
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



Апаратът за автоматично измерване на индекса на стъпално-брахиално налягане 
(MESI ABPI MD) осигурява на всеки лекарски кабинет възможност за извършване 
на бърз, точен и обективен скрининг за периферна артериална болест (PAD). 
Освен едновременното измерване на стъпално-брахиалния индекс, той също така 
позволява измерване на брахиалното кръвно налягане и сърдечния ритъм. Апаратът 
е предназначен за професионална употреба в клиники за първична здравна помощ и 
специализирани такива в качеството на скринингов метод за откриване на PAD.

Индекс на стъпално-брахиално налягане за 
1 минута
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4 Безопасност и правни препоръки 

Безопасност и правни 
препоръки

Всички права запазени© 2017, MESI Ltd.

Всички права запазени. Тази публикация 
не може да бъде възпроизвеждана, 
копирана или съхранявана в устройство 
с памет. Освен това тази публикация 
не може да се използва за друга цел, 
различна от инструкциите за употреба 
на апарата за автоматично измерване на 
индекса на стъпално-брахиално налягане 
(MESI ABPI MD). Тази публикация не може 
да се превежда на други езици или

да се преобразува в други формати без 
предварителното писмено разрешение 
на MESI Ltd.

Съдържанието на инструкциите за 
употреба може да се променя без 
уведомление. Последната версия на 
инструкциите за употреба можете да 
намерите на адрес 
www.mesimedical.com.

Препоръки за безопасност

1. Настройка и технически персонал
Настройката на апарата трябва да се 
извърши от оторизиран персонал с 
адекватно професионално обучение 
и опит, който е запознат с всички 
опасности, свързани с настройката на 
апарата и неговата употреба, и който 
ще предприеме адекватни мерки за 
предотвратяване на риска за себе 
си, потребителите, друг персонал и 
устройства.

2. Достъп до апарата
Достъп се предоставя само на оторизиран 
персонал.

3. Мерки за безопасност
Необходимо е да се спазват местните
изисквания за безопасност, ако това се 
изисква от разпоредбите. Освен местните 
разпоредби за безопасност се изисква
да се спазват инструкциите за 
безопасност в този документ. При 
наличие на конфликт между препоръките 
за безопасност в този документ и 
препоръките на местните разпоредби 
предимство имат местните разпоредби.

4. Информация за техническия персонал 
На техническия персонал трябва да 
се предоставят адекватни технически 
инструкции за употребата и поддръжката 
на апарата.

За да избегнете лично нараняване и/или повреда на апарата или аксесоарите, 
спазвайте изложените по-долу препоръки за безопасност.
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Търговска марка

Търговските марки MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM и 
MESIresultsTM са собственост на MESI Ltd.

Информация за контакт

Отдел

Адрес

Телефон

Имейл

Уебсайт

Продажби и маркетинг

MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, European Union

+386 (0)1 620 34 87

info@mesi.si

www.mesimedical.com
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Предимства

Захранване с батерияИзмерването може да се извърши за  
1 минута

Резултатите от измерването могат да бъдат 
отпечатани с помощта на компютърното 
приложение MESIresults

Лесен за употреба

Преносим Аксесоари

Обективно и точно измерване Едновременно измерване на индекс на 
стъпално-брахиално налягане и кръвно 
налягане

1

2 1в

1 минута

+
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Технически спецификации
Ширина 25,00 см, височина: 7,30 см, дълбочина: 20,00 см, 
ширина: 0,60 кг

4,3” цветен LCD екран с 16-битова дълбочина на цвета 
Резолюция: 480 × 272 пиксела

AC/DC захранване: FRIWO FW8001M/5
Вход: 100-240V AC/50-60Hz/350mA, изход: 5V DC/3,0A

Вид на батерията: презареждаща се литиево-полимерна
Капацитет: 2300mAh, брой измервания на зареждане: 50

Електрически спецификации: 100-240V AC, 50-60Hz, 3A 
Тип защита срещу електрически удар: Клас ІІ

Съответствие със стандарти:
• EN 60601-1:2007 Общи изисквания за основна безопасност и 

съществени характеристики
• EN 60601-1-2:2008 Електромагнитна съвместимост – 

изисквания и тестове
• EN 80601-2-30:2010 Специфични изисквания за основна 

безопасност и съществени характеристики на автоматизирани 
неинвазивни сфигмоманометри

Запалими анестетици: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящ за 
употреба със запалими анестетици.

• Индекс на стъпално-брахиално налягане с използване на 
осцилометрия и обемна плетизмография,

• Систолно кръвно налягане с използване на осцилометрия и 
обемна плетизмография

• Диастолно кръвно налягане с използване на осцилометрия и 
обемна плетизмография

• Сърдечен ритъм с използване на осцилометрия и обемна 
плетизмография

• Налягане: от 0 до 299 mmHg
• Сърдечен ритъм: от 30 до 199 удара в минута

• Налягане: ± 3 mmHg
• Сърдечен ритъм: ± 5% от стойността
• Индекс на стъпално-брахиално налягане: ± 0,1

Автоматично напомпване с помощта на въздушна помпа и 
изпомпване с помощта на електромагнитен клапан.

Работна среда: от 10 до 40°C, от 30 до 85% относителна 
влажност на въздуха, IPX0 защита, транспорт и съхранение: от 0 
до 60°C, до 85% относителна влажност на въздуха.

Размери 

Дисплей

Захранване и батерия

Тип на защита

Видове измервания

Диапазон на измерване

Гранични стойности на 
грешки при измерване

Напомпване и изпомпване на 
въздуха от маншета

Диапазон на температура и 
влажност 

3
2
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Ръководство за бърз старт
3

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да използвате апарата за пръв път, прочетете внимателно инструкциите 
за употреба и спазвайте препоръките и предложенията. Този раздел включва 
само кратки инструкции за употреба на MESI ABPI MD. За подробно описание на 
отделните функции на апарата вижте раздел 5 „Подробни инструкции“. Пазете 
ръководството за бъдещи справки.

ЗАБЕЛЕЖКА
MESI ABPI MD е предназначен за употреба в медицински учреждения, където 
измерванията трябва да се извършват от подходящо обучен медицински 
персонал. MESI ABPI MD не е предназначен за домашна употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА
MESI ABPI MD може да се използва при бременни жени.

ЗАБЕЛЕЖКА
MESI ABPI MD не е предназначен за употреба при новородени или деца на 
възраст под 10 години. 

ЗАБЕЛЕЖКА
При наличие на интравенозни канюли или артериовенозни (АV) фистули 
маншетите и измерването могат да причинят увреждане на крайника.

MESI ABPI MD има два режима на работа:

⊲ Основният режим е за измерване на индекса на стъпално-брахиално налягане,
когато слагате маншетите на ръката, левия и десния глезени. Резултатите от 
измерването са ляв индекс на стъпално-брахиално налягане (LEFT ABI), десен индекс на стъпално-
брахиално налягане (RIGHT ABI) и кръвно налягане в горната част на ръката (SYS, DIA).

3

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате апарата за измерване на индекса на стъпално-брахиално 
налягане, пациентът трябва да е лежи неподвижно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате апарата за измерване на кръвно налягане в горната част на 
ръката, пациентът трябва да седи с изправен гръб.

Ръководство за бърз старт
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Стъпка

Включете апарата с помощта на бутона 
ON/OFF    (ВКЛ./ИЗКЛ.). Дисплеят ще 
покаже началния екран. Не е необходимо 
да променяте някакви настройки за 
основното функциониране на апарата.

Ако използвате апарата MESI ABPI MD за 
пръв път, ще се покаже меню за езика, 
часа и датата. За правилна настройка на 
менюто вижте раздел 5.1.

Стъпка

Свържете MESI ABPI MD към 
електрическата мрежа с помощта AC/
DC захранване. Гнездото за захранването 
се намира на гърба на апарата и е 
обозначено с надписа „5V DC“. Свържете 
маншетите към апарата чрез поставяне 
на тръбичката на всеки маншет в 
конектора със същия цвят на апарата.

