
KÄYTTÖOHJEET



Automatisoitu nilkka-olkavarsipaineindeksin mittalaite (MESI ABPI MD) 
mahdollistaa perifeerisen valtimosairauden (PAD) nopean, tarkan ja objektiivisen 
seulonnan kaikilla lääkärin vastaanotoilla. Nilkka-olkavarsi-indeksin lisäksi sillä voi 
samanaikaisesti mitata myös olkavarsiverenpaineen ja sydämen lyöntinopeuden. Se 
on tarkoitettu ammattikäyttöön perusterveydenhuollon piirissä ja erityisklinikoissa 
seulontamenetelmänä perifeerisen valtimosairauden havaitsemiseksi.

Yhden minuutin olkavarsipaineindeksi
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4 Turvallisuutta koskevat ja oikeudelliset suositukset

Turvallisuutta koskevat ja 
oikeudelliset suositukset

Kaikki oikeudet pidätetään© 2017, MESI Ltd.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä 
julkaisua ei saa kopioida, tallentaa 
tai säilyttää muistilaitteella. Lisäksi 
tätä julkaisua ei saa käyttää 
mihinkään muuhun tarkoitukseen 
kuin automatisoidun nilkka-
olkavarsipaineindeksin mittalaitteen 
(MESI ABPI MD) käyttöohjeena. Tätä 

julkaisua ei saa kääntää muihin kieliin tai 
muuntaa toiseen muotoon millään tavalla 
ilman MESI Ltd:n etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa. Käyttöohjeen sisältöä 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Näiden käyttöohjeiden viimeisin versio 
on saatavilla osoitteessa  
www.mesimedical.com.

Turvallisuutta koskevat suositukset

1. Asetus ja tekninen henkilöstö 
Vain ammattitaitoinen ja kokenut 
valtuutettu henkilöstö, joka on tietoinen 
kaikista laitteen asetukseen ja käyttöön 
liittyvistä vaaroista ja joka suorittaa kaikki 
asianmukaiset itseään, käyttäjiä, muuta 
henkilökuntaa ja muita laitteita koskevat 
riskinehkäisytoimenpiteet, saa asettaa 
laitteen.

2. Laitteen käyttöoikeus
Vain valtuutettu henkilökunta saa käyttää 
laitetta.

3. Turvatoimenpiteet
Jos säännökset niin vaativat, 
on noudatettava paikallisia 
turvallisuusvaatimuksia. Paikallisten 
turvallisuusmääräysten lisäksi 
on noudatettava myös tässä 
asiakirjassa olevia turvallisuusohjeita. 
Jos tässä asiakirjassa olevien 
turvallisuussuositusten ja paikallisten 
määräysten sisältämien suositusten 
välillä on ristiriita, on ensisijaisesti 
noudatettava paikallisia määräyksiä.

4. Tiedot tekniselle henkilöstölle
Tekniselle henkilöstölle on annettava 
asianmukaiset tekniset ohjeet laitteen 
käyttöä ja huoltoa varten.

Noudata alla olevia turvasuosituksia tapaturmien ja/tai laitteen tai lisävarusteiden 
vaurioitumisen välttämiseksi. 
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Tavaramerkki

Tuotemerkit MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM ja 
MESIresultsTM ovat MESI Ltd:n omaisuutta.

Valmistajan tiedot

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivusto

MESI, development of medical devices, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, European Union

+386 (0)1 620 3487

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com



6 Edut

Edut

AkkukäyttöinenMittaus voidaan suorittaa yhdessä 
minuutissa

Mittaustulokset voidaan tulostaa 

käyttämällä MESIresultsTM -sovellusta
Helppokäyttöinen

Kannettava Lisävarusteet

Objektiivinen ja tarkka mittaus Nilkka-olkavarsipaineindeksin ja 
verenpaineen samanaikainen mittaus

1

2 1in

1 min

+
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Tekniset tiedot
Leveys: 25,00 cm, korkeus: 7,30 cm, syvyys: 20,00 cm, paino: 0,60 
kg

4,3 tuuman LCD-värinäyttö 16-bittisellä värisyvyydellä 
Tarkkuus: 480 × 272 pikseliä

AC/DC-verkkolaite: FRIWO FW8001M/05
Syöttö: 100 - 240 V AC/50 - 60 Hz/400 - 200mA, lähtö: 5 V DC / 
3,0 A

Akkutyyppi: ladattava litiumpolymeeri
Kapasiteetti: 3000 mAh, mittausten lukumäärä latausta kohden: 50

Virtatiedot: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 3 A Suojausluokka 
sähköiskua vastaan: luokka II

Seuraavien standardien mukainen:
• EN 60601-1:2006+A1:2013 Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja 

olennaiselle suorituskyvylle 
• EN 60601-1-2:2015 Sähkömagneettinen yhteensopivuus – 

Vaatimukset ja testit (IEC 60601-1-2:2007, muokattu)
• EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Turvallisuutta ja oleellista
• suorituskykyä koskevat erityisvaatimukset automaattisille         

ei-invasiivisille verenpainemittareille.

Herkästi syttyvät nukutusaineet: VAROITUS! Ei sovi käytettäväksi 
herkästi syttyvien puudutusaineiden kanssa.

• Nilkka-olkavarsipaineindeksi oskillometrisellä ja 
tilavuuspletysmografisella menetelmällä

• Systolinen verenpaine oskillometrisellä ja 
tilavuuspletysmografisella menetelmällä

• Diastolinen verenpaine oskillometrisellä ja 
tilavuuspletysmografisella menetelmällä

• Syke oskillometrisellä ja tilavuuspletysmografisella menetelmällä 

• Paine: 0 - 299 mmHg
• Syke: 30 - 199 lyöntiä minuutissa

• Paine: ± 3 mmHg
• Syke: ± 5 % arvosta
• Nilkka-olkavarsipaineindeksi: ± 0,1

Automaattiseen täyttämiseen käytetään ilmapumppua ja 
tyhjentämiseen elektromagneettista venttiiliä.

Työympäristö: 10 - 40 °C, 30 - 85 %:n suhteellinen ilmankosteus, 
700–1 060 hPa:n ilmanpaine, IPX0-suojaus. Kuljetus ja varastointi: 
0 - 60 °C, korkeintaan 85 %: n suhteellinen ilmankosteus, 
700–1 060 hPa:n ilmanpaine. 

Mitat 

Näyttö

Verkkolaite ja akku

Suojaustyyppi

Mittaustyypit

Mittausalue

Mittausvirheiden raja-arvot

Mansetin täyttö ja tyhjennys

Lämpötila-, kosteus- ja 
ilmanpainealue

3
2
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Pikaopas
3

HUOMAUTUS
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen ensimmäistä käyttökertaa 
ja noudata suosituksia ja ehdotuksia. Tässä kappaleessa on vain lyhyitä MESI 
ABPI MD:n käyttöä koskevia ohjeita. Katso laitteen yksittäisten toimintojen 
yksityiskohtaiset kuvaukset kappaleesta 5, Yksityiskohtaiset ohjeet. Säilytä 
käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

HUOMAUTUS
MESI ABPI MD on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhoitolaitoksissa, joissa 
mittaukset suorittaa asianmukaisesti koulutettu terveydenhoitohenkilöstö.
MESI ABPI MD:tä ei ole tarkoitettu kotikäyttöön.

HUOMAUTUS
MESI ABPI MD:tä voidaan käyttää raskaana olevilla naisilla.

HUOMAUTUS
MESI ABPI MD:tä ei ole tarkoitettu käytettäväksi vastasyntyneillä tai alle 
10-vuotiailla lapsilla.

HUOMAUTUS
Jos potilaalla on suonensisäisiä kanyylejä tai arteriovenooseja (AV) fisteleitä, 
mansetit ja mittaus voivat aiheuttaa vammoja raajaan.

