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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Αυτές οι οδηγίες χρήσης και το πιεσόµετρο που συνοδεύουν µε καµία έννοια 
δεν υποκαθιστούν τις συµβουλές που παρέχονται από τον γιατρό σας ή άλλον 
επαγγελµατία του κλάδου υγείας. 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν 
φυλλάδιο ή το ίδιο το πιεσόµετρο για να διαγνώσετε ή να θεραπεύσετε ένα 
πρόβληµα υγείας ή να λάβετε οποιοδήποτε φάρµακο. 
Αν υποψιάζεστε πως αντιµετωπίζετε ένα πρόβληµα υγείας, άµεσα 
συµβουλευτείτε τον γιατρό σας ή απευθυνθείτε σε ένα νοσοκοµείο. 
 
 
 
Ο σκοπός της χρήσης του συγκεκριµένου πιεσόµετρου 
 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να µετρά και να παρακολουθεί (µε µη 
επεµβατικό τρόπο) την αρτηριακή πίεση ενηλίκων ατόµων. Μετρά την 
συστολική, και την διαστολική πίεση καθώς και τον ρυθµό των καρδιακών 
παλµών µέσω µιας µεθόδου µέτρησης της έντασης των καρδιακών παλµών. 
Η συσκευή συνιστάται να χρησιµοποιείται από ανθρώπους άνω των 18 ετών. 
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε χώρους 
νοσοκοµείων, κλινικών κλπ. 
 
 
* Προσοχή 
Για να λειτουργείτε την συσκευή κανονικά και να παίρνετε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα από αυτή, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες 
Χρήσης πριν ξεκινήσετε να µετράτε, για πρώτη φορά, την πίεση σας. Φυλάξτε 
αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο σηµείο ώστε να 
µπορείτε να τις συµβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγµή. 
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1 Τι είναι η πίεση του αίµατος? 
 
Η πίεση του αίµατος είναι ένα µέτρο της δύναµης που ασκεί η ροή του αίµατος 
στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση αλλάζει διαρκώς κατά την 
διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου λειτουργίας. Η υψηλότερη τιµή της πίεσης 
(κατά την διάρκεια ενός κύκλου) ονοµάζεται συστολική πίεση ενώ η 
χαµηλότερη τιµή ονοµάζεται διαστολική. Και οι δύο τιµές πίεσης είναι 
απαραίτητες ώστε ο γιατρός να έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει την πίεση 
του αίµατος του ασθενούς του. 
Πολλοί παράγοντες, όπως η φυσική δραστηριότητα, το άγχος και η ώρα 
µπορεί να επηρεάσουν την πίεση σας. Η πίεση είναι συνήθως χαµηλή το 
πρωί και αυξάνεται από το απόγευµα προς το βράδυ. Είναι χαµηλότερη το 
καλοκαίρι και υψηλότερη το χειµώνα. 
 

2 Γιατί είναι χρήσιµο να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι 
 
Η µέτρηση της πίεσης σε ένα ιατρείο ή νοσοκοµείο συνήθως αυξάνει την 
νευρικότητα του εξεταζόµενου και µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση 
της πίεσης. 
Επίσης η πίεση µεταβάλλεται από πάρα πολλούς παράγοντες, έτσι η 
αξιολόγηση της πίεσης ενός ασθενούς δεν είναι δυνατόν να γίνει παίρνοντας 
σαν βάση µια και µόνο µέτρηση. 
Καλό είναι να µετράτε την πίεσης σας µόλις σηκωθείτε το πρωί, πριν πάρετε 
πρωινό, ενώ θα πρέπει να είστε ακίνητος. Αυτή η µέτρηση της πίεσης είναι η 
βάση οποιασδήποτε αξιολόγησης. Στην πράξη είναι δύσκολο να µετρηθεί και 
να καταγραφεί αυτή η µέτρηση πίεσης, όµως το να υπάρχουν οι συνθήκες 
που θα επιτρέπουν να προσεγγιστεί αυτή η βασική µέτρηση, µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια, είναι σηµαντικό. Για αυτό το λόγο είναι χρήσιµο να µετράτε την πίεση 
σας και στο σπίτι σας. 
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Α. Η κατάταξη της πίεσης σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Υγείας 
 
Τα όρια για να θεωρηθεί 
µια τιµή πίεσης υψηλή ή 
χαµηλή, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η 
ηλικία, έχουν καθοριστεί 
από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας και είναι 
αυτά που αναφέρονται 
στον πίνακα 
παραπλεύρως. 