2

  1 

Измерване на индекс на стъпално-брахиално налягане

3.

3.1

START/STOP
ENTER

⊲ Допълнителният режим е за самостоятелно измерване на кръвното налягане в горната част на 
ръката. При този режим ще измерите само кръвното налягане в горната част на ръката, така че 
сложете маншет само в горната част на ръката. Резултатът от измерването е кръвното налягане в 
горната част на ръката (SYS, DIA).

Измерване на индекс на стъпално-брахиално налягане

Стъпка

Пациентът трябва да лежи неподвижно. 
Сложете маншетите в горната част на ръката 
(маншетът, обозначен с „ARM“ - РЪКА), 
долната част на левия крак (маншетът, 
обозначен с „LEFT ANKLE“ - ЛЯВ ГЛЕЗЕН) и 
в долната част на десния крак (маншетът, 
обозначен с „RIGHT ANKLE“ - ДЕСЕН ГЛЕЗЕН). 
Спазвайте следните цветни маркировки:

ЧЕРВЕНО > горната част на лявата или 
дясната ръка
ЖЪЛТО> долната част на левия крак
ЗЕЛЕНО> долната част на десния крак.
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Сложете маншетите така, че да остане 
един пръст разстояние между крайника и 
маншета.

Маншетът за горната част на 
ръката трябва да се сложи така, че 
обозначението за артерията (ARTERY) 
да сочи към лакътната свивка. Вижте 
изображението по-долу за поставяне на 
маншета. Тръбичката на маншета трябва 
да е насочена към пръстите.

Стъпка

Пациентът трябва да лежи неподвижно 
по гръб. Когато сте готови, натиснете
бутона START (СТАРТ). Процесът на 
измерване ще започне. Пациентът не 
трябва да мърда по време на процеса на 
измерване. Целият процес отнема около 
1 минута.

4.

Маншетите за глезените трябва да се 
поставят така, че обозначението за 
глезена (MEDIAL ANKLE) да сочи към 
вътрешната част на глезена. Вижте 
изображението по-долу за поставяне на 
маншета.

По време на процеса на измерване 
екранът ще покаже текущите артериални 
налягания и пулсовите вълни на 
артериалните налягания.

START/STOP
ENTER
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Измерване на кръвно налягане в горната част на ръката 3.2

Стъпка

След приключването на процеса на 
измерване на екрана ще се покажат 
резултатите. Индексът на стъпално-
брахиално налягане се показва в зелен, 
жълт или червен цвят, в зависимост 
от стойността. Скалата на цветовете е 
описана в публикацията „Указания
за управление на пациенти с периферна 
артериална болест“ в списанието на 
Американския колеж по кардиология.

5.

Под 0,89 – в червено
От 0,90 до 0,99 – в жълто
От 1,00 до 1,40 – в зелено
Над 1,41 – в червено

Стъпка

Пациентът трябва да седи удобно на 
стол. Той трябва да седи с изправен 
гръб. Сложете само червения маншет 
за горната част на ръката (маншетът, 
обозначен с „ARM“ – РЪКА) на пациента. 
При този режим на работа зеленият 
и жълтият маншет не се слагат върху 
крайниците на пациента.

3.

6.Стъпка

Върнете се към началния екран с 
помощта на бутона HOME (НАЧАЛО)    . 
Оттам може да видите историята 
на измерванията и да промените 
настройките.

За допълнително описание на 
спецификациите на MESI ABPI MD и 
подробни инструкции за употреба вижте 
останалите раздели на инструкциите за 
употреба.
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Сложете маншетите така, че да остане 
един пръст разстояние между крайника и 
маншета.

Маншетът за горната част на 
ръката трябва да се сложи така, че 
обозначението за артерията (ARTERY) 
да сочи към лакътната свивка. Вижте 
изображението по-долу за поставяне на 
маншета.
Тръбичката на маншета трябва да е 
насочена към пръстите.

Долната част на ръката трябва да лежи 
свободно върху равна повърхност. 
Маншетът трябва да е на едно ниво със 
сърцето на пациента.

4.

Стъпка

След приключването на процеса на 
измерване на екрана ще се покажат 
резултатите от измерването на кръвното 
налягане в горната част на ръката.

5.

Стъпка

Натиснете бутона BLOOD PRESSURE 
MEASUREMENT  (ИЗМЕРВАНЕ НА 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ), за да преминете към 
режима за самостоятелно измерване на 
кръвното налягане.

Когато сте готови, натиснете бутона START 
(СТАРТ). Процесът на измерване ще 
започне. Пациентът не трябва да мърда 
по време на процеса на измерване. 
Целият процес отнема около 1 минута. 
По време на процеса на измерване 
екранът ще покаже текущите артериални 
налягания и пулсовите вълни на 
артериалните налягания.
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4Описание на продукта
Съдържание на опаковката 4.1

Модел
Описание

ABPIMDD
Апарат за автоматично 
измерване на индекс 
на стъпално-брахиално 
налягане 
MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC
AC/DC захранване

ABPIMDAUSB
USB кабел на апарата

ABPIMDACFFSM
Комплект маншети М за 
MESI ABPI MD

ABPIMDACFFSL
Комплект маншети L за 
MESI ABPI MD

Компютърен софтуер MESIresults
Последната версия ще намерите на 
адрес: www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST
Подставка на MESI 
ABPI MD

ABPIMDABAG
MESI ABPI MD 
Чанта за пренасяне

Модел
Описание

Модел
Описание

АКСЕСОАРИ

Свържете се с Вашия местен дистрибутор за повече информация.

START/STOP
ENTER
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Описание на апарата4.2

Конектори за маншетите

Бутон START (СТАРТ)

Бутон ON/OFF 
(ВКЛ./ИЗКЛ.)

Мултифункционални 
бутони

LCD екран

Гнездо за захранването

USB порт

START/STOP
ENTER
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Описание на интерфейса

Описание на интерфейса 4.3

⊲ заглавна лента,
⊲ мултифункционални бутони,
⊲ активно меню.

Заглавна лента
В заглавната лента се показва текущото 
местоположение в рамките на структурата 
на менюто. Освен местоположението в 
рамките на структурата на менюто
в нея се показва часа и индикатора за 
състоянието на батерията.

Мултифункционални бутони
Колоната от лявата страна на 
екрана е разделена на три части. Те 
показват текущите функции на трите 
мултифункционални бутона, разположени 
в лявата част на екрана. При натискане 
на бутон неговата част на дисплея се 
оцветява в сиво.

Активно меню
По-голямата част от екрана се използва 
за показване на инструкции, резултати 
от измервания, история и други менюта. 
Плъзгачът вдясно обозначава текущата 
позиция на избрания елемент от менюто.

В активното меню може да се 
появи изскачащ прозорец с текуща 
информация от рода на състоянието на 
батерията, грешки и предупреждения за 
измерването.

Индикатор/индикатор за състоянието на батерията

Час Адрес на менюто

Плъзгач

Избран обектНеизбран обект

Мултифункционални 
бутони

Екранът на дисплея е разделен на три части:
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Графични символи4.4

В този раздел се описват графичните символи. Навигацията се базира на система от 
два фиксирани функционални бутона и три мултифункционални бутона, чиито функции 
се променят. Текущата функция на всеки от трите бутона се обозначава с икони от 
лявата страна на екрана. 

Мултифункционални бутони

НАЧАЛО Връща към началния екран.

НАГОРЕ/НАДОЛУ Служи за навигация през елементите на 
индивидуалните менюта.

НАЗАД Връща едно ниво назад в йерархията на 
менюто.

НАСТРОЙКИ Влиза в менюто на настройките.

ПОДРОБНОСТИ Показва допълнителни подробности за 
резултатите от измерванията.

ИСТОРИЯ Показва историята.

ИЗМЕРВАНЕ НА 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Режим за самостоятелно измерване на 
кръвно налягане.

ПУЛСОВА ВЪЛНА Графична интерпретация на пулсовите вълни.