MESI ABPI MD:llä on kaksi käyttötilaa:

⊲ Ensisijainen tila on nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaustila, jossa mansetit 
asetetaan käsivarteen ja vasempaan ja oikeaan nilkkaan. Mittaustulokset ovat vasen 

3

HUOMAUTUS
Kun laitetta käytetään nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaukseen, potilaan on 
käytävä makuulle ja oltava liikkumatta.

HUOMAUTUS
Kun laitetta käytetään mittaamaan olkavarsiverenpainetta, potilaan on istuttava 
pystyasennossa selkä suorana.

Pikaopas
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Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaaminen

Vaihe

Kytke laite päälle käyttämällä ON/OFF-
painiketta   . Esille tulee aloitusnäyttö. 
Asetuksia ei tarvitse vaihtaa käytettäessä 
laitteen perustoimintoja.

Jos MESI ABPI MD -laitetta käytetään 
ensimmäisen kerran, esille tulee kieli-, 
aika- ja päivämäärävalikko. Katso valikon 
asetusohjeet kappaleesta 5.1.

Vaihe

Kytke MESI ABPI MD verkkovirtaan 
AC/DC-verkkolaitteella. Virtaliitäntä 
sijaitsee laitteen takana ja siinä on 
merkintä ”5V DC”. Kytke mansetit 
laitteeseen työntämällä kunkin mansetin 
letku laitteessa olevaan samanväriseen 
liittimeen.

2

  1 

Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaaminen

Vaihe

Potilaan on oltava makuulla ja 
liikkumatta. Aseta mansetti olkavarteen 
(mansetissa on merkintä ”ARM”), 
vasempaan sääreen (mansetissa on 
merkintä ”LEFT ANKLE”) ja oikeaan 
sääreen (mansetissa on merkintä 
”RIGHT ANKLE”). Huomaa seuraavat 
värimerkinnät:

PUNAINEN  > vasen tai oikea olkavarsi
KELTAINEN > vasen sääri
VIHREÄ > oikea sääri

3

3.1

START/STOP

ENTER

nilkka-olkavarsipaineindeksi (VASEN ABI), oikea nilkka-olkavarsipaineindeksi (OIKEA 
ABI) ja olkavarsiverenpaine (SYS, DIA).

⊲ Lisätila on erillistä olkavarsiverenpaineen mittausta varten. Tässä tilassa mitataan 
vain olkavarsiverenpainetta, joten aseta mansetti vain olkavarteen. Mittaustuloksena 
on olkavarsiverenpaine (SYS, DIA).
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Aseta mansetit siten, että raajan ja 
mansetin väliin jää sormen leveyden 
suuruinen väli.

Olkavarren mansetti on asetettava siten, 
että valtimomerkintä (ARTERY) osoittaa 
kyynärtaipeeseen. Aseta mansetti 
kuvan mukaisesti. Mansetin letkun on 
osoitettava kohti sormia.

Vaihe

Potilaan on oltava paikoillaan 
makuuasennossa. Kun olet 
valmis, paina ALOITA-painiketta. 
Mittausprosessi käynnistyy. Potilas ei 
saa liikkua mittausprosessin aikana. 
Koko prosessi kestää noin yhden 
minuutin. 

4

Nilkkamansetit on asetettava siten, että 
nilkkamerkintä (MEDIAL ANKLE) osoittaa 
kohti nilkan sisäpuolta. Aseta mansetti 
kuvan mukaisesti.

Mittausprosessin aikana näytössä 
näkyy kunkinhetkiset arteriapaineet ja 
arteriapaineiden aaltomuodot.

START/STOP

ENTER
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Olkavarsiverenpaineen mittaus 3.2

Vaihe

Kun mittausprosessi on päättynyt, 
tulokset ilmestyvät ruudulle. Nilkka-
olkavarsipaineindeksi näkyy vihreänä, 
keltaisena tai punaisena, arvosta 
riippuen. Väriskaala perustuu 
Journal of the American College of 
Cardiologyn julkaisemiin perifeerisen 
valtimosairauden hoitosuosituksiin.

5

Alle 0,89 – punainen
0,90 - 0,99 – keltainen
1,00 - 1,40 – vihreä
Yli 1,41 – punainen

Vaihe

Potilaan on istuttava mukavasti tuolilla 
pystyasennossa selkä suorana. Aseta 
vain punainen olkavarren mansetti 
(mansetti, jossa on merkintä “ARM”) 
potilaalle. Vihreää ja keltaista mansettia 
ei aseteta potilaan raajoihin tässä 
toimintatilassa.

3

6Vaihe

Palaa takaisin aloitusnäyttöön 
käyttämällä ALOITUSNÄKYMÄ    
-painiketta . Täältä voit tarkastella 
mittaushistoriaa ja vaihtaa asetuksia.

Katso MESI ABPI MD:n teknisten 
tietojen muut kuvaukset sekä laitteen 
yksityiskohtaiset käyttöohjeet jäljellä 
olevista kappaleista.
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Aseta mansetit siten, että raajan ja 
mansetin väliin jää sormen leveyden 
suuruinen väli. 

Olkavarren mansetti on asetettava siten, 
että valtimomerkintä (ARTERY) osoittaa 
kyynärtaipeeseen. Aseta mansetti 
kuvan mukaisesti. Mansetin letkun on 
osoitettava kohti sormia. 

Kyynärvarren on oltava vapaasti 
tasaisella alustalla. Mansetin tulee olla 
samalla tasolla potilaan sydämen kanssa.

4

Vaihe

Kun mittausprosessi on päättynyt, 
olkavarsiverenpaineen mittaustulokset 
ilmestyvät ruudulle.

5

Vaihe

Vaihda tilaksi erillinen verenpaineen 
mittaus painamalla VERENPAINEEN 
MITTAAMINEN -painiketta   . 

Kun olet valmis, paina ALOITA-painiketta. 
Mittausprosessi käynnistyy. Potilas ei saa 
liikkua mittausprosessin aikana. Koko 
prosessi kestää noin yhden minuutin. 
Mittausprosessin aikana näytössä 
näkyy kunkinhetkinen arteriapaine ja 
arteriapaineen aaltomuoto.
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3
4Tuotteen kuvaus

Pakkauksen sisältö 4.1

Malli

Kuvaus

ABPIMDD

Automatisoitu 

nilkka-olkavarsi-

indeksin mittalaite 

MESI ABPI MD

ABPIMDAAC

AC/DC-verkkolaite

ABPIMDAUSB

Laitteen USB-kaapeli

Malli

Kuvaus

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään lisätietoja varten.

START/STOP

ENTER

ABPIMDACFFSM

Mansettisarja 

MESI ABPI MD, koko M

ABPIMDACFFSL

Mansettisarja 

MESI ABPI MD, koko L

Tietokoneohjelmisto: MESIresults. 

Lataa viimeisin versio osoitteesta 

www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

MESI ABPI MD

-teline

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD 

-kantolaukku

Malli

Kuvaus

LISÄVARUSTEET: 
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Laitteen kuvaus4.2

Mansettien liittimet

ALOITA/LOPETA, 
SYÖTÄ-painike

PÄÄLLE/POIS-
painike

LCD-näyttö

Virtaliitäntä

USB-portti

START/STOP

ENTER

Monitoimipainikkeet
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Käyttöliittymän kuvaus 4.3

Näyttö on jaettu kolmeen osaan:
⊲ otsikkorivi
⊲ monitoimipainikkeet
⊲ aktiivivalikko.

Otsikkorivi
Otsikkorivillä näkyy nykyinen sijainti 
valikkorakenteessa. Sijainnin lisäksi 
siinä näkyy myös kellonaika ja akun tilan 
osoitin.