       Σχήµα 1 
 
 
Β. Μεταβολές της πίεσης του αίµατος 
 
Η πίεση κάθε ανθρώπου µεταβάλλεται σηµαντικά, τόσο σε ηµερήσια όσο και 
σε εποχική βάση. Αυτές οι µεταβολές είναι συγκριτικά πιο µεγάλες σε 
ασθενείς µε υπέρταση. Φυσιολογικά η πίεση αυξάνεται κατά τον χρόνο της 
εργασίας ενώ είναι στο χαµηλότερο σηµείο της κατά τον ύπνο. 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρακάτω απεικονίζονται οι µεταβολές της 
πίεσης κατά την διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου µε µετρήσεις που έχουν 
ληφθεί ανά 5 λεπτά. 
 
(Η χοντρή γραµµή 
δείχνει την περίοδο του 
ύπνου. Η αύξηση της 
πίεσης στις 4 µ.µ -
επισηµαίνεται µε το Α 
στο γράφηµα - και στις 
12µ.µ - επισηµαίνεται µε 
το Β στο γράφηµα- 
αντιστοιχούν σε µια 
περίοδο που το 
υποκείµενο της µέτρησης είχε παροξυσµό πόνου.)                                Σχήµα 2 
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3. Σηµαντικές πληροφορίες πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή 
 
• Οι µετρήσεις της πίεσης πρέπει να λαµβάνονται από έναν γιατρό ή 
από ειδικευµένο, για την νοσηλεία ανθρώπων, προσωπικό που 
γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό. Χρησιµοποιώντας το δικό σας 
πιεσόµετρο τακτικά και καταγράφοντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, 
έχετε την δυνατότητα να κρατάτε τον γιατρό σας ενήµερο για την καθηµερινή 
πορεία της πίεσης σας. 
 
• Τυλίξτε το περικάρπιο (µαξιλαράκι) του πιεσόµετρου γύρω από τον 
καρπό σας. Το περικάρπιο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την 
καρδιά σας. 
 
• Μην κουνάτε ή τραντάζετε το πιεσόµετρο κατά την διάρκεια της 
µέτρησης, σε αντίθετη περίπτωση οι ενδείξεις της µέτρησης δεν θα είναι 
σωστές. 
 
• Καλό είναι να κάνετε τη µέτρηση σε ένα ήσυχο µέρος καθισµένος σε 
αναπαυτική θέση. 
 
• Μην τυλίγετε το περικάρπιο του πιεσόµετρου γύρω από ένα µπουφάν 
ή πουλόβερ η µέτρηση δεν µπορεί να γίνει. 
 
• Πάντα να έχετε στο µυαλό σας πως η πίεση σας, φυσιολογικά 
µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ εξαρτάται και από 
πολλούς άλλους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες, ενδεικτικά,  είναι το 
κάπνισµα, η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, η λήψη φαρµάκων και η 
φυσική δραστηριότητα 
 
• Άτοµα µε προβλήµατα υγείας που µπορεί να προκαλέσουν και 
προβλήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος (π.χ διαβήτη, 
νεφροπάθειες, αρτηριοσκλήρυνση ή φτωχή περιφερική κυκλοφορία του 
αίµατος) µπορεί να λαµβάνουν χαµηλότερες µετρήσεις πίεσης µε το 
συγκεκριµένο τύπο πιεσόµετρου σε σχέση µε αυτές που θα λάµβαναν αν 
χρησιµοποιούσαν ένα πιεσόµετρο που θα µετρούσε την πίεση στο άνω 
βραχιόνιο (στο ύψος του αγκώνα). Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον γιατρό 
σας προκειµένου να σας διευκρινίσει αν ένα πιεσόµετρο καρπού µπορεί να 
µετρήσει µε ακρίβεια την πραγµατική πίεση σας. 
 