Фиксирани функционални бутони

START/STOP (СТАРТ/
СТОП)
ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ)

Стартира или спира процеса на измерване. Ако сте 
в структурата на менюто, натиснете този бутон, за 
да отидете едно ниво надолу или да потвърдите 
промяна в настройките.

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) Включва или изключва апарата.

START/STOP
ENTER

Индикатори

ИНДИКАТОР ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕТО

Показва дали е свързано AC/DC захранване.

ИНДИКАТОР ЗА
СЪСТОЯНИЕ НА 
БАТЕРИЯТА

0% | 50% | 100% зареждане на батерията
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5Подробни инструкции

Употреба за пръв път 5.1

В този раздел е включена цялата информация, необходима на потребителите на 
апарата за безопасно, правилно и точно измерване. Този раздел включва подробно и 
пълно описание на всички функции на апарата, инструкциите за безопасност и цялата 
информация, която е необходима за разбиране на работата на апарата.

Когато използвате апарата MESI ABPI 
MD за пръв път, трябва да настроите 
езика, часа и датата. Задължително 
трябва да настроите точния час и дата, 
защото в противен случай ще получавате 
предупреждения и напомняния, които 
гарантират правилната работа или 
калибриране на апарата MESI ABPI MD.

Включете апарата с помощта на бутона 
ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.). Дисплеят ще 
покаже началния екран с приветствие. За 
да продължите, натиснете някой бутон.

Настройки на езика 5.1.1

Използвайте бутоните UP   (НАГОРЕ) 
и DOWN   (НАДОЛУ) за избор на език. 
Потвърдете избора си с помощта на 
бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ). Езикът на 
апарата ще се промени и ще се покаже 
менюто за настройка на часа.

Ако желаете да се върнете към 
предишното меню без потвърждаване 
на промените, натиснете бутона BACK 
(НАЗАД).
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Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и DOWN   
   (НАДОЛУ) за придвижване през настройките 
за часа и минутите. Потвърдете избора си с 
помощта на бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

Избраното поле ще започне да мига. 
Използвайте бутоните UP    (НАГОРЕ) и DOWN     
(НАДОЛУ), за да зададете нова стойност и 
я потвърдете с помощта на бутона BACK 
(НАЗАД).

Ако е необходимо, повторете процеса 
за другите полета. Когато приключите с 
настройката на часа, използвайте бутоните UP 
    (НАГОРЕ) и DOWN     (НАДОЛУ) за 
преминаване към полето Confirm 
(Потвърждаване) и потвърдете избора си с 
помощта на бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

Ако не желаете да приложите Вашите 
настройки, върнете се към предишното меню 
чрез натискане на бутона BACK       (НАЗАД). 
Часът на апарата ще се конфигурира и ще се 
покаже менюто за настройка на датата.

Настройки на часа5.2.1

Настройки на датата5.3.1

Използвайте бутоните UP    (НАГОРЕ) и DOWN 
   (НАДОЛУ) за придвижване през настройките 
за деня, месеца и годината. Потвърдете избора 
си с помощта на бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

Избраното поле ще започне да мига. 
Използвайте бутоните UP     (НАГОРЕ) и DOWN    
    (НАДОЛУ), за да зададете нова стойност 
и я потвърдете с помощта на бутона BACK 
(НАЗАД).

Ако е необходимо, повторете процеса за
другите полета. Когато приключите с 
настройката на датата, използвайте бутоните 
UP  (НАГОРЕ) и DOWN  (НАДОЛУ) 
за преминаване към полето Confirm 
(Потвърждаване) и потвърдете избора си с 
помощта на бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

Преди да потвърдите, проверете още 
веднъж точността на датата, защото след 
потвърждаване настройките ще бъдат 
запазени и няма да можете да се върнете към 
предишното меню.

Подробни инструкции  Употреба за пръв път
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Настройка на апарата 5.2

За да се гарантира точността на 
измерванията според спецификациите, 
измерванията трябва да се извършват 
в подходяща работна среда. Поставете 
апарата върху равна и стабилна 
повърхност. Препоръчваме да използвате 
подставката ABPI MD. По време на работа 
апаратът не трябва да се излага на 
въздействието на механичен стрес или 
вибрации.

Подобни смущения могат да повлияят 
на резултатите на измерванията и да 
ги направят невалидни (ако поставите 
апарата върху леглото на пациента, 
валидността на резултатите не може да 
се гарантира).

Апаратът трябва да се използва при 
температури в диапазона от +10°C до 
+40°C и при относителна влажност на 
въздуха между 30% и 85%.

AC/DC захранване и батерия 5.3

MESI ABPI MD използва следните два източника на захранване:
⊲ основна електрическа мрежа с помощта на AC/DC захранване, 
⊲ захранване с батерия.

Свържете AC/DC захранването към стенен контакт с напрежение 100-240V и честота 50-
60Hz, и към конектора на гърба на апарата. Апаратът е готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте само AC/DC захранването, което се доставя заедно с апарата; FRIWO 
FW8001M/5. Не използвайте други източници на AC/DC захранване. Използването 
на други видове AC/DC захранване може да причини сериозни наранявания 
на потребителя и/или пациента и потенциална повреда на апарата или друго 
оборудване.

MESI ABPI MD може да работи и без AC/DC захранване. Когато апаратът не е включен 
към електрическата мрежа, той се захранва от батерия. Необходимото захранване се 
осигурява от висококачествена литиево-полимерна батерия. Батерията не е сменяема.

На дисплея ще се изпише благодарствено 
съобщение. Ако е потвърдена грешна 
дата, натиснете бутон ON/OFF (ВКЛ./
ИЗКЛ.) За да отидете в главното меню, 
натиснете някой бутон.

Настройка на апарата
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Системата за зареждане на батерията 
работи автоматично. Батерията 
започва да се зарежда, когато AC/
DC захранването е свързано, което се 
посочва от
индикатора за състоянието на батерията. 
Когато батерията се зареди, процесът на 
зареждане спира и в заглавната лента се 
показва индикаторът за състоянието на 
батерията и индикаторът за зареждането. 

Индикаторът за състоянието на батерията 
се показва в горния ляв ъгъл на екрана:

Батерията е празна/изтощена

Батерията е на 50% заредена

Батерията е на 100% заредена

Капацитетът на батерията е достатъчен за 
около 50 измервания. 

Настройка на маншета5.4

Когато MESI ABPI MD е позициониран правилно, т.е. върху равна повърхност, можете 
да свържете маншетите и да започнете измерването. Маншетите, тръбичките 
и конекторите са с различни цветове с цел правилно поставяне и свързване на 
маншетите. За успешно и правилно измерване трябва да са свързани всичките три 
маншета, както и да са поставени правилно върху трите крайника в съответствие с 
инструкциите за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА
Батерията в апарата е напълно нова и най-вероятно не е съвсем празна, така 
че може да осигури достатъчно захранване за стартиране на апарата. Въпреки 
това свържете MESI ABPI MD към електрическата мрежа с помощта на AC/DC 
захранването.

Светлинен индикатор за захранването
Индикаторът за захранването представлява малък LED светодиод, разположен до 
бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) (вижте стр. 14). Той посочва състоянието на захранването 
на апарата MESI ABPI MD. Възможните състояния са посочени в таблицата по-долу. 

Състояние на индикатора за захранването Цвят на светлинен индикатор за 
захранването

Апаратът MESI ABPI MD е изключен
+

Батерията не се зарежда
Няма светлина

Апаратът MESI ABPI MD е включен
+

Батерията се зарежда 
Червена светлина 

Апаратът MESI ABPI MD е включен
+

Батерията не се зарежда

(Това означава, че апаратът е напълно зареден или работи 
на батерия)

Зелена светлина 

Апаратът MESI ABPI MD е включен
+

Батерията се зарежда
Оранжева светлина 
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Цветова маркировка на отделните маншети:
ЧЕРВЕН > горна част на лявата или дясната ръка 
ЖЪЛТ > долната част на левия крак 
ЗЕЛЕН > долната част на десния крак

Правилното поставяне на маншетите е изключително важно за гарантирането на 
валидни резултати от измерването.