Monitoimipainikkeet
Ruudun vasemmalla puolella oleva 
sarake on jaettu kolmeen osaan. Ne 
näyttävät ruudun vasemmassa reunassa 
olevan kolmen monitoimipainikkeen 
nykyiset toiminnot. Kun painiketta 
painetaan, sen näyttöosuus muuttuu 
harmaaksi.

Aktiivivalikko
Suurin osa ruutua on käytetty ohjeiden, 
mittaustulosten, historian ja muiden 
valikkojen näyttämiseen. Oikealla 
puolella oleva liukusäädin ilmoittaa 
valitun kohteen nykyisen sijainnin 
valikossa.

Aktiivivalikkoon saattaa ilmestyä 
ponnahdusikkuna, jossa on ajantasaista 
tietoa, esim. akun tila, virheilmoituksia ja 
mittausvaroituksia.

Osoitin/Akun tilan osoitin

Kellonaika Valikko-osoite

Liukusäädin

Valittu kohdeEi valittu kohde

Monitoimipainikkeet
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Kuvasymbolit4.4

Tämä luku sisältää kuvasymbolien selitykset. Navigointi perustuu järjestelmään, jossa 
on kaksi kiinteää toimintopainiketta ja kolme monitoimipainiketta, joiden toiminnot 
vaihtuvat. Kunkin monitoimipainikkeen nykyinen toiminto ilmoitetaan näyttöruudun 
vasemmassa reunassa olevilla kuvakkeilla.

Monitoimipainikkeet

ALOITUSNÄKYMÄ Palaa takaisin aloitusnäyttöön.

YLÖS/ALAS Siirry yksittäisen valikon kohteesta toiseen.

PALAA Palaa edelliselle tasolle valikkorakenteessa.

ASETUKSET Siirry asetusvalikkoon.

LISÄTIEDOT Näytä mittaustulosten muut tiedot.

HISTORIA Näytä historia.

VERENPAINEEN 
MITTAAMINEN 

Erillinen verenpaineen mittaustila.

PULSSIN 
AALTOMUOTOKÄYRÄ

Pulssiaaltojen graafinen esitys.

Kiinteät toimintopainikkeet

ALOITA/LOPETA, 
SYÖTÄ 

Käynnistää tai pysäyttää mittausprosessin. Jos olet 
valikkorakenteen sisällä, paina tätä painiketta siirtyäksesi 
seuraavalle tasolle tai vahvistaaksesi muutetut asetukset.

PÄÄLLE/POIS Kytkee tai katkaisee laitteen virran.

START/STOP

ENTER

Osoittimet

LATAUKSEN
OSOITIN

Näkyy, kun AC/DC-verkkolaite on kytketty.

AKUN TILAN
OSOITIN

0 % | 50 % | 100 % akun lataus
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3
5Yksityiskohtaiset ohjeet

Ensimmäinen käyttökerta 5.1

Tämä kappale sisältää kaikki laitteen käyttäjien tarvitsemat tiedot, jotka tarvitaan 
mittauksen oikeaan ja tarkkaan suorittamiseen. Kappaleessa on kaikkien laitteen 
toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset sekä turvallisuusohjeet ja muut tiedot, jotka 
ovat tarpeen laitteen toimintojen ymmärtämiseksi.

MESI ABPI MD -laitetta ensimmäistä 
kertaa käytettäessä on asetettava kieli, 
aika ja päivämäärä. Aika ja päivämäärä 
on asetettava tarkasti, koska ne 
vaikuttavat varoituksiin ja muistutuksiin, 
jotka varmistavat MESI ABPI MD -laitteen 
asianmukaisen käytön ja kalibroinnin.

Kytke laite päälle käyttämällä PÄÄLLE/
POIS-painiketta. Näytöllä näkyy 
aloitusnäyttö, jossa on tervehdys. Jatka 
painamalla mitä tahansa painiketta.

Kieliasetukset 5.1.1

Valitse kieli käyttämällä YLÖS    ja 
ALAS    -painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta. Laitteen 
kieli vaihtuu ja aika-asetukset tulevat 
esille.

Jos haluat palata edelliseen valikkoon 
vahvistamatta muutoksia, paina PALAA-
painiketta    .
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Siirry tunti- ja minuuttiasetuksissa 
käyttämällä YLÖS    ja ALAS   
-painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta.

Valittu kenttä alkaa vilkkua. Aseta 
uusi arvo käyttämällä YLÖS    ja ALAS   
-painikkeita ja vahvista se käyttämällä 
PALAA-painiketta     .

Toista prosessi muilla kentillä 
tarvittaessa. Kun olet asettanut ajan, 
käytä YLÖS    ja ALAS   -painikkeita 
siirtyäksesi Vahvista-kenttään ja vahvista 
valintasi käyttämällä SYÖTÄ-painiketta. 

Jos et halua käyttää asetuksiasi,
palaa edelliseen valikkoon painamalla
PALAA-painiketta    . Laitteen aika
asetetaan ja esille tulee päivämäärän 
asetusvalikko.

Aika-asetukset5.1.2

Päivämääräasetukset5.1.3

Siirry päivä-, kuukausi- ja 
vuosiasetuksissa käyttämällä YLÖS    ja 
ALAS   -painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta.

Valittu kenttä alkaa vilkkua. Aseta 
uusi arvo käyttämällä YLÖS    ja ALAS  
-painikkeita ja vahvista se käyttämällä 
PALAA-painiketta    .

Toista prosessi muilla kentillä 
tarvittaessa. Kun olet asettanut 
päivämäärän, käytä YLÖS    ja ALAS  
-painikkeita siirtyäksesi Vahvista-
kenttään ja vahvista valintasi käyttämällä 
SYÖTÄ-painiketta.

Ennen kuin vahvistat valinnan, 
tarkista päivämäärä, koska asetukset 
tallennetaan vahvistuksen jälkeen, 
etkä sen jälkeen voi palata edelliseen 
valikkoon.

Yksityiskohtaiset ohjeet  Ensimmäinen käyttökerta
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Laitteen käyttöympäristö 5.2

Asianmukaisen mittaustarkkuuden 
varmistamiseksi mittaukset on suoritettava 
oikeanlaisessa työympäristössä. Aseta 
laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. 
Suosittelemme käyttämään ABPI MD 
-telinettä. Laitetta ei käytön aikana saa 
altistaa minkäänlaiselle mekaaniselle 
rasitukselle tai tärinälle, sillä se voi vääristää

mittaustuloksia (myös laitteen asettaminen 
potilaan sängylle voi vaarantaa tulosten 
oikeellisuuden).

Laitetta voidaan käyttää +10 °C - +40 
°C:een lämpötiloissa ja 30 % - 85 %:n 
ilmankosteudessa.

AC/DC-verkkolaite ja akku 5.3

MESI ABPI MD käyttää seuraavaa kahta virtalähdettä:
⊲ verkkovirta AC/DC-verkkolaitteella 
⊲ akkuvirta.

Kytke AC/DC-verkkolaite 100 - 240 V:n ja 50 - 60 Hz:n seinäpistorasiaan ja laitteen 
takana olevaan liittimeen. Laite on nyt valmis käyttöön. 

HUOMAUTUS
Käytä vain laitteen mukana toimitettua AC/DC-verkkolaitetta; FRIWO FW8001M/5. 
Älä käytä muita AC/DC-verkkolaitteita. Muiden AC/DC-verkkolaitteiden 
käyttäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle ja/tai potilaalle ja 
mahdollisia vaurioita laitteelle tai muille varusteille.

MESI ABPI MD toimii myös ilman AC/DC-verkkolaitetta. Kun laitetta ei ole 
liitetty verkkovirtaan, se toimii akkuvirralla. Laitteessa on huipputehokas litium-
polymeeriakku. Akkua ei voida vaihtaa.