• Οι µετρήσεις πίεσης που λαµβάνονται από το συγκεκριµένο 
πιεσόµετρο είναι ισοδύναµες µε αυτές που λαµβάνονται από ένα 
εκπαιδευµένο άτοµο που χρησιµοποιεί ένα πιεσόµετρο µε στηθοσκόπιο 
που τοποθετείται στο άνω τµήµα του βραχίονα. Οι µετρήσεις του 
πιεσόµετρου HL 168FV βρίσκονται µέσα στα όρια ακρίβειας µετρήσεων που 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές των Αµερικάνικων προτύπων για τα 
ηλεκτρονικά και τα αυτοµατοποιηµένα πιεσόµετρα ( American Standard for 
Electronic or Automated Sphygmomanometers) 
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4. Περιγραφή συσκευής 
 
Α. Ονοµασία των διαφόρων τµηµάτων του πιεσόµετρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Περιγραφή των συµβόλων και των ενδείξεων που εµφανίζονται στην 
οθόνη 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κουµπί 
επιλογής 
λειτουργίας  

Οθόνη LCD 

Κουµπί έναρξης και 
παύσης λειτουργίας 
- µέτρησης 

Κουµπί ανάκλησης 
µνηµών 

Περικάρπιο 

Kάλυµµα 

Αλκαλικές µπαταρίες 
τύπου (ΑΑΑ) 

Ένδειξη αφόρτιστης 
µπαταρίας 

Συστολική πίεση 

∆ιαστολική πίεση 

Καρδιακοί παλµοί / λεπτό Ένδειξη ανίχνευσης 
παλµού 

Ένδειξη µνήµης 

Ηµέρα / Μήνας Ώρα : Λεπτά 

Μονάδα µέτρησης 
πίεσης 

Ένδειξη ύπαρξης 
λάθους 

Ένδειξη µέτρησης 

Κίνηση προς τα 
πάνω (▲) 

Κίνηση προς τα 
κάτω (▼) 



 

HL 168FV 
 

8

 

5. Αλλαγή των µπαταριών 
 
Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών, βρίσκεται στο πίσω µέρος της 
συσκευής και τοποθετήστε τις µπαταρίες στην αντίστοιχη υποδοχή. 
Βεβαιωθείτε πως έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση των µπαταριών 
σύµφωνα µε τα σύµβολα πολικότητας + και - που υπάρχουν στην υποδοχή. 
 

 
Σχήµα 4 

 
Προσοχή ! 
Οι µπαταρίες αποτελούν βλαβερά απόβλητα. Μην τις πετάτε µαζί µε τα 
οικιακά απόβλητα.  
 
 
 

6. Προσαρµογή του περικάρπιου του πιεσόµετρου 
 
 
Τυλίξτε το περικάρπιο του πιεσόµετρου γύρω από τον καρπό. 
 
Α. Η οθόνη του πιεσόµετρου πρέπει να τοποθετηθεί 
από την εσωτερική πλευρά της παλάµης. 
 
 
Β. Ο καρπός σας πρέπει να είναι γυµνός. 
 
 
Σφίξτε το περικάρπιο εφαρµοστά 
 
Α. Μην τραβάτε µε δύναµη το µαξιλαράκι του 
περικάρπιου.  
 
Β. Μην σφίγγετε υπερβολικά το περικάρπιο του 
πιεσόµετρου. 
 

 
 
 
 
 

Σχήµα 5 
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7. Σωστή θέση για την µέτρηση της πίεσης 
 
Για να πάρετε µε ακρίβεια µια µέτρηση, βεβαιωθείτε πως το περικάρπιο του 
πιεσόµετρου βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την καρδιά. Αν ο καρπός σας είναι 
υψηλότερα ή χαµηλότερα από το ύψος της καρδιάς µπορεί το αποτέλεσµα της 
µέτρησης της πίεσης να µην είναι ακριβές. 
 
Μέτρηση ενώ είστε καθισµένος: 
A. Ακουµπήστε τον αγκώνα σας πάνω σε ένα 
τραπέζι ή σε κάποιο άλλο αντικείµενο. 
Β. Χρησιµοποιήστε ένα αντικείµενο ώστε να 
δηµιουργήσετε την κατάλληλη κλίση στον αγκώνα 
σας ώστε το περικάρπιο του πιεσόµετρου να έρθει 
στο ύψος της καρδιάς. 
C. Αφήστε χαλαρό το χέρι σας, µε την παλάµη σας 
να είναι εστραµµένη προς τα επάνω. 
 