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте умерена сила за поставянето и свалянето на маншетите.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато свързвате тръбичките на маншетите, уверете се, че въздушният поток не е 
препречен по някакъв начин. Препречването на въздушния поток може лесно да 
се постигне чрез случайно поставяне на предмет върху тръбичката.

Преди да използвате маншетите, 
проверете следното:
• надуваемият джоб трябва да е 

поставен правилно в маншета;
• надуваемият джоб да не е прегънат 

или обърнат по неправилен начин;
• тръбичката на маншета да не е 

прегъната или сгъната неподходящо по 
друг начин.

Свържете всеки един маншет към 
апарата чрез включване на съответния 
конектор на тръбичката в съответното 
гнездо. Откачете го чрез издърпване 
от апарата – внимавайте и дърпайте 
конектора, а не тръбичката.

Избор на подходящ маншет

Избор на подходящ маншет 5.5

Модел Описание Обиколка на 
крайника

ABPIMDACFFSM Комплект маншети М за MESI ABPI MD 22–32 см

Основният пакет включва три различни маншета за поставяне върху горната част на 
ръката и долната част на левия и десния крак.

START/STOP
ENTER

Предлагат се също допълнителни маншети за измервания на крайници с по-голяма 
обиколка. Те се предлагат само като комплект. Има възможност за избор между 
различни номера на модели маншети.
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Уверете се, че маншетът е подходящ чрез избор на подходящ размер маншет според 
обиколката на ръката на пациента. Използвайте таблицата в раздел 5.5 „Избор на 
подходящ маншет“.

Маншет за ръката5.6

Изберете маншет, обозначен с ARM 
CUFF (МАНШЕТ ЗА РЪКА), с подходящ 
размер. Проверете дали сте избрали 
правилния размер с помощта на 
маркировката INDEX (ИНДЕКС) и 
областта ОК на маншета.

Поставете маншета в горната 
част на лявата или дясната ръка. 
Уверете се, че обозначената със 
стрелки маркировка на артерията е 
подравнена с брахиалната артерия. 
Тръбичката на маншета трябва да е 
насочена към пръстите.

Увийте маншета около ръката и го 
фиксирайте. Уверете се, че долният 
ръб на маншета е на около 2 – 3 см 
над лакътната свивка. Дрехите не 
трябва да пречат на маншета. При 
фиксиране на маншета се уверете, че 
остава един пръст разстояние между 
крайника и маншета.

Проверете маркировките на маншетите, за да изберете правилния размер маншет. 
Маншетът е подходящ за крайника, ако маркировката INDEX (ИНДЕКС) е в рамките на 
обозначената със стрелки област. Ако размерът на маншета не е подходящ, изберете 
по-подходящ размер от списъка по-горе.

ЗАБЕЛЕЖКА
Всеки маншет е предназначен за поставяне върху конкретен крайник. Ако 
поставите маншет върху грешен крайник, това може да повлияе на точността на 
резултатите от измерването.

Модел Описание Обиколка на 
крайника

ABPIMDACFFSL Комплект маншети L за MESI ABPI MD 32–42 см
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Маншет за левия глезен 5.7

Уверете се, че маншетът е подходящ чрез избор на подходящ размер маншет според 
обиколката на долната част на левия крак на пациента. Използвайте таблицата в 
раздел 5.5 „Избор на подходящ маншет“. 

Изберете маншет, обозначен с LEFT 
ANKLE CUFF (МАНШЕТ ЗА ЛЯВ ГЛЕЗЕН), 
с подходящ размер. Проверете дали 
сте избрали правилния размер с 
помощта на маркировката INDEX 
(ИНДЕКС) и областта ОК на маншета.

Маншет за левия глезен

Поставете маншета в долната 
част на левия крак. Уверете се, че 
обозначените със стрелки маркери 
MEDIAL ANKLE (СРЕДЕН ГЛЕЗЕН) сочат 
към вътрешната страна на глезена. 
Тръбичката на маншета трябва да е 
насочена към коляното.

Увийте маншета около глезена и го 
фиксирайте. Уверете се, че долният 
ръб на маншета е на около 2 – 3 см 
над глезена. Дрехите не трябва да 
пречат на маншета. При фиксиране на 
маншета се уверете, че остава един 
пръст разстояние между крайника и 
маншета.

Маншет за десния глезен 5.8

Уверете се, че маншетът е подходящ чрез избор на подходящ размер маншет според 
обиколката на долната част на десния крак на пациента. Използвайте таблицата в 
раздел 5.5 „Избор на подходящ маншет“. 

Изберете маншет, обозначен с 
RIGHT ANKLE CUFF (МАНШЕТ ЗА 
ДЕСЕН ГЛЕЗЕН), с подходящ размер. 
Проверете дали сте избрали 
правилния размер с помощта на 
маркировката INDEX (ИНДЕКС) и 
областта ОК на маншета.
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Измерване на индекс на стъпално-брахиално налягане5.9

ЗАБЕЛЕЖКА
Препоръчва се пациентът да полежи поне 5 минути преди започване на процеса на 
измерване. По време на измерването пациентът трябва да лежи неподвижно, да е 
спокоен и да не говори. Той не трябва да кръстосва краката си.

ЗАБЕЛЕЖКА
Лицето, извършващо измерването, трябва да е от страната на пациента през 
цялото време и да следи отблизо процеса на измерване.

ЗАБЕЛЕЖКА
Върху измерването на индекса на стъпално-брахиално налягане може да 
повлияе поставянето на маншетите, позицията на пациента и неговото физическо 
състояние. Върху функционирането на апарата могат да окажат влияние високата 
температура, влажността и надморската височина.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако резултатите от измерването на индекса на стъпално-брахиално налягане са 
много необичайни, повторете измерването три пъти.

Поставете маншета в долната част на 
десния крак. Уверете се, че обозначените 
със стрелки маркери MEDIAL ANKLE 
(СРЕДЕН ГЛЕЗЕН) сочат към вътрешната 
страна на глезена. Тръбичката на маншета 
трябва да е насочена към коляното. 

Увийте маншета около глезена и го 
фиксирайте. Уверете се, че долният ръб на 
маншета е на около 2 – 3 см над глезена. 
Дрехите не трябва да пречат на маншета. 
При фиксиране на маншета се уверете, 
че остава един пръст разстояние между 
крайника и маншета.
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Може да започнете измерването на индекса на стъпално-брахиално налягане, 
когато маншетите са правилно позиционирани върху лежащия пациент, връзките са 
проверени и потенциалните препречвания на въздушния поток са отстранени.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако процесът на измерване трябва да се прекъсне поради някаква причина 
(напр. пациентът не се чувства добре), натиснете веднага бутона START/STOP 
(СТАРТ/СТОП). Процесът на измерване ще спре и въздухът от маншетите ще бъде 
изпомпан. Ако въздухът от маншетите не е изпомпан въпреки спирането на 
процеса, веднага откачете тръбичките на маншетите от апарата.

Включете апарата. Дисплеят ще покаже 
началното меню. Ако не се показва 
началното меню или се показва друго 
меню, натиснете бутона BACK  (НАЗАД) 
или HOME  (НАЧАЛО), докато не 
стигнете до началното меню (дясно 
изображение). За да започнете процеса 
на измерване, натиснете бутона START 
(СТАРТ).

Измерване на индекс на стъпално-брахиално налягане

По време на измерване екранът 
показва текущото налягане в маншета 
за всеки крайник отделно и вълните на 
налягането, от които червената крива 
показва осцилацията на налягането в 
горната част на ръката, зелената крива 
показва осцилацията на десния глезен, а 
жълтата крива показва осцилацията на
левия глезен. Отляво на екрана се 
показва лента с таймер, който показва 
оставащото време на измерването.