Näytölle ilmestyy kiitosilmoitus. 
Jos vahvistit väärän päivämäärän, 
paina PÄÄLLE/POIS-painiketta. Jatka 
päävalikkoon painamalla mitä tahansa 
painiketta.

Laitteen käyttöympäristö
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Akun lataus tapahtuu automaattisesti. 
Akku alkaa latautua, kun AC/DC-
verkkolaite kytketään virtalähteeseen, 
mikä näkyy akun tilan osoittimesta. Kun 
akku on ladattu, latausprosessi pysähtyy 
ja otsikkopalkissa näkyy akun tilan 
osoitin ja latauksen osoitin.

Akun tilan osoitin näkyy näytön 
vasemmassa yläkulmassa:

Akku tyhjä

Akku 50 %

Akku 100 %

Akun kapasiteetti riittää
noin 50 mittaukselle.

Mansettien liittäminen5.4

Kun MESI ABPI MD on oikeassa asennossa, eli se on tasaisella alustalla, voit liittää 
mansetit ja aloittaa mittauksen. Mansetit, letkut ja liittimet ovat erivärisiä, mikä auttaa 
asettamaan ja liittämään mansetit oikein. Jotta mittaus onnistuu ja saadaan oikeat 
tulokset, kaikki kolme mansettia on liitettävä ja asetettava kolmeen raajaan oikein, 
käyttöohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS
Aivan uuden laitteen sisällä oleva akku ei luultavasti ole täysin tyhjä, ja sen virta 
voi riittää laitteen käynnistämiseen. Kytke laite siitä huolimatta verkkovirtaan AC/
DC-verkkolaitteella. 

Virran tilan osoitinvalo
Virran tilan osoitin on pieni PÄÄLLE/POIS-painikkeen vieressä oleva LED-valo (katso 
s. 14). Se ilmoittaa MESI ABPI MD -laitteen virran tilan. Mahdolliset tilat on esitetty alla 
olevassa taulukossa.

Virran tila Virran tilan osoitinvalon väri

MESI ABPI MD -laite on kytketty pois päältä
+

Akku ei lataudu
Ei valoa

MESI ABPI MD -laite on kytketty pois päältä
+

Akku latautuu
Punainen valo

MESI ABPI MD -laite on kytketty päälle
+

Akku ei lataudu

(Tämä tarkoittaa, että laite on täysin ladattu tai laite
toimii akkuvirralla)

Vihreä valo

MESI ABPI MD -laite on kytketty päälle
+

Akku latautuu
Oranssi valo
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Yksittäisten mansettien värimerkinnät:
PUNAINEN > vasen tai oikea olkavarsi
KELTAINEN > vasen sääri
VIHREÄ > oikea sääri

Mansettien asianmukainen asetus on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan oikeat 
mittaustulokset.

HUOMAUTUS
Käytä voimaa kohtuudella, kun liität ja irrotat mansetteja.

HUOMAUTUS
Kun liität mansettien letkut, varmista, että ilmavirtaus ei ole mitenkään estynyt. 
Ilmavirtaus voi helposti estyä, esimerkiksi jos letkun päälle vahingossa asetetaan 
jokin esine.

Liitä kukin mansetti laitteeseen 
kiinnittämällä letkun liitin vastaavaan 
liitäntään. Irrota liitin laitteesta vetämällä; 
varmista, että pidät vedettäessä kiinni 
liittimestä, et letkusta.

Sopivan mansetin valitseminen

Tarkista seuraavat ennen mansettien käyttämistä:
• ilmalla täytettävä taskun tulee olla oikein sovitettuna mansetissa;
• ilmalla täytettävä tasku ei saa olla kiertynyt tai kääntynyt väärin päin;
• mansetin letku ei saa olla kiertynyt tai epäasianmukaisesti taittunut.

Sopivan mansetin valitseminen 5.5

Malli Kuvaus Raajan ympärysmitta

ABPIMDACFFSM Mansettisarja MESI ABPI MD, koko M 22–32 cm

Peruspakkauksessa on kolme erilaista mansettia, asetettavaksi olkavarteen, 
vasempaan jalkaan ja oikeaan jalkaan.

START/STOP

ENTER

Lisämansetteja on saatavilla suuremman ympärysmitan raajoille. Ne ovat saatavilla 
vain sarjana. Valittavissa on erilaisia mansetin mallinumeroita.
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Varmista, että mansetti istuu hyvin valitsemalla sopiva koko potilaan käsivarren 
ympärysmitan mukaan. Käytä koon valitsemiseen kappaleen 5.5 taulukkoa.

Käsivarsimansetti5.6

Valitse sopivan kokoinen mansetti, 
jossa on merkintä ARM CUFF. 
Varmista mansetissa olevasta INDEX-
merkinnästä ja OK-alueesta, että olet 
valinnut oikean koon.

Aseta mansetti vasempaan tai 
oikeaan olkavarteen. Varmista, että 
nuolenmuotoinen valtimomerkintä on 
olkavaltimon suuntainen. Mansetin 
letkun on osoitettava kohti sormia.

Kiedo mansetti käsivarren ympärille 
ja kiinnitä se paikoilleen. Varmista, 
että mansetin alareuna on noin 2–3 
cm kyynärpään yläpuolella. Mansetin 
tiellä ei saa olla vaatteita. Varmista, 
että mansetin ja käsivarren väliin jää 
sormen leveyden suuruinen väli.

Malli  Kuvaus Raajan ympärysmitta

ABPIMDACFFSL Mansettisarja MESI ABPI MD, koko L 32–42 cm

Valitse oikea koko tarkistamalla mansettien merkinnät. Mansetti sopii raajalle, jos 
INDEX-merkintä on nuolien rajaamalla alueella. Jos mansetin koko ei ole oikea, valitse 
sopivampi koko yllä olevasta luettelosta.

HUOMAUTUS
Kukin mansetti on tarkoitettu asetettavaksi tiettyyn raajaan. Jos mansetti 
asetetaan väärään raajaan, se voi vaikuttaa mittaustulosten tarkkuuteen.



Suomi

23

Vasemman nilkan mansetti 5.7

Varmista, että mansetti istuu hyvin valitsemalla sopiva koko potilaan vasemman 
säären ympärysmitan mukaan. Käytä koon valitsemiseen kappaleen 5.5 taulukkoa.

Valitse sopivan kokoinen mansetti, 
jossa on merkintä LEFT ANKLE 
CUFF. Varmista mansetin INDEX-
merkinnästä ja OK-alueesta, että olet 
valinnut oikean koon.

Vasemman nilkan mansetti

Aseta mansetti vasempaan sääreen. 
Varmista, että nuolenmuotoinen 
merkintä MEDIAL ANKLE osoittaa 
kohti nilkan sisäpuolta. Mansetin 
letkun on osoitettava kohti polvea.

Kääri mansetti nilkan ympärille ja 
kiinnitä se paikoilleen. Varmista, että 
mansetin alareuna on noin 2–3 cm 
nilkan yläpuolella. Mansetin tiellä 
ei saa olla vaatteita. Varmista, että 
mansetin ja jalan väliin jää sormen 
leveyden suuruinen väli.

Oikean nilkan mansetti 5.8

Varmista, että mansetti istuu hyvin valitsemalla sopiva koko potilaan oikean säären 
ympärysmitan mukaan. Käytä koon valitsemiseen kappaleen 5.5 taulukkoa.