 
 

Σχήµα 6 
 
 
 

8. Ενδείξεις και επίλυση πιθανών προβληµάτων 
 
Ένδειξη 
οθόνης 

Συνθήκη / Αιτία Πιθανή ενέργεια διόρθωσης 

 
Αυτή η ένδειξη 
εµφανίζεται κατά την 
διάρκεια µιας µέτρησης 
και αναβοσβήνει όταν 
ανιχνεύεται καρδιακός 
παλµός. 

Η µέτρηση είναι σε εξέλιξη. Μην µιλάτε 
και µην µετακινείστε. 

 
Εµφανίζεται όταν η 
τάση της µπαταρίας 
είναι χαµηλή. 

Αντικαταστήστε και τις δύο µπαταρίες µε 
καινούριες. ∆ώστε προσοχή στη σωστή 
πολικότητα των µπαταριών. 

 Αυτό το σύµβολο 
εµφανίζεται όταν δεν 
είναι δυνατή η µέτρηση 
της πίεσης µε ακρίβεια. 

Πιέστε το κουµπί START/STOP ξανά για 
να ξεκινήσει µια νέα µέτρηση. Ελέγξετε 
αν το περικάρπιο είναι σωστά τυλιγµένο 
στο καρπό σας. Ελέγξετε αν η στάση του 
σώµατος και του χεριού σας είναι οι 
σωστές. Μην κινείστε κατά την διάρκεια 
της µέτρησης. 

 

Εµφανίζεται κατά τη 
διάρκεια της µέτρησης, 
εωσότου ολοκληρωθεί. 
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9. Πώς να κάνετε µια µέτρηση 
 
Τοποθέτηση των µπαταριών στην θέση τους: 
A. Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών. 
Β. Παρατηρήστε την εικόνα που αναφέρεται στην τοποθέτηση των µπαταριών  
(Σχήµα 4). 
C. Όλες οι ενδείξεις της οθόνης θα ενεργοποιηθούν για 3 δευτερόλεπτα. 
D. Στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ενδείξεις µήνα, ηµέρας, ώρας και λεπτών 
χωρίς να έχουν ρυθµιστεί. 
 
Καθορισµός Ηµεροµηνίας και ώρας: 
A. Πιέστε το κουµπί “MODE” η ένδειξη «Μήνας» (month) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ ή το ▼ για να ρυθµίσετε την 
ένδειξη στο σωστό µήνα (1,2,3,…….12) 
B. Πιέστε ξανά το κουµπί “MODE” η ένδειξη ηµεροµηνίας (date) θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ ή το ▼ για να ρυθµίσετε την 
σωστή ηµεροµηνία. 
C. Πιέστε ξανά το κουµπί “MODE” η ένδειξη ώρας (hour) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ ή το ▼ για να ρυθµίσετε την 
σωστή ώρα  ( η ένδειξη ώρας απεικονίζεται σε 12ωρη βάση). 
D. Πιέστε ξανά το κουµπί “MODE” η ένδειξη λεπτών (minute) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ ή το ▼ για να ρυθµίσετε σωστά 
τα λεπτά της ώρας (0,1,2,3,……59).  
E. Πιέστε ξανά το κουµπί “MODE” η οθόνη θα επιστρέψει σε λειτουργία 
κανονικής απεικόνισης (θα εµφανίζεται η τρέχουσα ώρα, ηµεροµηνία και 
µήνας). 
 