Апаратът ще определи горната граница 
на налягане за напомпването на 
маншета въз основа на следенето на 
динамиката на налягането по време 
на напомпването. Тъй като данните 
за налягането се събират активно по 
време на изпомпването на въздуха от 
маншетите, пациентът трябва да остане 
неподвижен. Обработката на резултата 
от измерването започва, когато въздухът 
от маншетите е изпомпан, т.е.  когато 
екранът покаже съответното съобщение 
(дясно изображение).
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В случай на резултат „Анормално слаб 
пулс“ или грешка при изчисляването ще 
се покаже предупреждение заедно с 
резултатите от измерването. За подробно 
описание на откриването на тежка 
PAD или некомпресируеми артерии 
(медиална калциноза) вижте раздел 
5.9.1 „Откриване на тежка PAD и 
некомпресируеми артерии“ на страница 
27.

За подробно описание на 
предупрежденията и грешките вижте 
раздел 5.13 „Съобщения за грешки“. 

За допълнителна информация за 
резултатите от измерването натиснете 
бутона „ПОДРОБНОСТИ“   .

За показване на пулсовите вълни на 
пулса натиснете бутона PULSE WAVEFORM 
(ПУЛСОВА ВЪЛНА)  .

За да подготвите апарата за следващо измерване, натиснете бутона HOME (НАЧАЛО) 
или бутона START (СТАРТ) за незабавно започване на ново измерване. Апаратът 
съхранява данните за измерванията в паметта си и можете да ги видите с помощта на 
менюто HISTORY    (ИСТОРИЯ). 

Сега вече можете да свалите маншетите. 
Пациентът вече може свободно да се 
движи. Изчисляването на резултатите от 
измерването отнема няколко секунди, 
докато целият процес на измерване, 
заедно с процеса на изчисляване, 
отнема около минута. След приключване 
на изчисляването апаратът показва 
резултатите на екрана: левия и десния 
индекс на стъпално-брахиално налягане, 
налягането в горната част на ръката и 
сърдечния ритъм.

По време на измерването или когато
се покажат резултатите, може да се 
покаже предупреждение на екрана. 
Ако по време на процеса на измерване 
възникне грешка, ще се покаже 
предупреждение в син правоъгълник 
и измерването автоматично ще спре. 
В правоъгълника ще се покаже името 
на предупреждението или грешката и 
кратко описание. За подробни описания 
на предупрежденията и грешките вижте 
раздел 5.13 „Съобщения за грешки“.
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Откриване на тежка PAD и некомпресируеми артерии 5.9.1

Когато се покаже резултата „Анормално слаб пулс“, налице е голяма вероятност за 
тежка периферна артериална болест (PAD) или некомпресируеми артерии (медиална 
калциноза).

1. Примерна нормална пулсова вълна:

ЗАБЕЛЕЖКА
Преобладаващата част от резултатите „Анормално слаб пулс“ описва пациентите с 
ABPI около и по-нисък от 0,5. 

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се покаже съобщение „Анормално слаб пулс“, препоръчва се да повторите 
измерването с апарата, свързан към компютър, с помощта на софтуера MESIresults 
(вижте страница 13). Това ще позволи интерпретация на пълните пулсови вълни 
(вижте примера по-долу). 

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на медиална калциноза артериите не могат да се компресират,  тъй като 
артериалните стени са твърди. Измерването на кръвно налягане с маншети е 
невъзможно и поради това резултатът за ABPI не може да се смята за надежден. 
Пациентът трябва да се насочи за измерване на пръстов брахиален индекс.

Примерна вълна на пулс:
2. Примерна пулсова вълна при тежка 
PAD:
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Едновременно измерване5.9.2

MESI ABPI MD използва уникалната функция „едновременно измерване“, когато 
маншетите са поставени едновременно на три крайника. Маншетите се напомпват и 
изпомпват едновременно, за да се измери кръвното налягане във всички крайници в 
даден момент. 

Измерването с трите маншета позволява безопасно едновременно измерване на 
индекса на стъпално-брахиално налягане.
Едновременното измерване е важно за точността на ABPI, тъй като елиминира 
грешката при измерването, дължаща се на естествената промяна на кръвното налягане 
при хората.

ЗАБЕЛЕЖКА
Едновременното измерване с четири маншета вместо три увеличава риска 
от претоварване на сърцето. (Не се препоръчва едновременно измерване на 
всичките четири крайника.)

ЗАБЕЛЕЖКА
Препоръчва се измерването да се прави на дясната ръка поради по-малкия брой 
случаи на субклавиална стеноза.

ЗАБЕЛЕЖКА
За населението като цяло е достатъчно измерване с три маншета. Когато има 
съмнения за разлика в кръвното налягане на ръката, препоръчва се маншетът за 
ръка да се постави на другата ръка и да се повтори измерването. Резултатът е по-
ниският ABPI от двете измервания. 

3. Примерна пулсова вълна при 
некомпресируеми артерии:
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ЗАБЕЛЕЖКА
Препоръчва се пациентът да поседи спокойно поне 5 минути, преди започване на 
процеса на измерване.

ЗАБЕЛЕЖКА
Лицето, извършващо измерването, трябва да е от страната на пациента през 
цялото време и да следи отблизо процеса на измерване.  

ЗАБЕЛЕЖКА
Върху измерването на кръвното налягане в горната част на ръката може да 
повлияе поставянето на маншетите, позицията на пациента и неговото физическо 
състояние. Върху функционирането на апарата могат да окажат влияние високата 
температура, влажността и надморската височина.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако резултатите от измерването на кръвното налягане в горната част на ръката са 
много необичайни, повторете измерването три пъти.

Измерване на кръвно налягане в горната част на ръката 5.10

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да поставите маншета, свалете всички стягащи дрехи или плътно 
прилепнали ръкави от горната част на ръката. Не слагайте маншета върху дебели 
дрехи.

Можете да започнете измерването на кръвното налягане в горната част на ръката, 
когато маншетът е правилно позициониран върху седящия пациент, свързванията са 
проверени и потенциалните препречвания на въздушния поток са отстранени.

По време на измерването пациентът трябва да седи в правилна позиция, така че:
• Да седи на стол, четирите крака на който са върху равен под.
• Да седи с изправен гръб.
• Маншетът трябва да е на едно ниво със сърцето на пациента.

За подробности за поставянето на маншета вижте раздел 5.6 „Маншет за ръката“.

ЗАБЕЛЕЖКА
В режима за самостоятелно измерване на кръвно налягане поставете само 
маншета за ръката на пациента. Другите маншети не трябва да се слагат.
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За да започнете процеса на измерване, 
натиснете бутона START (СТАРТ). По 
време на измерването на екрана се 
показва текущото налягане в маншета и 
графика на вълната на налягането. Отляво 
на екрана се показва лента с таймер, 
който показва оставащото време на 
измерването.

Апаратът ще определи горната граница на налягане за напомпването на маншета въз 
основа на следенето на динамиката на налягането по време на напомпването. Тъй 
като данните за налягането се събират активно по време на изпомпването на въздуха 
от маншета, пациентът трябва да остане неподвижен. Обработката на резултата от 
измерването започва, когато въздухът от маншета е изпомпан, т.е. когато на екрана се 
покаже съответното съобщение.

Сега вече можете да свалите маншета. 
Пациентът вече може свободно да се 
движи. Изчисляването на резултатите от 
измерването отнема няколко секунди, 
докато целият процес на измерване, 
заедно с процеса на изчисляване, отнема 
около минута.
 
След приключване на изчисляването 
апаратът показва на екрана кръвното 
налягане в горната част на ръката и 
сърдечния ритъм.

Включете апарата. Дисплеят ще покаже 
началното меню. За да измерите 
кръвното налягане в горната част на 
ръката, променете работния режим чрез 
натискане на бутона BLOOD PRESSURE 
MEASUREMENT  (ИЗМЕРВАНЕ НА 
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ).  Ще се покаже меню 
като това на изображението по-долу.

За допълнителна информация за 
резултатите от измерването натиснете 
бутона DETAILS (ПОДРОБНОСТИ)  . 