Valitse sopivan kokoinen mansetti, 
jossa on merkintä RIGHT ANKLE 
CUFF. Varmista mansetin INDEX-
merkinnästä ja OK-alueesta, että olet 
valinnut oikean koon.
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Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaaminen5.9

HUOMAUTUS
On suositeltavaa, että potilas makaa paikoillaan vähintään 5 minuuttia ennen 
mittauksen alkua. Mittauksen aikana potilaan on maattava täysin suorana ja 
rentona, eikä hän saa puhua. Hän ei saa laittaa jalkojaan ristiin.

HUOMAUTUS
Mittauksen suorittavan henkilön tulee koko ajan olla potilaan vieressä ja valvoa 
mittausprosessia tarkasti.

HUOMAUTUS
Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaukseen voivat vaikuttaa mansettien sijainti, 
potilaan asento ja hänen fyysinen tilansa. Laitteen toimintaan voivat vaikuttaa 
myös korkea lämpötila, kosteus ja korkeuserot.

HUOMAUTUS
Jos nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaustulokset ovat erittäin epätavallisia, toista 
mittaus kolme kertaa.

Aseta mansetti oikeaan sääreen. Varmista, 
että nuolenmuotoinen merkintä MEDIAL 
ANKLE osoittaa kohti nilkan sisäpuolta. 
Mansetin letkun on osoitettava kohti 
polvea. 

Kääri mansetti nilkan ympärille ja 
kiinnitä se paikoilleen. Varmista, että 
mansetin alareuna on noin 2–3 cm nilkan 
yläpuolella. Mansetin tiellä ei saa olla 
vaatteita. Varmista, että mansetin ja jalan 
väliin jää sormen leveyden suuruinen väli.
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Voit aloittaa nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaamisen, kun mansetit ovat 
asianmukaisesti paikoillaan, potilas on makuuasennossa, liitännät on tarkistettu ja 
kaikki mahdolliset ilmavirran esteet letkuissa on eliminoitu.

HUOMAUTUS
Jos mittausprosessi on jostain syystä keskeytettävä (esim. potilas on 
huonovointinen), paina välittömästi ALOITA/LOPETA-painiketta. Mittausprosessi 
pysähtyy ja mansetit tyhjenevät. Jos mansetit eivät tyhjene, vaikka prosessi on 
pysähtynyt, irrota letkut laitteesta välittömästi.

Kytke laitteeseen virta. Esille tulee 
aloitusvalikko. Jos aloitusnäytön 
valikko ei tule esille tai esille tulee 
jokin muu valikko, paina PALAA     tai 
ALOITUSNÄKYMÄ    -painiketta, kunnes 
pääset aloitusvalikkoon (kuva oikealla). 
Aloita mittausprosessi painamalla 
ALOITA-painiketta.

Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaaminen

Mittauksen aikana näytössä näkyy 
kunkinhetkinen mansetin paine 
kullekin raajalle erikseen sekä paineen 
aaltomuodot, joissa punainen käyrä 
näyttää olkavarsipaineen oskillaation, 
vihreä käyrä oikean nilkan oskillaation ja 
keltainen vasemman nilkan oskillaation. 
Näytön vasemmassa reunassa näkyvä 
palkki näyttää jäljellä olevan mittausajan. 

Laite määrittää mansetin ilmantäytön 
ylemmän painerajan ilmantäytön aikana 
suoritetun painedynamiikan valvonnan 
perusteella. Koska painetietoja kerätään 
aktiivisesti mansettien tyhjentyessä, 
potilaan on oltava liikkumatta. 
Mittaustulosten prosessointi alkaa, 
kun mansetit ovat tyhjentyneet, jolloin 
näytölle ilmestyy viesti (kuten kuvassa 
oikealla).

HUOMAUTUS
Pisin sallittu mittausaika ennen virheilmoituksen esittämistä: 180 s. 
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Jos tulokseksi tulee “Abnormally weak 
pulse” (Epätavallisen heikko pulssi) tai 
jos laskennassa tapahtuu virhe, esille 
tulee mittaustulosten lisäksi varoitus.

Katso vakavan PAD:n tai kovettuneiden 
verisuonten (verisuonten seinämien 
kalkkeutuminen) yksityiskohtainen 
kuvaus luvusta 5.9.1 sivulta 27.

Katso yksityiskohtainen varoitusten 
ja virheiden kuvaus kappaleesta 5.13 
Virheilmoitukset.

Katso lisätietoja mittaustuloksista 
painamalla LISÄTIEDOT-painiketta  .

Katso pulssin aaltomuotokäyrä 
painamalla PULSSIN 
AALTOMUOTOKÄYRÄ
 -painiketta.

Valmistele laite mittausten jatkamiseen painamalla ALOITUSNÄKYMÄ-painiketta    tai 
aloita heti uusi mittaus painamalla ALOITA-painiketta. Laite tallentaa mittaustiedot 
muistiin ja ne voi katsoa käyttämällä HISTORIA-valikkoa    .

Nyt voit irrottaa mansetit. Potilas voi 
nyt liikkua vapaasti. Mittaustulosten 
laskeminen kestää muutaman sekunnin, 
ja koko mittausprosessi, mukaan lukien 
laskentaprosessi, kestää noin yhden 
minuutin. Kun laskenta on suoritettu 
loppuun, laite näyttää tulokset ruudulla: 
oikean- ja vasemmanpuoleinen nilkka-
olkavarsipaineindeksi, olkavarsipaine ja 
syke.

Mittauksen tai tulosten esittämisen 
aikana ruudulle voi ilmestyä varoitus. 
Jos mittausprosessin aikana ilmenee 
virhe, tulee esille sinisessä laatikossa 
oleva varoitus ja mittaus pysähtyy 
automaattisesti. Laatikossa on 
varoituksen tai virheen nimi ja sen 
lyhyt kuvaus. Katso yksityiskohtaiset 
varoitusten ja virheiden kuvaukset 
kappaleesta 5.13 Virheilmoitukset.
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Vakavan PAD:n ja kovettuneiden verisuonten havaitseminen 5.9.1

Jos tulokseksi tulee “Abnormally weak pulse” (Epätavallisen heikko pulssi), on 
hyvin todennäköistä, että kyseessä on vakava perifeerinen valtimosairaus (PAD) tai  
kovettuneet verisuonet (verisuonten kalkkeutuminen).

1. Esimerkki normaalista pulssin 
aaltomuotokäyrästä: 

HUOMAA
Suurin osa tuloksista “Abnormally weak pulse” (Epätavallisen heikko pulssi) kuvaa 
potilaita, joilla ABPI on n. 0,5 tai alempi.

HUOMAA 
Jos esille tulee viesti “Abnormally weak pulse” (Epätavallisen heikko pulssi), 
suositellaan mittauksen toistamista laitteella, joka on liitetty MESIresults-ohjelmistoa 
käyttävään tietokoneeseen (katso sivu 13). Se auttaa tulkitsemaan koko pulssin 
aaltomuotokäyrää (katso alla oleva esimerkki).

HUOMAA
Jos on kysymys verisuonten kalkkeutumisesta, jäykät verisuonen seinämät estävät 
verisuonten supistumisen. Verenpaineen mittaus ei manseteilla ole mahdollista, 
eikä ABPI sen vuoksi voi olla luotettava. Potilas on ohjattava varvas-olkavarsi-
indeksin mittaukseen.

Esimerkki pulssin aaltomuotokäyrästä:

2. Esimerkki vakavasta PAD:n pulssin 
aaltomuotokäyrästä: 
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Samanaikaismittaus5.9.2

MESI ABPI MD käyttää hyväkseen ainutlaatuista “samanaikaismittausta”, jolloin 
mansetit asetetaan yhtä aikaa kolmeen raajaan. Mansetit täyttyvät ilmalla ja 
tyhjenevät samanaikaisesti, jotta saadaan tietyn hetken verenpaine kaikista raajoista. 

