
JUHISED KASUTAMISEKS



Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi automatiseeritud mõõteseade (MESI ABPI MD) toob 
perifeersete arterite raske haiguse (PAD) kiire, täpse ja objektiivse sõelumise iga arsti 
büroosse. Lisaks pahkluu-õlavarre indeksi samaaegsele mõõtmisele võimaldab see 
ka pahkluu vererõhu ja südamerütmi mõõtmist. See on mõeldud professionaalseks 
kasutuseks esmatasandi tervishoius ja eriarstikliinikutes PAD avastamise 
sõelumismeetodina.

1-minutiline pahkluu-õlavarre vererõhuindeks
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4 Ohutuslikud ja õiguslikud soovitused 

Ohutuslikud ja õiguslikud 
soovitused

Kõik õigused kaitstud© 2018, MESI Ltd.

Kõik õigused kaitstud. Seda väljaannet ei 
ole lubatud taastoota, kopeerida või
mäluseadmele salvestada. Lisaks ei ole 
käesolevat väljaannet lubatud kasutada 
mistahes muul eesmärgil kui pahkluu-
õlavarre vererõhuindeksi mõõteseadme 
(MESI ABPI MD) kasutusjuhendina. 
Seda väljaannet ei või tõlkida teistesse 

keeltesse ega ühelgi viisil muudesse 
vormingutesse teisendada ilma MESI Ltd. 
kirjaliku loata.

Kasutusjuhendi sisu võidakse eelneva 
teavitamiseta muuta. Kasutusjuhendi 
viimane versioon on saadaval aadressil 
www.mesimedical.com.

Ohutussoovitused

1. Seadistamine ja tehniline personal
Seadme peab seadistama vastava 
professionaalse väljaõppe ja 
kogemustega volitatud personal, kes 
on teadlik kõigist seadme seadistamise 
ja kasutamisega seotud ohtudest, ning 
kes rakendab endi, kasutajate, muu 
personali ja seadmete jaoks piisavaid 
riskiennetusmeetmeid.

2. Juurdepääs seadmele
Juurdepääsu võib anda vaid volitatud 
personalile.

3. Ohutusmeetmed
Järgida tuleb võimalikke kohustuslikke
riiklikke ohutusnõudeid. Lisaks riiklikele 
ohutusnõuetele tuleb järgida
käesolevas dokumendis olevaid 
ohutusjuhised. Kui käesoleva 
dokumendi ohutussoovitusedja riiklikud 
ohutussoovitused on vastuolus, tuleb 
järgida riiklikke nõudeid.

4. Teave tehnilisele personalile 
Tehnilisele personalile tuleb anda 
piisavaid tehnilisi juhiseid seadme 
kasutamiseks ja hooldamiseks.

Tervisekahjustuse ja/või seadme või tarvikute kahjustuste vältimiseks järgige 
alltoodud ohutussoovitusi.
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Kaubamärk

MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM ja MESIresultsTM on 
ettevõtte MESI Ltd kaubamärgid .

Kontaktandmed

Osakond

Aadress

Telefon

E-post

Veebileht

Müük ja turundus

MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Sloveenia, Euroopa Liit

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com



6 Eelised

Eelised

AkutoitelMõõtmise saab teha 1 minutiga

Mõõtetulemusi saab arvutirakenduse 
MESIresults abil välja printida

Lihtne kasutada

Kaasaskantav Tarvikud

Objektiivne ja täpne mõõtmine Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi ja 
vererõhu samaaegne mõõtmine

1

2 1in

1 min

+
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Tehnilised näitajad
Laius: 25,00 cm, pikkus: 7,30 cm, sügavus: 20,00 cm, 
kaal: 0,60 kg

4.3” värviline LCD-ekraan 16-bitise värvisügavusega 
Eraldusvõime: 480 × 272 pikslit

Toiteplokk: FRIWO FW8001M/5
Sisend: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA, 
väljund: 5V DC / 3,0 A

Aku tüüp: laetav liitiumpolümeeraku
Mahutavus: 2300 mAh, mõõtmiste arv laadimiskorra kohta: 50

Elektrilised näitajad: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3 A 
Elektrilöögikaitsme tüüp: II klass

Vastab järgnevatele standarditele:
• EN 60601-1:2007 Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele 

toimimisnäitajatele
• EN 60601-1-2:2008 Elektromagnetiline ühilduvus – Nõuded ja 

katsetused
• EN 80601-2-30:2010 Erinõuded automatiseeritud 

mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite esmasele ohutusele ja 
olulistele toimimisnäitajatele

Kergestisüttivad anesteetikumid: HOIATUS! Ei sobi kasutamiseks 
koos kergestisüttivate anesteetikumidega.

• Pahkluu-õlavarre vererõhuindeks ostsillomeetriat ja mahu 
pletüsmograafiat kasutades

• Süstoolne vererõhk ostsillomeetriat ja mahu pletüsmograafiat 
kasutades

• Diastoolne vererõhk ostsillomeetriat ja mahu pletüsmograafiat 
kasutades

• Südamerütm ostsillomeetriat ja mahu pletüsmograafiat 
kasutades

• Rõhk: 0...299 mmHg
• Südamerütm: 30...199 lööki minutis

• Rõhk: ± 3 mmHg
• Südamerütm: ± 5% väärtusest
• Pahkluu-õlavarre vererõhuindeks: ± 0,1

Automaatne täispumpamine õhupumba abil ja tühjendamine 
elektromagnetilist klappi kasutades.

Töökeskkond: 10 kuni 40°C, 30 kuni 85% suhtelist õhuniiskust, 
IPX0 kaitse, transportimine ja hoiustamine: 0...60°C, kuni 85% 
suhtelist õhuniiskust

Mõõtmed 

Kuvar

Toiteallikas ja aku

Kaitse tüüp

Mõõtmise tüübid

Mõõtevahemik

Mõõtevigade piirväärtused

Manseti täis- ja 
tühjakspumpamine

Temperatuuri- ja 
niiskusvahemik 

3
2
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Kiirjuhend
3

MÄRKUS
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja 
järgige soovitusi ning nõuandeid. See peatükk sisaldab vaid MESI ABPI MD 
kasutamise lühijuhendit. Seadme üksikute funktsioonide üksikasjalike kirjelduste 
jaoks vaadake peatükki 5 - „Üksikasjalikud juhised“. Palun hoidke tuleviku 
tarbeks alles.

MÄRKUS
MESI ABPI MD on mõeldud kasutamiseks tervishoiuasutustes, kus mõõtmised 
peab läbi viima piisava väljaõppega meditsiinipersonal. MESI ABPI MD ei ole 
mõeldud kasutamiseks kodus.

MÄRKUS
Seadet MESI ABPI MD võib kasutada rasedatel naistel.

MÄRKUS
MESI ABPI MD ei ole mõeldud kasutamiseks vastsündinutel või vähem kui 10 
aasta vanustel lastel. 

MÄRKUS
Intravenoossete kanüülide või arteriovenoossete (AV) fistulite korral võivad 
mansetid ja mõõtmine jäsemele vigastusi põhjustada.

Seadmel MESI ABPI MD on kaks töörežiimi:

⊲ Põhirežiim on mõeldud pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmiseks,
selleks paigalda mansetid õlavarrele ja vasakule ning paremale pahkluule. Mõõtmise

3

MÄRKUS
Seadet pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmiseks kasutades peab patsient 
lamama ja paigal olema.

MÄRKUS
Seadet õlavarre vererõhu mõõtmiseks kasutades peab patsient püstiselt ja sirge 
seljaga istuma.

Kiirjuhend
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Samm

Lülita seade sisse/välja nuppu  
kasutades sisse. Kuvaril kuvatakse 
avakuva. Seadme põhilise toimimise 
jaoks ei ole vajalik mingeid seadistusi 
muuta.

Kui te kasutate seadet MESI ABPI 
MD esimest korda, ilmub keele, aja 
ja kuupäeva menüü. Menüü õige 
seadistamise jaoks vaadake osa 5.1.

Samm

Ühenda MESI ABPI MD vahelduv-/
alalisvoolu toiteallika abil vooluvõrku. 
Pistikupesa asub seadme tagaküljel 
ja on tähistatud kui „5V DC“. Ühenda 
mansetid seadmega, sisestades selleks 
iga manseti vooliku seadmel olevasse 
sama värvi ühenduspessa.