Βήµατα για να κάνετε µια µέτρηση πίεσης 
 
Α. Τυλίξτε το περικάρπιο της συσκευής γύρω από τον καρπό σας (Ανατρέξετε 
και στο Σχήµα 5) 
Β. Καθίστε σε µια καρέκλα διατηρώντας τον κορµό του σώµατος σας σε όρθια 
θέση. (Ανατρέξτε στο Σχήµα 6 για να βεβαιωθείτε πως κάθεστε σωστά) 
C. Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί START/STOP για να ξεκινήσει η 
διαδικασία µέτρησης. Στην οθόνη όλες οι ενδείξεις θα έχουν την µορφή 888 
για 3 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα εµφανιστεί το σύµβολο µέτρησης της 
πίεσης και η αντλία αέρα θα φουσκώσει το µαξιλάρι του περικάρπιου εωσότου 
η πίεση του αέρα φτάσει στα 195mmHg. Αν η πίεση του αίµατος είναι υψηλή η 
πίεση του αέρα θα αυξηθεί περαιτέρω προκειµένου να γίνει σωστά η µέτρηση. 
Σηµείωση: Ποτέ µην κινείστε ή µιλάτε κατά την διάρκεια µέτρησης της πίεσης. 
D. Όταν η πίεση του αέρα φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο θα αρχίσει σταδιακά 
να µειώνεται. Όταν ανιχνευθεί καρδιακός παλµός το σύµβολο  θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει στην οθόνη. 
Ε. Όταν ολοκληρωθεί η µέτρηση οι τιµές της συστολικής και διαστολικής 
πίεσης καθώς και ο καρδιακός ρυθµός (ανά 1 λεπτό) θα εµφανιστούν στην 
οθόνη για 1 λεπτό. 
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10. Αποθήκευση, ανάκληση και διαγραφή µίας µέτρησης 
 
A. Aποθήκευση µιας µέτρησης 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε µέτρησης, η συστολική και η διαστολική πίεση 
καθώς και ο καρδιακός ρυθµός µαζί µε την ώρα και την ηµεροµηνία της 
µέτρησης θα αποθηκεύονται αυτόµατα. Στην µνήµη αποθηκεύονται 99 
µετρήσεις. Αν περισσότερες από 99 µετρήσεις εισέρχονται στην µνήµη της 
συσκευής τότε για να αποµνηµονευτούν οι τελευταίες µετρήσεις θα 
διαγράφονται ισάριθµες ρυθµίσεις που έχουν καταχωρηθεί (µε σειρά 
παλαιότητας). 
 
Β. Ανάκληση µιας µέτρησης: 
• Πιέστε το κουµπί “MEMORY” για να µπείτε στην λειτουργία ανάκλησης 

µιας µέτρησης (µνήµης). Στην οθόνη δεν θα εµφανιστεί τίποτα αν δεν 
υπάρχουν αποθηκευµένες µετρήσεις στη µνήµη της συσκευής. 

• Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▼ για να επιλέξετε τη συγκεκριµένη µνήµη 
στην οποία έχει αποθηκευτεί η µέτρηση που θέλετε να ανακαλέσετε. Οι 
µετρήσεις εµφανίζονται κυκλικά. Όταν έχετε δει και τις 99 µνήµες πιέστε το 
κουµπί MEMORY για να επιστρέψει η συσκευή σε κανονική λειτουργία. 

• Για να σταµατήσετε την ανάγνωση των µετρήσεων που έχουν αποθηκευτεί 
στην µνήµη χωρίς να τις έχετε δει όλες πιέστε το κουµπί START/STOP. 

 
C. ∆ιαγραφή Μετρήσεων: 
• Στην συνέχεια πιέστε ταυτόχρονα το κουµπί “ΜΟDE” και το κουµπί ▲, για 

να διαγράψετε όλες τις µετρήσεις που έχουν αποθηκευτεί σε θέσεις 
µνήµης της. 

• Για να ελέγξετε αν όλες οι µετρήσεις έχουν διαγραφεί πιέστε το κουµπί 
“MEMORY” καµία µέτρηση δεν πρέπει να εµφανίζεται στην οθόνη. 

 

11. Για να αλλάξετε µπαταρία: 
‘Όταν η ένδειξη  εµφανιστεί στην οθόνη σηµαίνει πως οι µπαταρίες της 
συσκευής έχουν «αδειάσει». Πρέπει να αλλάξετε τις µπαταρίες, αλλιώς το 
πιεσόµετρο δεν θα µπορεί να εκτελέσει µετρήσεις πίεσης. 
Αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες και τοποθετήστε 2 καινούριες αλκαλικές 
µπαταρίες. 
 