Nilkka-olkavarsipaineindeksin turvalliseen samanaikaismittaukseen voidaan käyttää 
mittausta kolmella mansetilla.
Samanaikaismittaus on ABPI:n tarkkuuden kannalta välttämätön, koska se eliminoi 
mittausvirheet, jotka johtuvat ihmisen verenpaineen luonnollisesta vaihtelusta. 

HUOMAA
Samanaikaismittaus neljällä mansetilla kolmen mansetin sijasta nostaisi 
sydämen ylirasitusriskiä. (Emme suosittele kaikkien neljän raajan tukkimista 
samanaikaisesti.)

HUOMAA
On suositeltavaa suorittaa mittaus oikeasta käsivarresta, koska siinä subklaavisen 
ahtauman esiintymistodennäköisyys on alhaisempi.

HUOMAA
Kolmen mansetin käyttäminen verenpaineen mittaukseen on yleensä riittävä. 
Jos käsivarsiverenpaineissa oletetaan olevan eroja, suositellaan asettamaan 
käsivarsimansetti toiseen käsivarteen ja toistamaan mittaus. Varteenotettava tulos 
näistä kahdesta ABPI-arvosta on alempi arvo. 

3. Esimerkki kovettuneiden 
verisuonten pulssin 
aaltomuotokäyrästä:
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HUOMAUTUS
On suositeltavaa, että potilas istuu paikoillaan vähintään 5 minuuttia ennen 
mittauksen alkua.

HUOMAUTUS
Mittauksen suorittavan henkilön tulee koko ajan olla potilaan vieressä ja valvoa 
mittausprosessia tarkasti.  

HUOMAUTUS
Olkavarsipaineen mittaukseen voivat vaikuttaa mansetin sijainti, potilaan asento 
ja hänen fyysinen tilansa. Laitteen toimintaan voivat vaikuttaa myös korkea 
lämpötila, kosteus ja korkeuserot.

HUOMAUTUS
Jos olkavarsiverenpaineen mittaustulokset eivät ole odotusten mukaiset, toista 
mittaus kolme kertaa.

Olkavarsiverenpaineen mittaus 5.10

HUOMAUTUS
Poista ennen mansetin kiinnittämistä olkavarresta kaikki tiukat vaatteet tai tiukasti 
ylös rullatut hihat. Älä aseta mansettia paksujen vaatteiden päälle.

Voit aloittaa olkavarsipaineindeksin mittaamisen, kun mansetti on asianmukaisesti 
paikoillaan, potilas on istuma-asennossa, liitännät on tarkistettu ja kaikki mahdolliset 
ilmavirran esteet letkuissa on eliminoitu.

Potilaan on mittauksen aikana istuttava siten, että:
• Hän istuu tuolilla jalkapohjat tasaisesti lattiaa vasten.
• Hän istuu pystyasennossa selkä suorana.
• Mansetti on samalla tasolla potilaan sydämen kanssa.

Katso lisätietoja mansetin asettamisesta kappaleesta 5.6 Käsivarsimansetti.

HUOMAUTUS
Aseta erillisessä verenpaineen mittaustilassa potilaalle vain käsivarsimansetti. 
Muita mansetteja ei pidä kiinnittää. 



30 Yksityiskohtaiset ohjeet  Olkavarsiverenpaineen mittaus

Aloita mittausprosessi painamalla 
ALOITA-painiketta. Mittauksen aikana 
ruudulla näkyy mansetin kunkinhetkinen 
paine ja paineen aaltomuotokäyrä. 
Näytön vasemmassa reunassa näkyvä 
palkki näyttää jäljellä olevan mittausajan.

Laite määrittää mansetin ilmantäytön ylemmän painerajan ilmantäytön aikana 
suoritetun painedynamiikan valvonnan perusteella. Koska painetietoja kerätään 
aktiivisesti mansetin tyhjentyessä, potilaan on oltava liikkumatta. Mittaustulosten 
prosessointi alkaa, kun mansetti on tyhjentynyt, jolloin näytölle ilmestyy viesti. 

Nyt voit irrottaa mansetit. Potilas voi 
nyt liikkua vapaasti. Mittaustulosten 
laskeminen kestää muutaman sekunnin, 
ja koko mittausprosessi, mukaan lukien 
laskentaprosessi, kestää noin yhden 
minuutin.
 
Kun laskenta on suoritettu loppuun, laite 
näyttää ruudulla olkavarsiverenpaineen 
ja sykkeen.

Kytke laitteeseen virta. Esille tulee 
aloitusvalikko. Vaihda toimintatilaksi 
olkavarsiverenpaineen mittaus 
painamalla VERENPAINEEN 
MITTAAMINEN -painiketta  . Esille tulee 
alla olevan kuvan mukainen valikko.

Katso lisätietoja mittaustuloksista 
painamalla LISÄTIEDOT-painiketta  .

Katso pulssin aaltomuotokäyrä 
painamalla PULSSIN 
AALTOMUOTOKÄYRÄ     -painiketta.
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HUOMAUTUS
Jos mittausprosessi on jostain syystä keskeytettävä (esim. potilas on 
huonovointinen), paina välittömästi ALOITA/LOPETA-painiketta. Mittausprosessi 
pysähtyy ja mansetti tyhjenee. Jos mansetti ei tyhjene, vaikka prosessi on 
pysähtynyt, irrota letkut laitteesta välittömästi. 
 

Mittaushistoria 5.11

Historiavalikko tallentaa nilkka-
olkavarsipaineindeksin ja 
olkavarsiverenpaineen mittaukset:

L: 1.06  O: 1.03 - nilkka- 
olkavarsipaineindeksin 
mittaukset;

BP: 137/101      - olkavarsiveren-
paineen mittaukset.

HUOMAUTUS
Mittaushistorian muistiin voidaan tallentaa noin 30 mittausta. Vanhimmat mittaukset 
poistetaan automaattisesti sitä mukaa, kun uusia mittauksia tallennetaan.

Voit katsoa viimeisimmät mittaukset Historia-valikosta. Katso mittaushistoria 
painamalla HISTORIA-painiketta    .

⊲ Siirry mittaushistoriassa käyttämällä YLÖS    ja ALAS   -painikkeita ja valitse mittaus, 
jota haluat tarkastella.
⊲ Paina SYÖTÄ-painiketta tarkastellaksesi valitun mittauksen tietoja. 
⊲ Paina PALAA    -painiketta palataksesi historiavalikkoon ja ALOITUSNÄKYMÄ   
-painiketta palataksesi aloitusnäyttöön.



32 Yksityiskohtaiset ohjeet  Laiteasetusten muuttaminen

Laiteasetusten muuttaminen5.12

Asetuksiin pääsee aloitusnäkymästä. 

Paina ASETUKSET-painiketta   . Esille 
tulee asetusvalikko. Asetusvalikko 
avautuu.

⊲ Valitse asetus käyttämällä YLÖS    ja 
ALAS   -painikkeita. Valittu asetusvalikko 
muuttuu vihreäksi.

⊲ Paina SYÖTÄ-painiketta mennäksesi 
valittuun valikkoon. Katso yksittäisten 
asetusten kuvaukset alla olevista 
kappaleista.

⊲ Palaa takaisin aloitusnäyttöön 
painamalla ALOITUSNÄKYMÄ-
painiketta   .

Amputaatioasetukset5.12.1

Jos potilaalta on amputoitu jalka tai 
ABPI-mittaus ei sovi hänelle vakavien ja/
tai kivuliaiden haavojen vuoksi, ABPI-
voidaan mitata vain potilaan vasemmasta 
tai oikeasta jalasta.

Valitse amputaatioasetukset käyttämällä 
YLÖS    ja ALAS    -painikkeita. Vahvista 
valintasi käyttämällä SYÖTÄ-painiketta. 
Valitse jalka, johon et aseta mansettia. 
Vahvista valintasi käyttämällä SYÖTÄ-
painiketta. 