2

  1 

Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmine

Samm

Patsient peab lamama ja paigal olema. 
Paigalda mansetid õlavarrele (mansett 
kirjaga “ARM”), vasaku jala alaosale 
(mansett kirjaga “LEFT ANKLE”) ja 
parema jala alaosale (mansett kirjaga 
“RIGHT ANKLE”). Jälgi järgmisi värvilisi 
tähiseid:

PUNANE > vasak või parem õlavars
KOLLANE > vasaku jala alaosa
ROHELINE > parema jala alaosa

3

3.1

START/STOP
ENTER

tulemusteks on vasak pahkluu-õlavarre vererõhuindeks (LEFT ABI), parem pahkluu-
õlavarre vererõhuindeks (RIGHT ABI) ja õlavarre vererõhk (SYS DIA).

⊲ Täiendav režiim on mõeldud õlavarre vererõhu sõltumatuks mõõtmiseks. Kuna 
selles režiimis mõõdetakse ainult õlavarre vererõhku, paigalda mansett vaid 
õlavarrele. Mõõtetulemuseks on õlavarre vererõhk (SYS, DIA).

Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmine
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Paigalda mansetid nii, et jäseme ja 
manseti vahel on sõrme laiuse jagu 
ruumi.

Õlavarre mansett tuleb paigaldada nii, 
et arteri silt (ARTERY) osutab küünarnuki 
suunas. Mansetti paigaldades jälgi 
allolevat kujutist. Manseti voolik peaks 
osutama sõrmede suunas. 

Samm

Patsient peab lamavas asendis selili 
paigal olema. Kui oled valmis, vajuta
nuppu START. Mõõtmisprotsess algab. 
Patsient ei tohi mõõtmisprotsessi ajal 
liikuda. Kogu protsess võtab ligikaudu 
ühe minuti.

4

Pahkluu mansetid tuleb paigaldada nii, 
et pahkluu silt (MEDIAL ANKLE) osutab 
pahkluu sisemise külje suunas. Mansetti 
paigaldades jälgi allolevat kujutist.

Mõõtmisprotsessi ajal kuvab ekraan 
hetke arteriaalsed rõhud ja arteriaalsete 
rõhkude lainekujud.

START/STOP
ENTER
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Õlavarre vererõhu mõõtmine 3.2

Samm

Kui mõõtmisprotsess on lõpetatud, kuvab 
ekraan tulemused. Pahkluu-õlavarre 
vererõhuindeks kuvatakse väärtusest 
sõltuvalt roheliselt, kollaselt või punaselt. 
Värviskaala on võetud allikast “Juhised 
perifeersete arterite raske haigusega 
patsientide kohtlemiseks”, mille ilmus 
ajakirjas „Journal of the American 
College of Cardiology“.

5

Alla 0,89 – punane
0,90...0,99 – kollane
1,00...1,40 – roheline
Üle 1,41 – punane

Samm

Patsient peab mugavalt toolil istuma. Ta 
peab istuma püstiselt ja sirge seljaga. 
Paigalda patsiendile vaid õlavarre 
mansett (mansett kirjaga “ARM”). Selles 
töörežiimis ei paigaldata patsiendi 
jäsemetele rohelisi ja kollaseid mansette.

3

6Samm

Naase avakuvale, kasutades nuppu 
KODU  . Sealt saad vaadata mõõtmiste 
ajalugu ja muuta seadeid.

Lisateave MESI ABPI MD näitajate kohta 
ja selle üksikasjalikud kasutusjuhised on 
järgnevates peatükkides.
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Paigalda mansetid nii, et jäseme ja 
manseti vahel on sõrme laiuse jagu 
ruumi.

Õlavarre mansett tuleb paigaldada nii, 
et arteri silt (ARTERY) osutab küünarnuki 
suunas. Mansetti paigaldades jälgi 
allolevat kujutist.
Manseti voolik peaks osutama sõrmede 
suunas.

Käe alaosa peaks vabalt tasasel pinnal 
lebama. Mansett peaks asuma patsiendi 
südame kõrgusel.

4

Samm

Kui mõõtmisprotsess on lõpetatud, 
kuvab ekraan õlavarre vererõhu 
mõõtetulemused.

5

Samm

Vererõhu sõltumatu mõõtmise režiimile 
lülitumiseks vajuta nuppu VERERÕHU 
MÕÕTMINE .

Kui oled valmis, vajuta nuppu START. 
Mõõtmisprotsess algab. Patsient ei tohi 
mõõtmisprotsessi ajal liikuda. Kogu 
protsess võtab ligikaudu ühe minuti. 
Mõõtmisprotsessi ajal kuvab ekraan 
hetke arteriaalset rõhku ja arteriaalse 
rõhu lainekuju.
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3
4Toote kirjeldus

Pakendi sisu 4.1

Mudel

Kirjeldus

ABPIMDD

Seade pahkluu-õlavarre 
vererõhuindeksi 
automatiseeritud 
mõõtmiseks 
MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC

Toiteplokk

ABPIMDAUSB

Seadme USB-kaabel

ABPIMDACFFSM

MESI ABPI MD 

mansetikomplekt M

ABPIMDACFFSL

MESI ABPI MD 

mansettide komplekt L

Arvutitarkvara MESIresults

Uusim versioon on aadressil:

www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

MESI ABPI MD stend

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD 

Kandekott

Mudel

Kirjeldus

Mudel

Kirjeldus

TARVIKUD

Lisa teabe saamiseks võta ühendust kohaliku edasimüüjaga.

START/STOP
ENTER
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Seadme kirjeldus4.2

Mansettide ühenduspesad

START nupp

Sisse/välja 
lülitamise (ON/
OFF) nupp

Multifunktsionaalsed
 nupud

LCD ekraan

USB-port

START/STOP
ENTER

Toitepesa
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Liidese kirjeldus 4.3

⊲ tiitliriba,
⊲ multifunktsionaalsed nupud,
⊲ aktiivne menüü.

Tiitliriba
Tiitliriba kuvab hetkeasukohta 
menüüstruktuuris. Lisaks asukohale 
menüüstruktuuris
kuvab see ka kellaaega ja aku 
olekunäidikut.

Multifunktsionaalsed nupud
Ekraani vasakul küljel olev tulp 
on jaotatud kolme ossa. Seal 
kuvatakse kolme ekraani vasakul 
küljel oleva multifunktsionaalse nupu 
hetkefunktsioone. Nupu vajutamisel 
muutub kuvari see osa halliks.

Kuvari ekraan on jaotatud kolme ossa:

Aktiivne menüü
Suuremat osa ekraanist kasutatakse 
juhiste, mõõtmiste tulemuste, ajaloo ja 
muude menüüde kuvamiseks. Paremal 
olev liugur näitab valitud elemendi 
hetkeasukohta menüüs.

Aktiivses menüüs võib ilmuda ajakohase 
teabega hüpikaken (näiteks aku olek, 
vead ja mõõtmiste hoiatused).

Akunäidik

Kellaaeg Menüü aadress

Liugur

Valitud objektValimata objekt

Multifunktsionaalsed nupud

Language settings
Warning settings
Time settings

Settings14:24
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Graafilised tingmärgid4.4

See peatükk kirjeldab graafilisi tingmärke. Navigeerimine põhineb kahe fikseeritud 
funktsiooniga nupu ja kolme multifunktsionaalsed nupu, mille funktsioon muutub, 
süsteemil. Neist kolmest nupust igaühe aktiivset funktsiooni tähistavad ekraani 
vasakus küljes olevad ikoonid.

Multifunktsionaalsed nupud

KODU Naaseb avakuvale.

ÜLES/ALLA Läbi üksikute menüüde elementide 
navigeerimine.

TAGASI Liigu menüü hierarhias ühe taseme võrra 
tagasi.

SEADED Sisene seadete menüüsse.

ÜKSIKASJAD Kuva mõõtetulemuste kohta täiendavaid 
üksikasju.

AJALUGU Kuva ajalugu.

VERERÕHU 
MÕÕTMINE

Vererõhu sõltumatu mõõtmise režiim.

PULSI LAINEKUJU 
(PULSE WAVEFORM)

Pulsi lainekujude graafiline tõlgendus.

Fikseeritud funktsiooniga nupud

START/STOP
ENTER

Käivitab või peatab mõõtmisprotsessi. Menüü 
struktuuris olles vajuta seda nuppu alumisele 
tasandile liikumiseks või seadetes muudatuse 
kinnitamiseks.

