
į pardavėją. Nebandykite prietaiso atidaryti ar taisyti jo patys, nes tai 
nutraukia prietaiso garantinę priežiūrą. 

Eksplotacija 
 

Neatidarykite aparato korpuso, kad nesugadintumėte jautrių elektrinių 
detalių arba sudėtingos pneumatinės sistemos. Jei negalite rasti ir pataisyti 
gedimo, kreipkitės į pardavėją arba AD techninio aptarnavimo grupę. AD 
techninio aptarnavimo grupė aprūpina įgaliotuosius prekybos atstovus 
technine informacija, atsarginėmis dalimis ir blokais. 

Prietaisas sukurtas ir pagamintas ilgam darbui su juo. Techninę prietaiso 
apžiūrą reikėtų atlikti ne rečiau kaip kartą per 2 metus. Apžiūrą pagal 
medicininiams prietaisams keliamus reikalavimus gali atlikti gamintojas ar 
įgaliotasis atstovas. 

 
 

Techniniai duomenys 
 

Tipas UA-705 
Matavimo metodas Oscilometrinis matavimas 
Matavimo intervalas Spaudimas: nuo 20 - 280 mmHg 

 Pulsas : 40 - 200 kartų per minutę 
Matavimų tikslumas Spaudimas : ±3 mmHg arba 2%, tas kuris 

didesnis 

 Pulsas : ±5% 
Maitinimo šaltinis 4 x 1.5V baterijos (R6P, LR6, arba AA) 
Žasto apimtis 22 - 32 cm, naudojant vidutinio dydžio manžetę 

Klasifikacija  BF         tipas 

Klinikiniai tyrimai Pagal ANSI / AAMI SP-10 1987 
EMC IEC 60601-1-2: 2001 
Įsimenami duomenys Paskutinių 30 matavimų 

Darbo aplinka  Nuo 10 °C iki 40 °C / 30% SD iki 85 % SD 

Laikymo sąlygos  Nuo 10 °C iki 60 °C / 30% SD iki 85 % SD 

Išmatavimai  Apie 81 [plotis] x 54 [aukštis] x 105 [ilgis] mm 

Svoris   Apie 120 g, be baterijų 

EB Direktyvos žymėjimas   

 

Pastaba: 

www.hiperfa
rm

a.lt
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Tobulinant prietaisą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio 
perspėjimo. 

www.hiperfa
rm

a.lt