Jos haluat palata edelliseen valikkoon 
vahvistamatta muutoksia, paina PALAA-
painiketta    .

HUOMAUTUS
Jos on valittu amputaatioasetukset ( joko vihreä – oikea, tai keltainen – vasen), on 
käytettävä vain yhtä jalkamansettia. 
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Jos et halua käyttää asetuksiasi, palaa 
takaisin edelliseen valikkoon painamalla 
PALAA-painiketta    .

Kieliasetukset 5.12.2

Valitse kieli käyttämällä YLÖS    ja 
ALAS   -painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta. Laitteen 
kieli vaihtuu ja palaat takaisin edelliseen 
valikkoon.
Jos haluat palata edelliseen valikkoon 
vahvistamatta muutoksia, paina PALAA-
painiketta    .

Laiteasetusten muuttaminen

Aika-asetukset 5.12.3

Päivämääräasetukset 5.12.4

Siirry päivä-, kuukausi- ja 
vuosiasetuksissa käyttämällä YLÖS   ja 
ALAS   -painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta. 

Valittu kenttä alkaa vilkkua. Käytä
arvon asettamiseen YLÖS   ja ALAS  
-painikkeita ja vahvista se käyttämällä 
PALAA-painiketta    .

Toista prosessi muilla kentillä 
tarvittaessa. Kun olet asettanut 
päivämäärän, käytä YLÖS   ja ALAS  
-painikkeita siirtyäksesi Vahvista-
kenttään ja vahvista valintasi käyttämällä 
SYÖTÄ-painiketta.

Siirry tunti- ja minuuttiasetuksissa 
käyttämällä YLÖS    ja ALAS   
-painikkeita. Vahvista valintasi 
käyttämällä ALOITA-painiketta.

Valittu kenttä alkaa vilkkua. Aseta 
uusi arvo käyttämällä YLÖS    ja ALAS   
-painikkeita ja vahvista se käyttämällä 
PALAA-painiketta    .

Toista prosessi muilla kentillä 
tarvittaessa. Kun olet suorittanut aika-
asetuksen, käytä YLÖS    ja
ALAS   -painikkeita siirtyäksesi 
vahvistuskenttään ja vahvista valintasi 
käyttämällä SYÖTÄ-painiketta.

Jos et halua käyttää asetuksiasi, palaa 
edelliseen valikkoon painamalla PALAA-
painiketta    .
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Ilmoitusasetukset5.12.5

Historian poistaminen5.12.6

HUOMAUTUS
Kalibrointimuistutus näkyy yhden vuoden kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta. 
Jos päivämäärää ei ole asetettu oikein, muistutus ei ehkä tule esille oikein.

Laitetiedot5.12.7

Käytä YLÖS    ja ALAS   -painikkeita 
siirtyäksesi kenttään “Laitetiedot” ja 
vahvista valintasi painamalla SYÖTÄ-
painiketta.

Palaa takaisin aloitusnäyttöön painamalla 
ALOITUSNÄKYMÄ painiketta    .

Voit tuoda esille laitteen tiedot (kuvaus, malli, viitenumero, sarjanumero), 
ohjelmistoversion (Ohjelmisto), laitteen viimeisen kalibrointipäivämäärän (Kalibroitu) ja 
laitteen valmistuspäivämäärän (Valmistettu). 

Paina SYÖTÄ-painiketta kytkeäksesi 
kalibrointimuistutuksen päälle tai pois 
päältä. Kun olet vaihtanut asetuksen, 
käytä YLÖS   ja ALAS   -painikkeita 
siirtyäksesi Vahvista-kenttään ja vahvista 
valintasi käyttämällä SYÖTÄ-painiketta.

Jos et halua käyttää asetuksiasi, palaa 
edelliseen valikkoon painamalla PALAA-
painiketta    .

Käytä YLÖS   ja ALAS   -painikkeita 
siirtyäksesi kenttään “Poista historia”.

Poista koko mittaushistoria painamalla 
SYÖTÄ-painiketta.
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Virheilmoitukset 5.13

Laite voi mittauksen aikana tunnistaa kahdenlaisia virheitä:
⊲ mittausvirheet (varoitus tulee esille mittauksen aikana ja mittaus pysähtyy) ja 
⊲ laskentavirheet (varoitus näytetään mittaustulosten yhteydessä).

Mittausvirheet 5.13.1

Mansettien täyttymisen ja tyhjentymisen 
aikana tulee esille sinisessä 
ponnahdusikkunassa oleva varoitus.

Mittaus pysähtyy automaattisesti.

Palaa takaisin aloitusnäyttöön painamalla 
SYÖTÄ-painiketta (ENTER).

Virhe  Kuvaus Ratkaisu

VIRHE 6 Ilmantäyttövirhe. Tarkista mansettien sijainti ja toista mit-
taus.

VIRHE 7 Liian nopea tyhjennys. Mansettia ei ole kiinnitetty tai sitä ei ole 
kiinnitetty kunnolla. Kiinnitä mansetti 
kunnolla ja toista mittaus.

Mittausvirheet 5.13.2

Varoitus ilmestyy erilliseen ikkunaan, kun 
mittaustulokset tulevat esille.

Katso mittaustulokset painamalla PALAA-
painiketta    .

Mittaustulosten sijasta esille tulee 
virheentunnistusnumero.

HUOMAA 
Jos esille tulee viesti “ERROR” (virhe), suositellaan mittauksen toistamista laitteella, 
joka on liitetty MESIresults-ohjelmistoa käyttävään tietokoneeseen (katso sivu 13). 
Se auttaa tulkitsemaan koko pulssin aaltomuotokäyrää.



36 Yksityiskohtaiset ohjeet  Virheilmoitukset

Error Kuvaus Ratkaisu

VIRHE 2 Poikkeama 
havaittu. Potilas on 
ehkä liikahtanut 
mittausprosessin aikana.

Muistuta potilasta olemaan liikkumatta 
mittauksen aikana ja toista mittaus.

VIRHE 3 Mansetissa ei ollut 
tarpeeksi ilmaa.

Tarkista mansettien sijainti ja toista 
mittaus.

VIRHE 4 Sykkeen laskennassa 
ilmeni virhe.

Toista mittaus. Jos virhe toistuu, 
mitattu arvo on laitteen mittausalueen 
ulkopuolella.

VIRHE 5 Nilkka-
olkavarsipaineindeksin 
laskennassa ilmeni virhe.

Toista mittaus. Jos virhe toistuu, 
mitattu arvo on laitteen mittausalueen 
ulkopuolella.

VIRHE 8 Systolisen paineen 
laskennassa ilmeni virhe.

Toista mittaus. Jos virhe toistuu, 
mitattu arvo on laitteen mittausalueen 
ulkopuolella.

VIRHE 9 Diastolisen paineen 
laskennassa ilmeni virhe.

Toista mittaus. Jos virhe toistuu, 
mitattu arvo on laitteen mittausalueen 
ulkopuolella.

VIRHE 10 Keskipaineen 
laskennassa ilmeni virhe.

Toista mittaus. Jos virhe toistuu, 
mitattu arvo on laitteen mittausalueen 
ulkopuolella.

VIRHE 11 Suuri paineen vaihtelu 
havaittu. Potilas on ehkä 
liikahtanut.

Tulokset voivat olla väärät. Toista 
mittaus.

HUOMAA
Jos esille tulee viesti “Abnormally weak pulse” (Epätavallisen heikko pulssi), katso 
luku 5.9.1 sivulta 27. 
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3
6Yleiset varoitukset ja 

varotoimenpiteet

VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen ensimmäistä 
käyttökertaa ja noudata suosituksia.