SISSE/VÄLJA Lülitab seadme sisse või välja.

START/STOP
ENTER

Näidikud

LAADIMISE 
NÄIDIK

See kuvatakse, kui ühendatud on toiteplokk.

AKUNÄIDIK 0% | 50% | 100% aku laetuse tase



Eesti

17Üksikasjalikud juhised  Esmakordne kasutamine

3
5Üksikasjalikud juhised

Esmakordne kasutamine 5.1

See peatükk sisaldab kogu teavet, mida seadme kasutajal on ohutuks, õigeks 
ja täpseks mõõtmiseks tarvis. See peatükk sisaldab seadme kõigi funktsioonide 
üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust, ohutusjuhiseid ja kogu teavet, mida on vaja 
seadme töötamise mõistmiseks.

Seadet MESI ABPI MD esimest korda 
kasutades tuleb määrata keel, aeg ja 
kuupäev. Seadme MESI ABPI MD õiget 
toimimist või kalibreerimist tagavate 
hoiatuste ja meeldetuletuste mõju tõttu 
tuleb kindlasti määrata täpne kellaaeg ja 
kuupäev.

Lülita seade toitenuppu (ON/OFF) 
kasutades sisse. Kuvaril kuvatakse 
tervitusega esialgne ekraan. Jätkamiseks 
vajuta mistahes nuppu.

Keele seaded 5.1.1

Vali ÜLES  ja ALLA  nuppe kasutades
keel. Kinnita oma valik nupuga ENTER. 
Seadme keel muudetakse ja ilmub aja 
seadistamise menüü.

Kui soovid ilma muudatusi kinnitamata 
eelmise menüü juurde naasta, vajuta 
nuppu TAGASI .
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Läbi tundide ja minutite seadete 
liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe. Kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Valitud väli hakkab vilkuma. Uue 
väärtuse määramiseks kasuta ÜLES 
ja ALLA  nuppe ning kinnita see nupu 
TAGASI  abil.

Vajadusel korrake protsessi teiste 
väljade jaoks. Kui oled aja seadistamise 
lõpetanud, kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe, et liikuda kinnitamise väljale, 
ja kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Kui sa ei soovi oma seadeid rakendada, 
liigu nuppu TAGASI  vajutades tagasi 
eelmisse menüüsse. Seadme aeg 
konfigureeritakse ja kuvatakse kuupäeva 
seadistamise menüü.

Aja seaded5.1.2

Kuupäeva seaded5.1.3

Läbi päevade, kuude ja aastate seadete 
liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe. Kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Valitud väli hakkab vilkuma. Uue 
väärtuse määramiseks kasuta ÜLES  
ja ALLA  nuppe ning kinnita see nupu 
TAGASI  abil.

Vajadusel korrake protsessi
teiste väljade jaoks. Kui oled kuupäeva 
seadistamise lõpetanud, kasuta ÜLES  
ja ALLA  nuppe, et liikuda kinnitamise 
väljale, ja kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Enne kinnitamist kontrolli veelkord 
andmete täpsust, kuna pärast kinnitamist 
seaded salvestatakse ja sa ei saa 
eelmisesse menüüsse naasta.

Üksikasjalikud juhised  Esmakordne kasutamine
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Seadme seadistamine 5.2

Kindlustamaks seda, et mõõtmistäpsus 
vastab nõuetele, tuleb mõõtmisi viia läbi 
sobivas töökeskkonnas. Aseta seade 
tasasele ja stabiilsele pinnale. Soovitame 
kasutada ABPI MD stendi. Kasutamise 
ajal ei tohi seadet mõjutada mehaaniline 
jõud ega vibratsioon. Sellised häired
võivad mõjutada mõõtetulemusi ja 
muuta need kehtetuks (kui asetad 

seadme patsiendi voodile, ei saa tagada 
tulemuste paikapidavust).

Seadet võib kasutada 
temperatuurivahemikus +10°C kuni +40°C 
ja suhtelise õhuniiskuse vahemikus 30% 
kuni 85%.

Toiteplokk ja aku 5.3

MESI ABPI MD kasutab kaht toiteallikat:
⊲ elektrivõrku vahelduv-/alalisvoolu toiteallikat kasutades, 
⊲ akutoidet.

Ühenda toiteplokk pistikupesaga, mille võrgupinge on 100-240V 50-60Hz juures, 
ning seadme tagaküljel oleva ühenduspesaga. Seade on nüüd kasutusvalmis.

MÄRKUS
Kasuta ainult seadmega kaasas olevat vahelduv-/alalisvoolu toiteallikat; 
FRIWO FW8001M/5. Ärge kasuta teisi vahelduv-/alalisvoolu toiteallikaid. Teiste 
vahelduv-/alalisvoolu toiteallikate kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi 
kasutajale ja/või patsiendile ning potentsiaalset kahju seadmele ning muule 
varustusele.

MESI ABPI MD saab töötada ka ilma vahelduv-/alalisvoolu toiteallikata. Kui seade 
ei ole vooluvõrku ühendatud, töötab see akutoitel. Nõutava võimsuse tagab suure 
jõudlusega liitiumpolümeeraku. Aku ei ole vahetatav.

Ekraan kuvab märkuse „Aitäh“. Vale 
kuupäeva kinnitamise korral vajuta 
sisse/välja lülitamise (ON/OFF) nuppu. 
Peamenüüsse edasi liikumiseks vajuta 
mistahes nuppu.

Seadme seadistamine
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Aku laadimise süsteem töötab 
automaatselt. Aku hakkab laadima siis 
kui ühendatud on toiteplokk, seda näitab
akunäidik. Laadimisprotsess peatub 
kui aku on laetud ja tiitliriba kuvab 
akunäidiku ning laadimisnäidiku. 

Akunäidik kuvatakse ekraani ülemises 
vasakus nurgas:

Aku on tühi

Aku on 50% täis

Aku on 100% täis

Aku mahutavus on piisav ligikaudu 50 
mõõtmise jaoks.

Manseti seadistamine5.4

Kui MESI ABPI MD on õigesti paigutatud, st asub tasasel pinnal, saad mansetid 
ühendada ja mõõtmist alustada. Mansettide õige paigutamise ja ühendamise 
tagamiseks on mansetid, voolikud ning ühenduspesad erinevat värvi. Edukaks ja 
korrektseks mõõtmiseks peavad kõik kolm mansetti olema ühendatud kooskõlas 
kasutusjuhendiga ja paigutatud kõigile kolmele jäsemele õigesti.

MÄRKUS
Täiesti uues seadmes olev aku ei ole tõenäoliselt täiest tühi ja suudab pakkuda 
piisavalt toidet seadme käivitamiseks. Ühenda siiski seade vahelduv-/alalisvoolu 
toiteallika abil vooluvõrku.

Toite märgutuli
Toite märgutuli on väike LED, mis asub ON/OFF-toitenupu kõrval (vaata lk 14). See 
näitab seadme MESI ABPI MD toiteühenduse olekut. Võimalikud olekud on toodud 
ära allolevas tabelis.

Toite märgutule olek Toite märgutule värv

Seade MESI ABPI MD on välja lülitatud
+

Aku ei lae
Tuli ei põle

Seade MESI ABPI MD on välja lülitatud
+

Aku laeb 
Punane tuli 

Seade MESI ABPI MD on sisse lülitatud
+

Aku ei lae

(see tähendab kas seda, et seade on täielikult laetud, või 
seda, et seade töötab akutoitel)

Roheline tuli 

Seade MESI ABPI MD on sisse lülitatud
+

Aku laeb
Oranž tuli 
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Värvtähissed mansettidel:
PUNANE > vasak või parem õlavars 
KOLLANE > vasaku jala alaosa 
ROHELINE > parema jala alaosa

Mansettide õige paigutamine on korrektsete mõõtetulemuste tagamiseks ülimalt 
tähtis.

MÄRKUS
Kasuta mansettide kinnitamiseks ja eemaldamiseks mõõdukalt jõudu.

MÄRKUS
Mansettide voolikuid ühendades veendu, et õhuvool ei ole mingil viisil takistatud. 
Õhuvoolu takistamine juhtub kergesti, asetades näiteks kogemata voolikule mõne 
eseme.