**Προσοχή! 
• Oι µπαταρίες που θα χρησιµοποιήσετε πρέπει να είναι απόλυτα όµοιες. 

Μην αναµιγνύετε αλκαλικές µπαταρίες µε απλές ή επαναφορτιζόµενες. 
• Ποτέ µην αναµιγνύετε παλιές και καινούριες µπαταρίες. 
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12. Συντήρηση 
• Καθαρίζετε προσεκτικά  το περίβληµα της συσκευής, και το περικάρπιο µε 
το µαξιλάρι χρησιµοποιώντας ένα µαλακό ελαφρά υγραµένο ύφασµα. Στην 
συνέχεια σκουπίστε όλα τα µέρη του πιεσόµετρου µε ένα άλλο κοµµάτι 
µαλακού απόλυτα στεγνού υφάσµατος. 
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικά, αλκοόλ, πετρέλαιο (ή βενζίνη) ή 
οποιοδήποτε είδος δραστικού καθαριστικού για να καθαρίσετε το πιεσόµετρο. 
• Ποτέ µην πλένετε το περικάρπιο και ποτέ µην το µουσκέψετε. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε χηµικά πάνω σε αυτό. 
• Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει κάποιο υγρό στο 
πιεσόµετρο. 
• Αν το πιεσόµετρο πρόκειται να µην χρησιµοποιηθεί για µεγάλο διάστηµα, 
αφαιρέστε τις µπαταρίες από το εσωτερικό του. (Η διαρροή υγρών από τις 
µπαταρίες µπορεί να προκαλέσει καταστροφή της συσκευής). 
 

13. Ασφαλής αποθήκευση της συσκευής 
 
• Πάντα να φυλάσσετε το πιεσόµετρο, µετά την χρήση του, στην ειδική θήκη 
µεταφοράς του. 
• Μην αφήνετε το πιεσόµετρο σε σηµείο που πέφτει άµεσα ηλιακό φως, σε 
σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία ή υγρασία ή σε σηµεία µε πολύ σκόνη. 
• Μην φυλάσσετε την συσκευή σε σηµεία µε πολύ χαµηλή (µικρότερη από -
20ο C) ή πολύ υψηλή θερµοκρασία (µεγαλύτερη από +70ο C). 
 

14. Για να προλάβετε δυσλειτουργία της συσκευής 
 
• Με κανένα τρόπο µην συστρέφετε ή τσακίζετε το περικάρπιο και το 
«µαξιλάρι» του. 
• Μην ενεργοποιείτε την διαδικασία φουσκώµατος του περικάρπιου 
(διαδικασία µέτρησης πίεσης) όταν το περικάρπιο δεν είναι τυλιγµένο στον 
καρπό σας. 
• Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή να αντικαταστήσετε 
οποιοδήποτε κοµµάτι της συσκευής (συµπεριλαµβανοµένου του 
περικάρπιου). 
• Ποτέ µην πετάτε η τραντάζετε δυνατά την συσκευή. 
• Μην λειτουργείτε την συσκευή κοντά σε συσκευές όπως κινητά ή 
ασύρµατα τηλέφωνα, που εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 
 

15. Προειδοποιήσεις 
 
• H συσκευή µετρά την πίεση µόνο ενηλίκων. 
• To πιεσόµετρο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται αν ο καρπός σας έχει 
οποιαδήποτε πληγή ή τραύµα. 
• Σε περίπτωση που η αντλία αέρα της συσκευής δεν σταµατά και το 
µαξιλάρι του περικάρπιου φουσκώνει διαρκώς, ΑΜΕΣΩΣ ανοίξτε το 
περικάρπιο και ελευθερώστε τον καρπό σας. 



 