За показване на пулсовите вълни 
натиснете бутона PULSE WAVEFORM      
(ПУЛСОВА ВЪЛНА).
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ЗАБЕЛЕЖКА
Ако процесът на измерване трябва да се прекъсне поради някаква причина (напр. 
пациентът не се чувства добре), натиснете веднага бутона START (СТАРТ). Процесът 
на измерване ще спре и въздухът от маншета ще бъде изпомпан. Ако въздухът 
от маншетите не е изпомпан въпреки спирането на процеса, веднага откачете 
тръбичките на маншета от апарата. 

История на измерванията 5.11

В менюто History (История) се съхраняват 
измерванията на индекса на стъпално-
брахиално налягане и кръвното налягане 
в горната част на ръката:

L: 1,06  R: 1,03  - брахиално налягане в 
глезена 
измервания на индекса;

BP: 137/101      - измервания на кръвното 
налягане в горната част 
на ръката.

ЗАБЕЛЕЖКА
Паметта на историята на измерванията може да съхранява около 30 измервания. 
По-старите измервания автоматично се изтриват при всяко допълнително 
измерване.

В менюто History (История) можете да прегледате последните измервания. За да 
прегледате историята на измерванията, натиснете бутона HISTORY      (ИСТОРИЯ).

⊲ Използвайте бутоните UP   (НАГОРЕ) и DOWN   (НАДОЛУ) за навигация през историята 
на измерванията и изберете измерването, което искате да прегледате.

⊲ Натиснете бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ) за подробности за избраното измерване.
⊲ Натиснете бутона BACK     (НАЗАД) за връщане към менюто за избор на история и 

бутона HOME     (НАЧАЛО) за връщане към началния екран.
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Промяна на настройките на апарата5.12

Настройки при ампутация5.12.1

Ако пациентът има ампутиран крак 
или не е подходящ за измерване на 
ABPI поради наличието на тежки и/
или болезнени рани, ABPI може да се 
измери само на десния или левия крак на 
пациента.

Използвайте бутоните UP (НАГОРЕ) 
и DOWN (НАДОЛУ) за избор на 
настройките за ампутация. Потвърдете 
избора си с помощта на бутона ENTER 
(ВЪВЕЖДАНЕ). 

Изберете крака, върху който няма 
да поставяте маншета. Потвърдете 
избора си с помощта на бутона ENTER  
(ВЪВЕЖДАНЕ).

⊲ Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) 
и DOWN   (НАДОЛУ) за избор на 
настройка. Менюто с избраните 
настройки ще се оцвети в зелено.

⊲ Натиснете бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ) 
за вход в избраното меню. За описанието 
на отделните настройки вижте разделите 
по-нататък.

⊲ За връщане към началния екран 
натиснете бутона HOME  (НАЧАЛО). 

ЗАБЕЛЕЖКА
Трябва да се използва само един от маншетите за крак (или зеленият – за десен, 
или жълтият – за ляв), когато е избрана настройка за ампутация.

Достъпът до менюто Settings  
(Настройки) е от началното меню.

За да промените настройките на 
апарата, натиснете бутона SETTINGS    
(НАСТРОЙКИ). Ще се покаже менюто на 
настройките. 

Ако желаете да се върнете към 
предишното меню без потвърждаване 
на промените, натиснете бутона BACK   
(НАЗАД). 
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Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) 
и DOWN  (НАДОЛУ) за избор на език. 
Потвърдете избора си с помощта на 
бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ). Езикът на 
апарата ще се промени и ще се върнете 
към предишното меню.
Ако желаете да се върнете към 
предишното меню без потвърждаване 
на промените, натиснете бутона BACK     
(НАЗАД) .

Промяна на настройките на апарата

Настройки на часа 5.12.3

Настройки на датата 5.12.4

Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и 
DOWN  (НАДОЛУ) за придвижване през 
настройките за деня, месеца и годината. 
Потвърдете избора си с помощта на 
бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).
Избраното поле ще започне да мига. 
Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и 
DOWN  (НАДОЛУ), за да зададете нова 
стойност и я потвърдете с помощта на 
бутона BACK  (НАЗАД).
Ако е необходимо, повторете процеса за
другите полета. Когато приключите с 
настройката на датата, използвайте 
бутоните UP   (НАГОРЕ) и DOWN  
(НАДОЛУ) за преминаване към полето 
Потвърждаване и потвърдете избора си с 
помощта на бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ). 

Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) 
и DOWN  (НАДОЛУ) за придвижване 
през настройките за часа и минутите. 
Потвърдете избора си с помощта на 
бутона START (СТАРТ).
Избраното поле ще започне да мига. 
Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и 
DOWN  (НАДОЛУ), за да зададете нова 
стойност и я потвърдете с помощта на 
бутона BACK  (НАЗАД).
Ако е необходимо, повторете процеса за
другите полета. Когато приключите 
с настройката на часа, използвайте 
бутоните UP  (НАГОРЕ) и DOWN  
(НАДОЛУ) за преминаване към полето 
Confirm (Потвърждаване) и потвърдете 

Ако не желаете да приложите Вашите 
настройки, върнете се към предишното 
меню чрез натискане на бутона BACK  
(НАЗАД).

избора си с помощта на бутона ENTER 
(ВЪВЕЖДАНЕ). 
Ако не желаете да приложите Вашите 
настройки, върнете се към предишното 
меню чрез натискане на бутона BACK     
(НАЗАД).

Настройки на езика 5.12.2
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Настройки за уведомления5.12.5

Изтриване на историята5.12.6

ЗАБЕЛЕЖКА
Напомнянето за калибриране се появява една година след първата употреба. Ако 
датата не е зададена правилно, напомнянето може да не се появи навреме.

Информация за апарата5.12.7

Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и 
DOWN  (НАДОЛУ), за да се придвижите 
към записа „Device Information“ 
(Информация за апарата) и потвърдете 
избора си чрез натискане на бутона 
ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

За връщане към началния екран 
натиснете бутона HOME (НАЧАЛО) . 

Можете да прегледате информация за апарата – описание, модел, сериен номер, 
референтен номер (Description, Model, REF, SN), информация за софтуерната версия 
(Software), датата на последното калибриране на апарата (Calibrated) и датата на 
издаване на апарата (Issue), която обозначава датата на неговото производство.

Натиснете бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ), за 
да включите или изключите напомнянето 
за калибриране. Когато приключите с 
промяната на настройката, използвайте 
бутоните UP  (НАГОРЕ) и DOWN 
(НАДОЛУ) за преминаване към полето 
Confirm (Потвърждаване) и потвърдете 
избора си с помощта на бутона ENTER 
(ВЪВЕЖДАНЕ).

Ако не желаете да приложите Вашите 
настройки, върнете се към предишното 
меню чрез натискане на бутона BACK  
(НАЗАД). 

Използвайте бутоните UP  (НАГОРЕ) и  
DOWN  (НАДОЛУ), за да се придвижите 
към записа „Delete History“ (Изтриване на 
историята).

За да изтриете цялата история на 
измерванията, натиснете бутона ENTER   
(ВЪВЕЖДАНЕ).
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Съобщения за грешка 5.13

По време на измерване апаратът може да идентифицира два вида грешки: 
⊲ грешки при измерване (по време на измерването се показва предупреждение и 
измерването спира) и
⊲ грешки при изчисляване (показва се предупреждение заедно с резултатите от 
измерването).

Грешки при измерване 5.13.1

Показва се предупреждение под формата 
на изскачащ прозорец по време на 
напомпване и изпомпване на въздуха от 
маншетите.

Измерването автоматично спира.

За връщане към началния екран 
натиснете бутона ENTER (ВЪВЕЖДАНЕ).

Грешка Описание Решение

ГРЕШКА 6 Грешка при напомпва-
нето.

Проверете поставянето на маншетите и 
повторете измерването.

ГРЕШКА 7 Изпомпването е прекале-
но бързо.

Маншетът не е прикачен или е прикачен 
неправилно. Прикачете правилно 
маншета и повторете измерването.

Грешки при изчисляване 5.13.2

Появява се предупреждение в отделен 
прозорец при показване на резултатите 
от измерването.

За да прегледате резултатите от 
измерването, натиснете бутона BACK   
(НАЗАД).