Ühenda kõik mansetid seadmega, 
ühendades selleks voolikul oleva 
pistiku vastavasse pessa. Eemalda see 
seda seadmest välja tõmmates – ole 
tähelepanelik ja tõmba seda pistikust, 
mitte voolikust.

Sobiva manseti valimine

Enne mansettide kasutamist kontrolli järgnevat:
• täispuhutav tasku peab olema õigesti mansetti paigaldatud;
• ega täispuhutav tasku ei ole vales väändunud või pööratud asendis;
• ega manseti voolik ei ole väändunud või muul viisil sobimatult painutatud.

Sobiva manseti valimine 5.5

Mudel Kirjeldus
Jäseme 

ümbermõõt

ABPIMDACFFSM MESI ABPI MD mansettide komplekt M 22-32 cm

Põhipakett sisaldab kolme erinevat mansetti õlavarrele ja vasaku ning parema jala 
alumisele osale paigutamiseks.

START/STOP
ENTER

Suurema ümbermõõduga jäsemetel mõõtmiseks on saadaval ka lisamansetid. Need 
on saadaval ainult komplektina. Võimalik on valida manseti erinevate mudelinumbrite 
vahel.
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Veendu, et mansett sobib, valides selleks patsiendi käe ümbermõõdu järgi sobiva 
suurusega manseti. Kasuta tabelit peatükis 5.5 „Sobiva manseti valimine“.

Õlavarre mansett5.6

Vali sobiva suurusega mansett kirjaga 
ÕLAVARRE MANSETT. Kontrolli, et 
oled valinud õige suuruse, kasutades 
selleks tähist INDEX ja mansetil olevat 
OK-ala.

Paigalda mansett vasakule või 
paremale õlavarrele. Veendu, et 
noolekujuline arteritähis on ühel 
joonel õlavarre arteriga. Manseti 
voolik peaks osutama sõrmede 
suunas.

Mähi mansett ümber õlavarre ja 
kinnita see. Veendu, et manseti 
alumine serv on ligikaudu 2 kuni 3 
cm küünarnukist kõrgemal. Riided 
ei tohi mansetti takistada. Mansetti 
kinnitades veendu, et manseti ja 
õlavarre vahel on sõrme laiuse jagu 
ruumi.

Manseti õige suuruse valimiseks kontrolli mansetil olevaid tähiseid. Mansett sobib 
jäsemele kui tähis INDEX asub nooltega piiritletud ala piires. Kui manseti suurus on 
vale, vali ülal toodud loendist sobivam suurus.

MÄRKUS
Iga mansett on mõeldud konkreetsele jäsemele paigutamiseks. Mansetti valele 
jäsemele paigutades võite mõjutada mõõtetulemuste täpsust.

Mudel Kirjeldus
Jäseme 

ümbermõõt

ABPIMDACFFSL MESI ABPI MD mansettide komplekt L 32-42 cm
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Vasaku pahkluu mansett 5.7

Veendu, et mansett sobib, valides selleks patsiendi vasaku jala alaosa ümbermõõdu 
järgi sobiva suurusega manseti. Kasuta tabelit peatükis 5.5 „Sobiva manseti valimine“. 

Vali sobiva suurusega mansett 
kirjaga VASAKU PAHKLUU MANSETT. 
Kontrolli, et oled valinud õige suuruse, 
kasutades selleks tähist INDEX ja 
mansetil olevat OK-ala.

Vasaku pahkluu mansett

Paigalda mansett vasaku jala alaosale. 
Veendu, et noolekujuline märgistus 
PAHKLUU KESKKOHT osutab pahkluu 
sisemise külje suunas. Manseti voolik 
peaks osutama põlve suunas.

Mähi mansett ümber pahkluu ja 
kinnita see. Veendu, et manseti 
alumine serv on ligikaudu 2 kuni 3 
cm pahkluust kõrgemal. Riided ei 
tohi mansetti takistada. Mansetti 
kinnitades veendu, et manseti ja jala 
vahel on sõrme laiuse jagu ruumi.

Parema pahkluu mansett 5.8

Veendu, et mansett sobib, valides selleks patsiendi parema jala alaosa ümbermõõdu 
järgi sobiva suurusega manseti. Kasuta tabelit peatükis 5.5 „Sobiva manseti valimine“. 

Vali sobiva suurusega mansett kirjaga 
PAREMA PAHKLUU MANSETT. 
Kontrolli, et oled valinud õige suuruse, 
kasutades selleks tähist INDEX ja 
mansetil olevat OK-ala.
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Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmine5.9

MÄRKUS
Enne mõõtmisprotsessi alustamist on patsiendil soovitatav vähemalt 5 minutit 
liikumatult lamada. Mõõtmise ajal peab patsient täielikult lamama, olema 
lõdvestunud ja ei tohi rääkida. Nad ei tohi oma jalgu risti panna.

MÄRKUS
Mõõtmist läbi viiv isik peaks terveks ajaks patsiendi kõrvale jääma ja 
mõõtmisprotsessi hoolikalt jälgima.

MÄRKUS
Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmist võivad mõjutada mansettide 
paigutamine, patsiendi asend ja nende kehaline seisund. Seadme toimimist 
võivad lisaks mõjutada kõrged temperatuurid, niiskus ja kõrgused.

MÄRKUS
Kui pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtetulemused on väga ebatavalised, 
korda mõõtmist kolm korda.

Paigalda mansett parema jala alaosale. 
Veendu, et noolekujuline märgistus 
PAHKLUU KESKKOHT osutab pahkluu 
sisemise külje suunas. Manseti voolik 
peaks osutama põlve suunas. 

Mähi mansett ümber pahkluu ja kinnita 
see. Veendu, et manseti alumine serv on 
ligikaudu 2 kuni 3 cm pahkluust kõrgemal. 
Riided ei tohi mansetti takistada. Mansetti 
kinnitades veendu, et manseti ja jala vahel 
on sõrme laiuse jagu ruumi.
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Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmist saad alustada siis kui mansetid on 
lamavale patsiendile õigesti paigutatud ja kui ühendusi on kontrollitud ning kõik 
võimalikud õhuvoolu takistused voolikutes on kõrvaldatud.

MÄRKUS
Kui mõõtmisprotsess tuleb mistahes põhjusel katkestada (nt patsient ei tunne 
end hästi), vajuta kohe START/STOP nuppu. Mõõtmisprotsess peatatakse ja 
mansetid lastakse õhust tühjaks. Kui mansette vaatamata protsessi peatamisele ei 
tühjendata, ühenda mansettide voolikud kohe seadme küljest lahti.

Lülita seade sisse. Kuvaril kuvatakse 
menüü „kodu“. Kui menüüd „kodu“ ei 
kuvata või kui kuvatakse mõni muu 
menüü, vajuta TAGASI  või KODU  
nuppu seni kuni jõuad Start-menüüsse 
(parempoolne kujutis). Mõõtmisprotsessi 
alustamiseks vajuta
START nuppu.

Pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmine

Mõõtmise ajal kuvab ekraan hetke rõhu
iga jäseme mansetis eraldi ja rõhu 
lainekujud, kusjuures punane kõver 
näitab rõhu kõikumist õlavarres, roheline 
kõver paremas pahkluus ja kollane kõver
vasakus pahkluus. Ekraani vasakus 
servas kuvatakse ajamõõtjaga riba, mis 
kuvab mõõtmise lõpuni jäänud aega.

Manseti täis pumpamise ülemiseks piiriks 
oleva rõhu määramiseks jälgib seade 
rõhu dünaamikat täis pumpamise ajal. 
Kuna rõhuandmeid kogutakse jooksvalt 
ka mansettide tühjenedes, peab 
patsient paigale jääma. Mõõtetulemuste 
töötlemine algab siis, kui mansetid on 
õhust tühjendatud, st kui ekraan kuvab 
vastava teate (parempoolne kujutis).
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Kui tulemuseks on „Ebanormaalselt nõrk 
pulss“ või kui esineb viga arvutamisel, 
kuvatakse koos mõõtetulemustega 
ka hoiatus. Raske perifeersete arterite 
haiguse ja mitte-kokkusurutavate arterite 
avastamise (meditsiiniline kaltsinoos) 
üksikasjaliku kirjelduse jaoks vaata palun 
peatükki 5.9.1 „Perifeersete arterite raske 
haiguse ja mitte-kokkusurutavate arterite 
avastamine“ leheküljel 27.

Hoiatuste ja vigade üksikasjaliku 
kirjelduse jaoks vaata peatükki 5.13 
„Veateated“. 