HL 168FV 
 

13

16. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αριθµός Μοντέλου                    HL 168FV 
Μέθοδος µέτρησης                   Ανίχνευση παλµού 
Εύρος µέτρησης                       Πίεση 0-300mmHg 
                                                 Παλµοί 40-199 καρδιακοί παλµοί/ λεπτό 
Ακρίβεια µετρήσεων                 Πίεση +/-3mmHg, Παλµοί +/-5% 
Σύστηµα Fuzzy Pressure         Σύστηµα αντλίας αέρα µε αυτόµατη  
                                                επαναπλήρωση αέρα στο περικάρπιο 
Πλήρωση αέρα                        Αυτόµατη πλήρωση (φούσκωµα µε αυτόµατη  
                                                αντλία) 
Ξεφούσκωµα περικάρπιου      Αυτόµατη απελευθέρωση του αέρα µέσω  
                                                βαλβίδας 
Οθόνη                                     Οθόνη υγρών κρυστάλλων 
Βάρος                                      Περίπου 133gr (περιλαµβάνονται οι µπαταρίες) 
Θέσεις µνήµης                         99 µνήµες 
Μέγεθος περικάρπιου             Περιφέρεια καρπού περίπου 135-195mm 
Συνθήκες λειτουργίας              +10ο C έως +40ο C, σχετική υγρασία λιγότερη  
                                                 από 85%. 
Συνθήκες αποθήκευσης           -20ο C έως +70ο C, σχετική υγρασία λιγότερη  
                                                  από 85%. 
Τροφοδοσία                               2 Αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ (3V) 
∆ιάρκεια ζωής µπαταριών          250 µετρήσεις (περίπου) 
Αξεσουάρ                                   Θήκη αποθήκευσης, Οδηγίες χρήσης 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν, στα πλαίσια βελτίωσης του 
προϊόντος, χωρίς καµία περαιτέρω προειδοποίηση. 
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Σηµειώσεις 
 

Αυτό το πιεσόµετρο συµµορφώνεται πλήρως µε τις 
προδιαγραφές της ντιρεκτίβας CΕ και φέρει το σήµα 
“CE 0197” 
 

 
Η ποιότητα αυτής της συσκευής έχει πιστοποιηθεί και ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών οδηγιών και Ντιρεκτίβων: 
93/42/EEC (EN IEC60601-1 Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, ΕΝ 
ΙΕC60601-1-2:2001 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα- Απαιτήσεις και έλεγχοι) 
που εκδόθηκαν από τις 14 Ιουνίου 1993 και αφορούν τις ιατρικές συσκευές. 
Επίσης η συσκευή ανταποκρίνεται και στα πρότυπα απόδοσης EN σύµφωνα 
µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
EN 1060-1 Μη επεµβατικά σφυγµοµανόµετρα (πιεσόµετρα) - Γενικές 
απαιτήσεις) 
EN 1060-3 Μη επεµβατικά σφυγµοµανόµετρα (πιεσόµετρα) – 
Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για ηλεκτροµηχανικές συσκευές µέτρησης 
πίεσης του αίµατος. 
ΕΝ 1060-4 Μη επεµβατικά σφυγµοµανόµετρα (πιεσόµετρα) – ∆ιαδικασία 
δοκιµών προκειµένου να καθοριστεί η συνολική ακρίβεια των µετρήσεων 
αυτόµατων σφυγµοµανόµετρων. 
 
Σηµαντική σηµείωση! 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
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∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για 
πρώτη φορά το πιεσόµετρο. 
 
 

 
Κατάταξη της συσκευής σύµφωνα µε τα λειτουργικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

- Συσκευή µε εσωτερική πηγή τροφοδοσίας. 
- Χρησιµοποιεί εξαρτήµατα τύπου BF 
- IPX0 
- ∆εν είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον που υπάρχουν 
εύφλεκτα µίγµατα αναισθητικών αερίων µε αέρα ή οξυγόνο ή µε 
οξείδια του αζώτου. 
- Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία µε µικρά διαστήµατα 

λειτουργίας υπό φορτίο. 
 
Για να αποφύγετε σφάλµατα στις µετρήσεις που θα οφείλονται 
στην ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µην χρησιµοποιείτε 
το πιεσόµετρο κοντά σε συσκευές που εκπέµπουν τέτοιου είδους 
ακτινοβολία (π.χ κινητά ή ασύρµατα τηλέφωνα, φούρνοι 
µικροκυµάτων κλπ. 

 
Πάντα να πετάτε το συγκεκριµένο προϊόν σε σηµεία ανακύκλωσης 
ηλεκτρονικών συσκευών, σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς 
για την διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από 
ηλεκτρονικές συσκευές. 
 
 

Εξουσιοδοτηµένoς αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
TELEIMPEX A.E, ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 30 
174.56 ΑΛΙΜΟΣ-ΕΛΛΑ∆Α 

 