Показва се идентификационният номер 
на грешката вместо резултатите от 
измерването.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се покаже съобщение ERROR (ГРЕШКА), препоръчва се да повторите 
измерването с апарата, свързан към компютър, с помощта на софтуера MESIresults 
(вижте страница 13). Това ще позволи интерпретация на пълните пулсови вълни.
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Грешка Описание Решение

ГРЕШКА 2 Открита е аномалия. 
Пациентът може да е 
мръднал по време на 
процеса на измерване.

Напомнете на пациента, че трябва да е 
неподвижен по време на измерването и 
повторете измерването.

ГРЕШКА 3 Маншетът не е 
достатъчно напомпан.

Проверете поставянето на маншетите и 
повторете измерването.

ГРЕШКА 4 Възникнала е грешка 
при изчисляване на 
сърдечния ритъм.

Повторете измерването. Ако грешката се 
повтори, измерената стойност е извън 
диапазона на измерване на апарата.

ГРЕШКА 5 Възникнала е грешка при 
изчисляване на индекса 
на стъпално-брахиално 
налягане.

Повторете измерването. Ако грешката се 
повтори, измерената стойност е извън 
диапазона на измерване на апарата.

ГРЕШКА 8 Възникнала е грешка 
при изчисляване на 
систолното налягане.

Повторете измерването. Ако грешката се 
повтори, измерената стойност е извън 
диапазона на измерване на апарата.

ГРЕШКА 9 Възникнала е грешка 
при изчисляване на 
диастолното налягане.

Повторете измерването. Ако грешката се 
повтори, измерената стойност е извън 
диапазона на измерване на апарата.

ГРЕШКА 10 Възникнала е грешка при 
изчисляване на средното 
налягане.

Повторете измерването. Ако грешката се 
повтори, измерената стойност е извън 
диапазона на измерване на апарата.

ГРЕШКА 11 Открито е голямо 
колебание на 
налягането. Пациентът 
може да е мръднал.

Резултатите може да са грешни. 
Повторете измерването.

ЗАБЕЛЕЖКА
За съобщението „Анормално слаб пулс“ вижте раздел 5.9.1 на страница 27. 
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6Общи предупреждения и 
предпазни мерки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да използвате апарата за пръв път, прочетете 
внимателно инструкциите за употреба и спазвайте препоръките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Потребителите на апарата MESI ABPI MD трябва да са 
адекватно обучени как да използват апарата. Преди първата употреба на апарата 
потребителите трябва да прочетат внимателно целите инструкции за употреба и да 
спазват инструкциите за употреба на свързаното оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако апаратът се използва или съхранява извън посочения 
диапазон на температура и влажност на въздуха, точността, която е посочена в 
техническите спецификации на апарата, не се гарантира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте апарата, когато е влажен. След почистване на 
апарата с влажна кърпа изчакайте да изсъхне. Използвайте апарата само когато е 
напълно сух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не изхвърляйте апарата като несортиран битов отпадък. 
Подгответе го за рециклиране или разделно събиране на отпадъци в съответствие 
с Директива 2002/96/ EО за отпадъци от електрическо и електронно оборудва 
не(ОЕЕО).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За предотвратяване на електрически удар поради утечка 
на ток използвайте само AC/DC захранване, което е съвместимо с техническите 
спецификации на апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задължително е апаратът да се калибрира веднъж годишно, 
за да се гарантират правилното функциониране и точността. Свържете се с Вашия 
дилър или производителя за калибриране на апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само неагресивни почистващи препарати за 
почистване на апарата. Апаратът може да се забърсва с влажна кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че апаратът не влиза в контакт с електрически ток, 
докато го почиствате.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Апаратът може да се използва само от професионален 
медицински персонал. Апаратът е оборудване от клас А и може да причини радио 
смущения или дори да попречи на функционирането на намиращи се в близост 
устройства. Възможно е да се наложи да смените мястото на MESI ABPI MD или да 
защитите стаята, в която се намира апарата, от електромагнитно излъчване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не отваряйте апарата. Апаратът не съдържа части, които могат 
да се сменят от потребителя. Не променяйте и не адаптирайте апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Защитете апарата от влага и течности, както и от екстремно 
високи/ниски температури. Защитете апарата и от механичен стрес и не го 
излагайте на въздействието на пряка слънчева светлина, тъй като това може да 
доведе до неправилно функциониране на апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Огъната или прегъната тръбичка може да причини високо 
налягане в маншета, което може да доведе до нараняване на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Последователното извършване на прекалено голям брой 
измервания може да доведе до нараняване на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не слагайте маншетите върху рани, тъй като това може да 
доведе до допълнително нараняване. Поставяйте маншетите само върху горната 
част на ръцете и долната част на краката.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При наличие на интравенозни канюли или артериовенозни 
(АV) фистули в крайниците маншетите и измерването могат да причинят 
увреждане на крайника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако пациентът е бил подложен на хирургична интервенция на 
млечната жлеза, не поставяйте маншета за ръката от страната, където е извършена 
операцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте апарата при пациенти, докато те са свързани 
към монитор за наблюдение на жизнените показатели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бъдете внимателни при сгъване на маншетите и тръбичките. Не 
ги сгъвайте прекалено силно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не извършвайте самостоятелно някакви ремонти. При 
поява на дефект се свържете с Вашия дилър или дистрибутор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато движите подставката на MESI ABPI MD, уверете се, че 
бутате нея, а не апарата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверявайте налягането в маншета няколко пъти по време на 
измерване. Ако налягането в маншета действа в продължение на прекалено дълго 
време върху крайника, то може да наруши кръвния поток. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Апаратът MESI ABPI MD не е предназначен за употреба заедно 
с високочестотно хирургично оборудване.
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ПРОИЗВОДИТЕЛ ПРИЛОЖНА ЧАСТ ТИП BF

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР СЕ МАРКИРОВКА

СЕРИЕН НОМЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА 
УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! MESI ABPI MD е предназначен за измерване на индекс на 
стъпално-брахиално налягане. Измерванията на кръвното налягане в горната част 
на ръката са само за информативни цели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! AC/DC захранването трябва да е свързано към лесно достъпен 
контакт (AC/DC захранването служи също за галванична изолация). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Апаратът AC/DC не трябва да се използва в богата на кислород 
среда.

Важни етикети 6.1

Символите на етикетите в долната част на апарата, опаковката и инструкциите 
предоставят важна информация за апарата. Символите са описани по-долу.

	  

	  

	  

	  
REF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато повтаряте няколко пъти измерването на индекса на 
стъпално-брахиално налягане или кръвното налягане, на мястото на измерване е 
възможно да се появи лека болка. Изключени са други ефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Важна информация за електромагнитната съвместимост (ЕМС). Тъй като 
броят на електронните устройства от рода на компютри и мобилни телефони в помещенията 
нараства, медицинските уреди могат да станат чувствителни към електромагнитните влияния 
на други устройства. Електромагнитните смущения могат да да доведат до неправилна 
работа на медицинските уреди, което потенциално може да доведе до опасни ситуации. 
Освен това медицинските уреди не трябва да взаимодействат с други устройства. Стандартът 
IEC/EN 60601- 1-2 е въведен поради необходимостта от определяне на изисквания за 
електромагнитна съвместимост (ЕМС) с цел предотвратяване на опасни ситуации при 
използването на медицински уреди. Стандартът определя нивото на съпротивление на 
електромагнитното смущение за медицински уреди. Този медицински уред е съвместим със 
стандарта IEC/EN 60601-1-2  по отношение на съпротивлението на електромагнитни смущения 
и електромагнитни излъчвания. Въпреки това не използвайте мобилни телефони и подобни 
устройства, които създават силни електромагнитни полета в близост до апарата. Те могат 
да доведат до неправилна работа на апарата, което потенциално може да причини опасна 
ситуация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Кабелите и аксесоарите могат да повлияят отрицателно на 
ЕМС. По време на работа с апарата той трябва да е на разстояние не по-малко от 
сантиметър от друг медицински уред.
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Референтна маркировка 
(ИД:година) Описание

EN 60601-1:2006 Електрическо медицинско оборудване – част 1: Общи 
изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики (ІEC EN 60601-1:2005)

EN 60601-1-2:2007 Електрическо медицинско оборудване – част 1-2: Общи 
изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики – допълнителен стандарт: Електромагнитна 
съвместимост – изисквания и тестове (IEC 60601-1-2:2007, 
модифициран)

EN 60601-1-6:2010 Електрическо медицинско оборудване – част 1-6: Общи 
изисквания за основна безопасност и съществени 
характеристики – допълнителен стандарт: Използваемост

EN 80601-2-30:2010 Електрическо медицинско оборудване – част 2-30: 
Специфични изисквания за основна безопасност и 
съществени характеристики на автоматични неинвазивни 
сфигмоманометри (IEC 80601-2-30:2009, включително 
поправките от януари 2010 г.)