Täiendava teabe saamiseks 
mõõtetulemuste kohta vajuta nuppu 
„ÜKSIKASJAD“ .

Pulsi lainekujude kuvamiseks vajuta 
nuppu PULSI LAINEKUJU  .

Seadme täiendava mõõtmise jaoks ettevalmistamiseks vajuta nuppu KODU  ; 
või vajuta nuppu START, et kohe uut mõõtmist alustada. Seade talletab mõõtmiste 
andmed oma mällu ja neid saab vaadata menüüst AJALUGU  . 

Võid nüüd mansetid eemaldada. 
Patsient võib nüüd vabalt liikuda. Kui 
mõõtetulemuste arvutamine võtab mõne 
sekundi, siis kogu mõõtmisprotsess koos 
arvutamise protsessiga võtab ligikaudu 
minuti. Pärast seda kui arvutamine 
on lõpetatud, kuvab seade ekraanil 
tulemused: vasak- ja parempoolne 
pahkluu-õlavarre vererõhuindeks, 
õlavarre vererõhk ja südamerütm.

Mõõtmise ajal või kui tulemusi kuvatakse, 
võidakse ekraanil kuvada hoiatus. Kui 
viga esineb mõõtmisprotsessi ajal, 
kuvatakse hoiatus sinises Kastis ja 
mõõtmine peatub automaatselt. Kast 
kuvab hoiatuse või vea nime koos 
lühikese kirjeldusega. Hoiatuste ja 
vigade üksikasjalike kirjelduste jaoks 
vaata peatükki 5.13 „Veateated“.
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Perifeersete arterite raske haiguse ja mitte-kokkusurutavate arterite avastamine 5.9.1

Tulemuse „Ebanormaalselt nõrk pulss“ kuvamisel esineb perifeersete arterite raske 
haiguse (PAD) või mitte-kokkusurutavate arterite (meditsiiniline kaltsinoos) suur 
tõenäosus.

1. Normaalse pulsi lainekuju näide:

MÄRKUS
Valdav osa „Ebanormaalselt nõrga pulsi“ tulemustest kirjeldab patsiente, kelle 
ABPI on 0,5 ümber või alla selle. 

MÄRKUS
Teate „Ebanormaalselt nõrk pulss“ kuvamisel on soovitatav mõõtmist korrata nii, 
et seade on MESIresults tarkvara abil arvutiga ühendatud (vt lk 13). Selline kasutus 
võimaldab pulsi täielike lainekujude tõlgendamist (vaata allolevat näidet). 

MÄRKUS
Meditsiinilise kaltsinoosi korral ei saa artereid nende seinte jäikuse tõttu kokku 
suruda. Vererõhu mõõtmine mansettidega ei ole võimalik ja seega ei saa ABPI 
olla usaldusväärne. Patsient tuleks suunata varba-õlavarre indeksi mõõtmisse.

Pulsi lainekuju näide:

2. Raske PAD-pulsi lainekuju näide:
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Samaaegne mõõtmine5.9.2

MESI ABPI MD kasutab ainulaadset „samaaegset mõõtmist“, mille korral mansetid 
paigutatakse samaaegselt kolmele jäsemele. Selleks, et saada kätte konkreetse 
ajahetke vererõhk kõigis jäsemetes, pumbatakse mansetid täis ja tühjendatakse 
samaaegselt. 

Kolme mansetiga mõõtmist pakutakse selleks, et võimaldada pahkluu-õlavarre 
vererõhuindeksi ohutut samaaegset mõõtmist.
Samaaegne mõõtmine on ABPI täpsuse seisukohalt ülioluline, kuna see kõrvaldab 
inimese vererõhu loomulikust muutumisest tekkiva mõõtmisvea.

MÄRKUS
Kolme manseti asemel nelja mansetiga samaaegselt mõõtmine tõstaks südame 
ülekoormuse riski. (Kõigi nelja jäseme samaaegne tõkestamine ei ole soovitatav).

MÄRKUS
Rangluualuse arteri stenoosi madalama esinemissageduse tõttu on mõõtmine 
soovitatav teha paremal õlavarrel.

MÄRKUS
Enamiku inimeste jaoks on kolme mansetiga mõõtmine piisav. Kui kahtlustatakse 
õlavarre vererõhu erinevusi, on soovitatav paigutada mansett ka teisele käele ja 
seejärel mõõtmist korrata. Arvesse võetav tulemus peaks olema kahest ABPI-st 
madalam. 

3. Mitte-kokkusurutavate arterite pulsi 
lainekuju näide:
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MÄRKUS
Enne mõõtmisprotsessi alustamist on patsiendil soovitatav vähemalt 5 minutit 
liikumatult istuda.

MÄRKUS
Mõõtmist läbi viiv isik peaks terveks ajaks patsiendi kõrvale jääma ja 
mõõtmisprotsessi hoolikalt jälgima.  

MÄRKUS
Õlavarre vererõhuindeksi mõõtmist võivad mõjutada manseti paigutamine, 
patsiendi asend ja nende kehaline seisund. Seadme toimimist võivad lisaks 
mõjutada kõrged temperatuurid, niiskus ja kõrgused.

MÄRKUS
Kui õlavarre vererõhu mõõtetulemused ei ole ootuspärased, korda mõõtmist kolm 
korda.

Õlavarre vererõhu mõõtmine 5.10

MÄRKUS
Enne manseti kinnitamist eemalda kõik tihedasti ümber olevad riided või 
õlavarrele tihedalt üles kääritud käised. Ära paiguta mansetti paksude riiete peale.

Õlavarre vererõhu mõõtmist saad alustada siis kui mansett on istuvale patsiendile 
õigesti paigutatud ja kui ühendusi on kontrollitud ning kõik võimalikud õhuvoolu 
takistused voolikutes on kõrvaldatud.

Mõõtmise ajal peab patsient korralikult istuma:
• ta istub toolil ja tema jalad puhkavad täistallal põrandal;
• ta istub püstiselt ja selga sirgu hoides;
• mansett peaks asuma patsiendi südame kõrgusel.

Manseti paigutamise üksikasjade jaoks vaadake peatükki 5.6 „Õlavarre mansett“.

MÄRKUS
Vererõhu sõltumatu mõõtmise režiimis paiguta patsiendile vaid õlavarre mansett. 
Teisi mansette ei tohi ühendada.
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Mõõtmisprotsessi alustamiseks vajuta 
START nuppu. Mõõtmise ajal kuvab 
ekraan hetkerõhu mansetis ja rõhu 
lainekuju graafiku. Ekraani vasakus 
servas kuvatakse ajamõõtjaga riba, mis 
kuvab mõõtmise lõpuni jäänud aega.

Manseti täis pumpamise ülemiseks piiriks oleva rõhu määramiseks jälgib seade rõhu 
dünaamikat täis pumpamise ajal. Kuna rõhuandmeid kogutakse jooksvalt ka manseti 
tühjenedes, peab patsient paigale jääma. Mõõtetulemuste töötlemine algab siis kui 
mansett on tühjaks pumbatud ehk siis kui ekraanile kuvatakse vastav teade.

Võid nüüd mansetid eemaldada. 
Patsient võib nüüd vabalt liikuda. Kui 
mõõtetulemuste arvutamine võtab mõne 
sekundi, siis kogu mõõtmisprotsess koos 
arvutamise protsessiga võtab ligikaudu 
minuti.
 
Pärast arvutuste lõpetamist kuvab 
seade ekraanil õlavarre vererõhu ja 
südamerütmi.

Lülitage seade sisse. Kuvaril kuvatakse 
menüü „kodu“. Õlavarre vererõhu 
mõõtmiseks muutke töörežiimi, 
vajutades nuppu VERERÕHU 
MÕÕTMINE . Kuvatakse alloleval 
kujutisel näha olev menüü.

Täiendava teabe saamiseks 
mõõtetulemuste kohta vajuta nuppu 
„ÜKSIKASJAD“  . 

Pulsi lainekujude kuvamiseks vajuta 
nuppu PULSI LAINEKUJU  .
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MÄRKUS
Kui mõõtmisprotsess tuleb mistahes põhjusel katkestada (nt patsient ei tunne end 
hästi), vajuta kohe START nuppu. Mõõtmisprotsess peatatakse ja mansett lastakse 
õhust tühjaks. Kui mansetti vaatamata protsessi peatamisele ei tühjendata, 
ühenda manseti voolikud kohe seadme küljest lahti. 

Mõõtetulemuste ajalugu 5.11

Ajaloomenüü talletab pahkluu-
õlavarre indeksi ja õlavarre vererõhu 
mõõtetulemuse:

L: 1,06  R: 1,03 - pahkluu-õlavarre 
vererõhu indeksi 
mõõtetulemused:

BP: 137/101      - õlavarre vereõhu 
mõõtetulemused.

MÄRKUS
Mõõtmiste ajaloo mälu suudab talletada ligikaudu 30 mõõtmist. Iga täiendava 
mõõtmise korral kustutatakse vanimad mõõtetulemused.

Ajaloo menüüs saad vaadata viimaseid mõõtmisi. Mõõtetulemuste ajaloo vaatamiseks 
vajuta nuppu AJALUGU .

⊲ Läbi mõõtetulemuste ajaloo liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  nuppe ja vali 
mõõtetulemus, mida soovid vaadata.
⊲ Valitud mõõtmise üksikasjade jaoks vajuta nuppu ENTER.
⊲ Ajaloo valimise menüüsse naasmiseks vajuta nuppu TAGASI  ja avakuvale 
naasmiseks vajuta nuppu KODU .
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Seadme seadete muutmine5.12

Amputatsiooni seaded5.12.1

Seadme seadete muutmiseks vajuta 
nuppu SEADED (SETTINGS). Kuvatakse 
seadete menüü. 

Kui patsiendi jalg on amputeeritud 
või see ei vasta tõsiste ja/või valulike 
haavade olemasolu tõttu ABPI 
mõõtmisnõuetele, saab ABPI-d mõõta 
vaid patsiendi vasakult või paremalt 
jalalt.

Amputatsiooni seadete valimiseks 
kasuta ÜLES  ja ALLA  nuppe. Kinnita 
oma valik nuppu ENTER kasutades. 
Vali jalg, millele sa mansetti ei paigalda. 
Kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Kui soovid ilma muudatusi kinnitamata 
eelmise menüü juurde naasta, vajuta 
nuppu TAGASI  . 

⊲ Seade valimiseks kasuta ÜLES  ja 
ALLA  nuppe. Valitud seadete menüü 
muutub roheliseks.

⊲ Valitud menüüsse sisenemiseks 
vajuta nuppu ENTER. Üksikute seadete 
kirjelduse jaoks vaata järgnevaid 
peatükke.

⊲ Avakuvale naasmiseks vajuta nuppu 
KODU . 

MÄRKUS
Kui amputatsiooni seaded on valitud, tuleks kasutada vaid ühte jalamansetti (kas 
rohelist parema või kollast vasaku jala jaoks).

Seadete  menüüle pääsed ligi menüüst 
„Kodu“.

Seadme seadete muutmiseks vajuta 
nuppu SEADED . Kuvatakse seadete 
menüü.
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Kasuta ÜLES  ja ALLA  nuppe,
et valida keel. Kinnita oma valik nuppu 
ENTER kasutades. Seadme keel 
muudetakse ja sa naased eelmisse 
menüüsse.
Kui soovid ilma muudatusi kinnitamata 
eelmise menüü juurde naasta, vajuta 
nuppu TAGASI .

Seadme seadete muutmine

Aja seaded 5.12.3

Kuupäeva seaded 5.12.4

Läbi päevade, kuude ja aastate seadete 
liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe. Kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Valitud väli hakkab vilkuma. Uue 
väärtuse määramiseks kasuta ÜLES  
ja ALLA  nuppe ning kinnita see nupu 
TAGASI  abil.

Vajadusel korrake protsessi teiste 
väljade jaoks. Kui oled kuupäeva 
seadistamise lõpetanud, kasuta ÜLES  
ja ALLA  nuppe, et liikuda kinnitamise 
väljale (Confirm), ja kinnita oma valik 
nuppu ENTER kasutades.

Läbi tundide ja minutite seadete 
liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe. Kinnita oma valik nuppu START 
kasutades.

Valitud väli hakkab vilkuma. Uue 
väärtuse määramiseks kasuta ÜLES  
ja ALLA  nuppe ning kinnita see nupu 
TAGASI  abil.

Vajadusel korrake protsessi teiste 
väljade jaoks. Kui oled aja seadistamise 
lõpetanud, kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe, et liikuda kinnitamise väljale 
(Confirm), ja kinnita oma valik nuppu 
ENTER kasutades.

Kui sa ei soovi oma seadeid rakendada, 
liigu nuppu TAGASI  vajutades tagasi 
eelmisse menüüsse.

Kui sa ei soovi oma seadeid rakendada, 
liigu nuppu TAGASI  vajutades tagasi 
eelmisse menüüsse.

Keele seaded 5.12.2
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Märguande seaded5.12.5

Ajaloo kustutamine5.12.6

MÄRKUS
Kalibreerimise meeldetuletus ilmub üks aasta pärast esimest kasutamist. Kui 
kuupäev ei ole õigesti seadistatud, ei pruugi meeldetuletus õigesti ilmuda.

Teave seadme kohta5.12.7

Kirje „Teave seadme kohta“ juurde 
liikumiseks kasuta ÜLES  ja ALLA  
nuppe ja kinnita oma valik nuppu ENTER 
vajutades.

Avakuvale naasmiseks vajuta nuppu 
KODU . 

Saad vaadata seadme andmeid (kirjeldus, mudel, REF, SN), tarkvaraversiooni teavet 
(tarkvara), seadme viimase kalibreerimise kuupäeva (kalibreeritud) ja seadme 
väljaandmise kuupäeva (väljaandmine), see tähistab seadme tootmise kuupäeva.

Kalibreerimise meeldetuletuse sisse või 
välja lülitamiseks vajutage nuppu ENTER.
Kui oled seadistuse muutmise lõpetanud, 
kasuta ÜLES  ja ALLA  nuppe, et 
liikuda kinnitamise väljale (Confirm), 
ja kinnita oma valik nuppu ENTER 
kasutades.

Kui sa ei soovi oma seadeid rakendada, 
liigu nuppu TAGASI  vajutades tagasi 
eelmisse menüüsse.

Kirje „Kustuta ajalugu“ juurde liikumiseks 
kasuta ÜLES  ja ALLA  nuppe,

Kogu mõõtmiste ajaloo kustutamiseks 
vajuta nuppu ENTER.



Eesti

35Veateated

Veateated 5.13

Mõõtmise ajal võib seade tuvastada kahte tüüpi vige: 
⊲ mõõtmisvead (mõõtmise ajal kuvatakse hoiatus ja mõõtmine peatatakse) ning
⊲ arvutusvead (hoiatus kuvatakse koos mõõtetulemustega).

Mõõtmisvead 5.13.1

Hoiatus kuvatakse sinise hüpikakna kujul 
mansettide täis ja tühjaks pumpamise 
ajal.

Mõõtmine peatatakse automaatselt.

Avakuvale naasmiseks vajuta nuppu 
ENTER.

Viga Kirjeldus Lahendus

VIGA 6 Viga täis pumpamisel. Kontrolli mansettide paigutust ja korda 
mõõtmist.

VIGA 7 Õhu liiga kiire välja 
laskmine.

Mansett ei ole kas kinnitatud või õigesti 
kinnitatud. Kinnita mansett õigesti ja 
korda mõõtmist.

Arvutusvead 5.13.2

Mõõtetulemuste kuvamisel ilmub hoiatus 
eraldi aknasse.

Mõõtetulemuste vaatamiseks vajuta 
nuppu TAGASI .

Mõõtetulemuste asemel kuvatakse 
tõrkekood.

MÄRKUS
VEATEATE (ERROR) kuvamisel on soovitatav mõõtmist korrata nii, et seade on 
MESIresults tarkvara abil arvutiga ühendatud (vt lk 13). Selline kasutus võimaldab 
pulsi täielike lainekujude tõlgendamist .
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Viga Kirjeldus Lahendus

VIGA 2 Tuvastati anomaalia. 
Patsient võis 
mõõtmisprotsessi ajal 
liikuda.

Tuleta patsiendile meelde mõõtmise ajal 
paigal olemist ja korda mõõtmist.

VIGA 3 Mansett ei olnud 
piisavalt täis pumbatud.

Kontrolli mansettide paigutust ja korda 
mõõtmist.