EN 60601-2-30:2000 Електрическо медицинско оборудване – част 2-30: Специфични 
изисквания за безопасността, включително основното 
функциониране, на автоматично, циклично, неинвазивно 
оборудване за наблюдение на кръвно налягане

EN 1060-1:1995+A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри. Част 1: Общи изисквания

EN 1060-3:1997+A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри – част 3: Допълнителни 
изисквания за електромеханични системи за измерване на 
кръвно налягане

EN 1060-4:2004 Неинвазивни сфигмоманометри – част 4: Тестови процедури за 
определяне на общата точност на автоматични неинвазивни 
сфигмоманометри

EN ISO 14971:2012 Медицински устройства – Прилагане на управление на риска 
за медицински устройства

EN ISO 10993-1:2009 Биологична оценка на медицински устройства – част 1: Оценка 
и тестване в рамките на процеса на управление на риска

ISO 15223-1:2012 Символи за медицински устройства

EN ISO 13485:2012 Медицински устройства – Изисквания на системи за 
управление на качеството за регулаторни цели 

Съответствие със стандарта6.2

Апаратът отговаря на условията на Директивата на Съвета 93/42/EИО за медицински 
уреди. Апаратът отговаря на стандартите в таблицата по-долу.
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7Поддръжка
Зареждане на батерията

7.4

7.5

Ако искате да използвате апарата 
със захранване от батерия, трябва да 
се уверите, че батерията редовно се 
зарежда. Едно зареждане  на батерията е 
достатъчно за около 50 измервания. 

Ако капацитетът на батерията е 
значително намален след определен 
период на интензивна употреба, най-
вероятно батерията е изтощена и трябва 
да я смените. Тъй като апаратът не 
съдържа части, които могат да се сменят 
от потребителя, трябва да се свържете 
с Вашия дилър или производителя за 
смяна на батерията.

Инструкции за почистване

7.3

Препоръчва се редовно да почиствате 
апарата с мека, суха или влажна кърпа. 
Не използвайте агресивни почистващи 
препарати, летливи течности или 
прекомерна сила при почистване на 
апарата. Не мийте маншетите и не 
ги потапяйте във вода. Също така не 
използвайте бензин, разредители или 
подобни разтвори за почистване на 
маншетите. За адекватно почистване 
на маншетите използвайте мека, 
навлажнена кърпа и сапун.

Експлоатационен живот и съхранение

Предпазване на маншетите

Препоръки за интервали на сервизно 
обслужване и поддръжка

7.1

7.2

Ако апаратът правилно се използва, 
поддържа и се калибрира редовно, 
неговият минимален експлоатационен 
живот е 5 години.
Можете да съхранявате апарата при 
подходящи условия в продължение 
максимум на 5 години.  
Когато използвате апарата след 
съхранение, препоръчваме да направите 
внимателна проверка за поддръжката му 
и да го калибрирате.

При наличие на отворени рани защитете 
раните с подходяща непромокаема 
превръзка, преди да сложите маншетите.
Препоръчва се използването на 
предпазни ръкави.

Задължително е апаратът да се 
калибрира веднъж годишно. Свържете 
се с Вашия дилър или производителя за 
калибриране на апарата.

ЗАБЕЛЕЖКА! Не перете маншетите в перална машина и не ги гладете.

ЗАБЕЛЕЖКА! В случай на механичен стрес апаратът трябва да се калибрира!

ЗАБЕЛЕЖКА! В случай на контакт със заразени телесни течности апаратът трябва 
да се почисти с неагресивни почистващи препарати, а маншетите веднага трябва 
да се сменят с нови. За да избегнете смяна на маншетите, използвайте предпазна 
хартия за маншетите.

ЗАБЕЛЕЖКА! Задължително е апаратът да се калибрира веднъж годишно, за да се 
гарантират правилното функциониране и точността. Свържете се с Вашия дилър 
или производителя за калибриране на апарата.
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Отстраняване на неизправности8.
Проблем Възможна причина Възможно решение

Апаратът не се включва, 
но зеленият светлинен 
индикатор свети.

Батерията е празна. Включете го в AC/DC 
захранване.

Маншетите не се 
напомпват.

Свистящ шум.

Неочакван резултат.

Вероятна утечка на 
въздух.

Проверете маншетите, 
въздушните тръбички и 
конекторите и ги сменете 
при нужда. Ако не можете 
сами да отстраните 
проблема, консултирайте 
се с Вашия дилър или 
производител.

Неочакван резултат.

Неправилно поставяне на 
маншета.

Движение на пациента по 
време на измерването.

Използван е маншет с 
грешен размер.

Прочетете отново 
инструкциите за употреба 
и поставете правилно 
маншетите.

Повторете процеса на 
измерване.

Използвайте маншети с 
правилен размер.

Звучно разпъване на 
фиксиращата лента.

Неправилно поставяне на 
маншета.

Използван е маншет с 
грешен размер.

Прочетете отново 
инструкциите за употреба 
и поставете правилно 
маншетите.

Използвайте маншети с 
правилен размер.
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9ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Апаратът има три години гаранция, считано от датата на покупката (датата на 
доставката, посочена във фактурата).  Рекламациите ще са валидни само ако са 
придружени с квитанцията за покупката.

Още информация за гаранцията можете да намерите в гаранционната карта, 
приложена към настоящите инструкции за употреба. 

За запитвания относно сервизното обслужване се свържете с:

Гаранционна информация

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Помощ и 
поддръжка  

@
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Подставка на MESI ABPI MD10
По време на измерване апаратът трябва 
да е поставен върху равна и стабилна 
повърхност. Най-добрият вариант е да се 
използва подставката на MESI ABPI MD, 
която гарантира възможно най-доброто 
поставяне на апарата в клиниката и 
освен това може да се използва и за 
съхранение на апарата и неговите 
аксесоари (маншети, AC/DC захранване).

Подставката на MESI ABPI MD гарантира 
мобилността и стабилността на апарата. 
Кръглата кошница е предназначена за 
съхранение на аксесоарите (маншети, 
AC/DC захранване), а равната повърхност 
отгоре държи апарата – той просто 
се поставя върху магнитна пластина, 
която гарантира неговата стабилност. 
За сваляне на апарата от пластината се 
изисква съвсем малка сила.

ЗАБЕЛЕЖКА
Средноинтензивните или интензивните механични влияния могат да доведат до 
нарушаване на стабилната позиция на подставката. Апаратът може да се повреди 
след падане.

Сглобяване на подставката10.1

Пъхнете пръта през пръстена на 
кошницата. Подравнете отворите 
на кошницата и пръта и фиксирайте 
пръстена на кошницата и тръбата заедно 
с помощта на винта А.
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Използване на подставката 10.2

Поставете MESI ABPI MD върху магнитната пластина. Апаратът ще се задържи стабилен 
в тази позиция. Поставете маншетите и другите аксесоари в кошницата. Свалянето 
на апарата изисква съвсем слабо прилагане на сила за преодоляване на магнитното 
привличане, което поддържа стабилната позиция на апарата върху пластината.

Почиствайте подставката с влажна кърпа или неагресивни почистващи препарати.

Пъхнете пръта в отвора на основата. 
Използвайте винта В за прикрепване на 
пръта към основата.



11-2018 / V6