VIGA 4 Südamerütmi 
arvutamisel esines viga.

Korda mõõtmist. Vea kordumisel on 
mõõdetud väärtus väljaspool seadme 
mõõtmisvahemikku.

VIGA 5 Pahkluu-õlavarre 
vererõhuindeksi 
arvutamisel esines viga.

Korda mõõtmist. Vea kordumisel on 
mõõdetud väärtus väljaspool seadme 
mõõtmisvahemikku.

VIGA 8 Süstoolse rõhu 
arvutamisel esines viga.

Korda mõõtmist. Vea kordumisel on 
mõõdetud väärtus väljaspool seadme 
mõõtmisvahemikku.

VIGA 9 Diastoolse rõhu 
arvutamisel esines viga.

Korda mõõtmist. Vea kordumisel on 
mõõdetud väärtus väljaspool seadme 
mõõtmisvahemikku.

VIGA 10 Keskmise rõhu 
arvutamisel esines viga.

Korda mõõtmist. Vea kordumisel on 
mõõdetud väärtus väljaspool seadme 
mõõtmisvahemikku.

VIGA 11 Tuvastati rõhu suur 
kõikumine. Patsient võis 
liikuda.

Tulemused võivad olla valed. Korda 
mõõtmist.

MÄRKUS
Teate „Ebanormaalselt nõrk pulss“ jaoks vaadake palun peatükki 5.9.1 leheküljel 
27. 



Eesti

37Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud

3
6Üldised hoiatused ja 

ettevaatusabinõud

HOIATUS! Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt 
kasutusjuhendit ja järgige sealseid soovitusi.

HOIATUS! Seadme MESI ABPI MD kasutajad peavad olema seadme kasutamiseks 
piisava väljaõppega. Enne seadme esmakordset kasutamist peavad kasutajad 
lugema hoolikalt kogu kasutusjuhendit ja järgima ühendatud varustuse kasutamise 
juhiseid.

HOIATUS! Kui seadet kasutatakse või hoiustatakse väljaspool määratletud 
temperatuurivahemikku ja õhuniiskust, ei ole tehnilistes näitajates määratletud 
täpsus garanteeritud.

HOIATUS! Ära kasutage seadet kui see on märg. Pärast seadme niiske lapiga 
puhastamist lase sel kuivada. Kasuta seadet ainult täiesti kuivana.

HOIATUS! Ära kõrvalda seadet kasutusest sorteerimata olmejäätmena. Valmista 
see ette ümbertöötlemiseks või jäätmete eraldi kogumiseks kooskõlas direktiiviga 
2002/96/ EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE).

HOIATUS! Vältimaks lekkevoolu tõttu tekkida võiva elektrilöögi ohtu kasuta vaid 
seadme tehnilistele näitajatele vastavaid vahelduv-/alalisvoolu toiteallikaid.

HOIATUS! Õige toimimise ja täpsuse tagamiseks on tuleb seadet lasta kord 
aastas kalibreerida. Seadme kalibreerimiseks võta ühendust edasimüüja või 
tootjaga.

HOIATUS! Kasuta seadme puhastamiseks vaid mitteagressiivseid 
puhastusvahendeid. Seadet võib niiske lapiga pühkida.

HOIATUS! Veendu, et seade ei puutu puhastamise ajal kokku elektrivooluga.
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HOIATUS! Seadet võib kasutada vaid professionaalne meditsiiniline personal. 
Seade on A-klassi seade ja võib tekitada raadiohäireid või isegi põhjustada 
lähedalasuvate seadmete funktsioneerimise lõppemise. Vaja võib olla MESI ABPI 
MD ümberpaigutamist või seadet sisaldava ruumi kaitsmist elektromagnetilise 
kiirguse eest.

HOIATUS! Ära seadet ava. Seade ei sisalda kasutaja poolt vahetatavaid osi. Ära 
seadet muuda või kohanda.

HOIATUS! Kaitse seadet niiskuse ja vedelike ning väga kõrgete/madalate 
temperatuuride eest. Lisaks kaitse seadet mehaanilise pinge eest ja ära jäta seda 
otsese päikesevalguse kätte, kuna see võib tuua kaasa seadme vale töötamise.

HOIATUS! Väändunud või kõver voolik võib põhjustada mansetis kõrget rõhku ja 
see võib vigastada patsienti.

HOIATUS! Liiga mitu järjestikust mõõtmist võivad vigastada patsienti.

HOIATUS! Ära paigalda mansetti haavale, see võib põhjustada täiendavaid 
vigastusi. Paigalda mansette vaid õlavarrele ja jalgade alaosadele.  

HOIATUS! Jäsemetes olevate intravenoossete kanüülide või arteriovenoossete 
(AV) fistulite korral võivad mansetid ja mõõtmine jäsemele vigastusi põhjustada.

HOIATUS! Kui patsiendi rinda on opereeritud, ära paiguta õlavarre mansetti 
opereeritudkehapoolele.

HOIATUS! Ära kasuta seadet patsiendil ajal, mil patsient on ühendatud 
jälgimismonitoriga.

HOIATUS! Ole mansette ja voolikuid kokku pannes ettevaatlik. Ära voldi neid liiga 
tihedalt kokku.

HOIATUS! Ära kunagi tee ise mistahes parandustöid. Puuduse esinemisel pea 
nõu oma edasimüüja või levitajaga.

HOIATUS! MESI ABPI MD stendi liigutades tõmba kindlasti raamist, mitte seadmest.

HOIATUS! Kontrolli mõõtmise ajal mansetis olevat rõhku mitu korda. Kui mansett 
avaldab liiga pikalt jäsemele survet, võib see halvendada vere voolamist. 

HOIATUS! MESI ABPI MD ei ole mõeldud kasutamiseks koos kõrgsageduslike 
kirurgiliste seadmetega..
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TOOTJA BF-TÜÜPI RAKENDATUD 
OSA

VIITENUMBER CE-MÄRGIS

SEERIANUMBER HOIATUS

VAATA 
KASUTUSJUHENDIT

HOIATUS! MESI ABPI MD on mõeldud pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi 
mõõtmiseks. Õlavarre vererõhu mõõtetulemused on mõeldud kasutamiseks vaid 
informatiivsel eesmärgil.

HOIATUS! Toiteplokk peab olema ühendatud kergesti ligipääsetavasse 
pistikupessa (toiteplokk toimib ka galvaanilise isoleerijana). 

HOIATUS! Seadet MESI ABPI MD ei või kasutada hapnikurikkas keskkonnas..

Olulised sildid 6.1

Seadme all, pakendil ja juhendil olevatel siltidel olevad tingmärgid annavad edasi 
olulist teavet seadme kohta. Tingmärke on kirjeldatud allpool.

	  

	  

	  

	  
REF

HOIATUS! Korrates pahkluu-õlavarre vererõhuindeksi mõõtmist või vererõhu 
mõõtmist mitu korda, võib mõõtmiskohas tekkida kerge valu. Muud mõjud on 
välistatud.

HOIATUS! Oluline teave elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta. Ruumis olevate elektrooniliste 
seadmete, näiteks arvutite ja mobiiltelefonide, hulga suurenedes võivad meditsiiniseadmed 
muutuda tundlikuks teiste seadmete elektromagnetiliste mõjude suhtes. Elektromagnetilised 
häired võivad põhjustada häireid meditsiiniliste seadmete töös, mis omakorda võib viia ohtlike 
olukordadeni. Lisaks ei tohi meditsiiniseadmed teisi seadmeid häirida. Standard IEC/EN 60601-1-2 
võeti kasutusele tänu vajadusele kehtestada elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuded ohtlike 
olukordade vältimiseks meditsiiniliste seadmete kasutamisel. Standard määratleb meditsiiniliste 
seadmete jaoks ära elektromagnetiliste häirete vastase takistuse taseme. See meditsiiniline 
seade vastab elektromagnetiliste häirete vastase takistuse ja elektromagnetkiirguste seisukohalt 
standardile IEC/EN 60601-1-2. Sellest hoolimata ärge kasutage seadme läheduses mobiiltelefone ja 
teisi sarnaseid tugevaid elektromagnetilisi välju tekitavaid seadmeid. See võib põhjustada häireid 
seadme töös, mis omakorda võib tekitada ohuolukorra.

HOIATUS! Kaablid ja tarvikud võivad elektromagnetilist ühilduvust negatiivselt 
mõjutada. Kasutamise ajal ei tohi seadet asetada teisele meditsiinilisele seadmele 
lähemale kui 1 cm.



40 Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud   Vastavus standarditele

Viitemärk (ID:aasta) Kirjeldus

EN 60601-1:2006 Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1: Üldised nõuded 
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC EN 
60601- 1:2005)

EN 60601-1-2:2007 Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1-2: Üldised nõuded 
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele – 
Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus – Nõuded 
ja katsetused (IEC 60601-1-2:2007, muudetud)

EN 60601-1-6:2010 Elektrilised meditsiiniseadmed - Osa 1-6: Üldised nõuded 
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele - 
Kollateraalstandard: Kasutussobivus

EN 80601-2-30:2010 Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 2-30: Erinõuded 
automatiseeritud mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite 
esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 
80601-2-30:2009, sealhulgas parandus jaanuarist 2010)

EN 60601-2-30:2000 Elektrilised meditsiiniseadmed – Osad 2-30: Erinõuded 
automaatsirkulatsiooniga kehasse mitteviidava vererõhu 
seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

EN 1060-1:1995+A2:2009 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Üldnõuded

EN 1060-3:1997+A2:2009 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid – Osa 3: Lisanõuded 
elektromehaanilistele vererõhu mõõtesüsteemidele

EN 1060-4:2004 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid – Osa 4: 
Katseprotseduurid automaatsete mitteinvasiivsete 
sfügmomanomeetrite üleüldise süsteemitäpsuse 
kindlaksmääramiseks

EN ISO 14971:2012 Meditsiiniseadmed – Riskijuhtimise rakendamine 
meditsiiniseadmetele

EN ISO 10993-1:2009 Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine – Osa 1: 
Hindamine ja katsetamine riskijuhtimise protsessi raames

ISO 15223-1:2012 Meditsiiniseadmetel kasutatavad tingmärgid

EN ISO 13485:2012 Meditsiiniseadmed – Kvaliteedijuhtimissüsteemid, 
normatiivsed nõuded 

Vastavus standarditele6.2

Järgitud on meditsiinilisi seadmeid puudutavat nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ. 
Järgitud on allolevas tabelis toodud standardeid.
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3
7Hooldus

Aku laadimine

7.4

7.5

Soovides kasutada seadet akutoitel tuleb 
veenduda, et akut laetakse regulaarselt. 
Aku üks laadimiskord on piisav ligikaudu 
50 mõõtmise jaoks. 

Kui aku mahutavus on pärast mõnda 
aega kestnud intensiivset kasutamist 
märgatavalt vähenenud, on aku tööiga 
tõenäoliselt läbi ja see tuleb välja 
vahetada. Kuna seade ei sisalda kasutaja 
poolt vahetatavaid osi, tuleb aku 
vahetamiseks pöörduda kas edasimüüja 
või tootja poole.

Puhastamisjuhised

7.3

Seadet on soovitatav pehme kuiva või 
niiske lapiga regulaarselt puhastada. 
Ära kasuta seadme puhastamisel 
agressiivseid puhastusvahendeid, 
lenduvaid vedelikke või liigset jõudu.

Toote kasutusiga ja hoiustamine

Mansettide kaitsmine

Soovitused teeninduse 
ja hooldusintervallide kohta

7.1

7.2

Õige kasutamise ja hooldamise ning 
regulaarse kalibreerimise korral on 
seadme minimaalne kasutusiga 5 aastat.
Seadet saad sobivates tingimustes 
hoiustada kõige rohkem 5 aastat.  

Seadme kasutamisel pärast selle 
hoiustamist soovitame teha seadmele 
põhjalik hooldus ja kontroll ning seade 
kalibreerida.

Lahtiste haavade korral kaitske haavu 
enne mansettide peale panemist piisava 
koguse läbitungimatu sidemega.
Soovitatav on kasutada kaitseümbriseid.

Seadet tuleb kord aastas kalibreerida. 
Seadme kalibreerimisega võta ühendust 
edasimüüja või tootjaga.

MÄRKUS! Ära pese mansette pesumasinas ega ära neid triigi.

MÄRKUS! Pärast mehaanilist pinget seadmele tuleb seade kalibreerida!

MÄRKUS! Nakatunud kehavedelikega kokku puutumise korral tuleb seade 
puhastada mitteagressiivsete puhastusvahenditega ja mansetid kohe uutega 
asendada. Mansettide vahetamise vältimiseks kasuta mansettide kaitsepaberit.

MÄRKUS! Õige toimimise ja täpsuse tagamiseks on tuleb seadet lasta kord aastas 
kalibreerida. Seadme kalibreerimiseks võta ühendust edasimüüja või tootjaga.

Ära pese mansette ega kasta neid vette. 
Ära kasuta mansettide puhastamiseks 
bensiini, vedeldeid või sarnaseid 
lahusteid. Mansettide piisavaks 
puhastamiseks kasuta pehmet niisutatud 
lappi ja seepi.
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Tõrkeotsing
3
8

Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus

Kuigi roheline tuli süttib, 
ei lülitu seade sisse.

Aku on tühi. Ühenda toiteplokk.

Mansetid ei lähe õhku 
täis.

Susisevad helid.

Ootamatu tulemus.

Õhu võimalik lekkimine.

Kontrolli mansette, 
õhuvoolikuid ja 
ühenduspesasid ning 
vajadusel vaheta need 
välja. Kui sa ei suuda 
probleemi ise parandada, 
pöördu edasimüüja või 
tootja poole.

Ootamatu tulemus.

Manseti vale paigutus.

Patsient liigub mõõtmise 
ajal.

Kasutati vale suurusega 
mansetti.

Loe uuesti kasutusjuhendit 
ja paiguta mansetid 
korrektselt.

Korda mõõtmisprotsessi.

Kasuta õige suurusega 
mansette.

Kinnitusriba kuuldav 
venimine.

Manseti vale 
paigutamine.

Kasutati vale suurusega 
mansetti.

Loe uuesti kasutusjuhendit 
ja paiguta mansetid 
korrektselt.

Kasuta õige suurusega 
mansette.
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3
9Garantiiteave

Seadmele kehtib ostukuupäevast (arvel näidatud tarneaeg) algav kolme aasta 
pikkune garantiiperiood. Garantiinõuded on kehtivad vaid siis kui koos nendega 
esitatakse ostukviitung.

Täiendavat garantiiteavet leiate kasutusjuhendi külge kinnitatud garantiibrošüürist. 

Teenindust puudutavate küsimuste korral võtke ühendust:

Garantiiteave

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Abi ja 
tugi  

@
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MESI ABPI MD stend10
Mõõtmise ajal peab seade olema 
tasasel stabiilsel pinnal. Parim valik on 
alusena kasutada MESI ABPI MD stendi, 
mis tagab seadme parima võimaliku 
paigutuse kliinikus, kuna seda saab 
kasutada nii ooterežiimis seadme  kui 
ka tarvikute (mansetid, toiteplokk) 
hoiustamiseks.

MESI ABPI MD stend kindlustab seadme 
liikuvuse ja stabiilsuse. Ümar korv 
on mõeldud tarvikute hoiustamiseks 
(mansetid, toiteplokk), pealmine lame 
pind hoiab paigal seadet – seade 
paigutatakse stabiilsust tagavale 
magnetplaadile. Seadme plaadilt 
eemaldamiseks on vaja rakendada veidi 
jõudu.

MÄRKUS
Keskmiselt intensiivsed ja intensiivsed mehaanilised tegurid võivad stendi viia 
stabiilsest asendist välja. Seade võib kukkudes kahjustuda.

Stendi kokkupanek10.1

Sisesta varras läbi korvil oleva rõnga. 
Joonda korvi rõngal ja vardal olevad 
avaused ning kinnita korvi rõngas ja toru 
kruvi A abil omavahel.



Eesti

45Stendi kasutamine

Stendi kasutamine 10.2

Aseta MESI ABPI MD magnetplaadile. Seade jääb sellesse asendisse paigale. Aseta 
mansetid ja muud tarvikud korvi. Seadme eemaldamiseks on seadet plaadil stabiilses 
asendis hoidvate magnetjõudude tõttu vaja mõningast jõudu.

Puhasta stendi niiske lapi või mitteagressiivsete puhastusvahenditega.

Sisesta varras põhjal olevasse avausse. 
Varda põhja külge kinnitamiseks kasuta 
kruvi B.
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