VAROITUS! MESI ABPI MD -laitteen käyttäjillä on oltava riittävä koulutus laitteen 
käytössä. Koulutuksen on oltava koulutetun MESI-edustajan antamaa. Ennen 
laitteen ensimmäistä käyttökertaa käyttäjien on luettava käyttöohjeet kokonaan 
huolellisesti ja noudatettava yhdistetyn laitteen käyttöohjeita. 

VAROITUS! Jos laitetta käytetään tai säilytetään muulla kuin ilmoitetulla lämpötila-
alueella ja ilmoitetussa ilmankosteudessa, teknisissä tiedoissa ilmoitettua laitteen 
tarkkuutta ei voida taata.

VAROITUS! Älä käytä märkää laitetta. Puhdista laite kostealla pyyhkeellä ja odota, 
kunnes se on kuivunut. Käytä laitetta vain täysin kuivana.

VAROITUS! Älä hävitä laitetta lajittelemattoman sekajätteen mukana. Valmistele se 
kierrätystä tai erillistä jätteiden keräystä varten sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annetun direktiivin 2002/96/ EC (WEEE) mukaisesti.

VAROITUS! Vältä vuotovirrasta aiheutuva sähköiskun vaara käyttämällä vain AC/
DC-verkkolaitteita, jotka ovat laitteen teknisten tietojen mukaisia. 

VAROITUS! Laite on kalibroitava kerran vuodessa, jotta se toimii oikein ja tarkasti. 
Ota kalibrointia varten yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

VAROITUS! Käytä laitteen puhdistukseen vain ei-syövyttäviä puhdistusaineita. 
Laite voidaan pyyhkiä kostealla pyyhkeellä.

VAROITUS! Varmista, ettei laite pääse kosketuksiin sähkövirran kanssa 
puhdistuksen aikana. 
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VAROITUS! Laitetta saa käyttää ainoastaan ammattimainen hoitohenkilökunta. 
Laite on luokan A laite ja voi aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä ja jopa aiheuttaa 
sen, että lähellä olevat laitteet lakkaavat toimimasta. MESI ABPI MD -laite on 
mahdollisesti sijoiteltava uudelleen tai huone, jossa laite sijaitsee, on mahdollisesti 
suojattava sähkömagneettiselta säteilyltä. 

VAROITUS! Älä avaa laitetta. Laitteessa ei ole osia, jotka käyttäjä voisi vaihtaa. Älä 
muuta tai muokkaa laitetta.

VAROITUS! Suojaa laite kosteudelta, nesteiltä ja äärimmäisen korkeilta/alhaisilta 
lämpötiloilta. Suojaa laite myös mekaaniselta rasitukselta, äläkä altista sitä 
suoralle auringonvalolle, sillä se voi johtaa laitteen väärään toimintaan.

VAROITUS! Kiertynyt tai taipunut ilmajohto voi aiheuttaa mansettiin korkean 
paineen, joka voi aiheuttaa potilaalle henkilövahingon.

VAROITUS! Liian usean mittauksen suorittaminen peräkkäin voi aiheuttaa 
potilaalle vamman. 

VAROITUS! Älä kiinnitä mansetteja haavoihin, koska se voi aiheuttaa 
henkilövahingon. Mansetit saa kiinnittää ainoastaan olkavarsiin ja nilkkoihin. 

VAROITUS! Jos potilaalla on raajoissa suonensisäisiä kanyylejä tai 
arteriovenooseja (AV) fisteleitä, mansetit ja mittaus voivat aiheuttaa vammoja 
raajaan.

VAROITUS! Jos potilaalle on suoritettu rintakirurginen toimenpide, älä kiinnitä 
olkavarsimansettia operoidulle puolelle. 

VAROITUS! Älä käytä laitetta, jos potilas on kytketty elintoimintojen 
seurantajärjestelmään.

VAROITUS! Tarkasta mansetin paine useita kertoja mittauksen aikana. Jos 
mansetti kohdistaa painetta raajaan liian kauan, verenkierto voi heikentyä.  

VAROITUS! MESI ABPI MD:tä ei ole tarkoitettu käytettäväksi korkeataajuuksisten 
kirurgisten laitteiden kanssa.

VAROITUS! Ole varovainen mansetteja ja letkuja taivutettaessa. Älä taivuta niitä 
liikaa.

VAROITUS! Älä koskaan korjaa laitetta itse. Keskustele vian sattuessa laitteen 
jälleenmyyjän tai jakelijan kanssa. 

VAROITUS! Kun siirrät MESI ABPI MD -telinettä, varmista, että työnnät sitä telineestä, et 
laitteesta.
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VALMISTAJA TYYPIN BF LIITYNTÄOSA

VIITENUMERO CE-MERKINTÄ

SARJANUMERO VAROITUS

KATSO KÄYTTÖOHJEET LUE KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS! MESI ABPI MD on tarkoitettu nilkka-olkavarsipainesuhteen 
mittaamiseen. Olkavarsivaltimopainelukemat ovat ainoastaan ohjeellisia. 

VAROITUS! AC/DC-verkkosovitin on liitettävä helposti käytettävissä olevaan 
pistorasiaan (AC/DC-verkkosovitin toimii myös galvaanisena eristyksenä). 

VAROITUS! MESI ABPI MD: tä ei saa käyttää happirikkaassa ympäristössä.

VAROITUS! Tärkeää tietoa sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC). Koska huoneissa 
on yhä enemmän elektroniikkalaitteita, esim. tietokoneita ja matkapuhelimia, lääkintälaitteiden 
häiriintyminen on mahdollista. Sähkömagneettinen häirintä voi aiheuttaa lääkintälaitteiden 
toimintahäiriöitä, mikä voi johtaa mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin. Lääkintälaitteet saattavat 
myös häiritä muita laitteita. Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset 
määrittelevä standardi IEC/EN 60601- 1-2 pyrkii ehkäisemään lääkinnällisten laitteiden käytössä 
syntyviä vaaratilanteita. Standardissa määritellään lääkinnällisten laitteiden sähkömagneettisen 
häiriönsiedon taso. Tämän lääkinnällisen laitteen sähkömagneettisten häiriöiden ja 
sähkömagneettisten päästöjen sieto ovat standardin IEC/EN 60601-1-2 mukaiset. Älä kuitenkaan 
käytä laitteen läheisyydessä matkapuhelimia tai muita laitteita, jotka synnyttävät voimakkaita 
sähkömagneettisia kenttiä. Se saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä ja mahdollisesti vaarallisia 
tilanteita.

Tärkeät merkinnät 6.1

Laitteen pohjassa, pakkauksessa ja käyttöohjeissa olevien merkintöjen symbolit 
antavat tärkeitä tietoja laitteesta. Symbolit on selitetty alla.

	  

	  

	  
	  REF

VAROITUS! Jos nilkka-olkavarsipainesuhteen tai verenpaineen mittaus 
suoritetaan useasti, mittauskohdassa voi ilmetä lievää kipua. Muut vaikutukset on 
suljettu pois. 

VAROITUS! ! Kaapelit ja tarvikkeet voivat vaikuttaa sähkömagneettiseen 
yhteensopivuuteen kielteisesti. Käytön aikana laitetta ei saa pinota 30 cm:ä 
lähemmäksi toista lääkinnällistä laitetta. ta.
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Viitemerkki (tunnus:vuosi) Kuvaus

EN 60601-1:2006+A1: 2013 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset 
turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle

EN 60601-1-2:2015 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - Osa 1–2: Yleiset vaatimukset 
turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä 
standardi: Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset 
ja testit (IEC 60601-1-2:2007, muokattu)

EN 60601-1-6:2010+A1: 
2013

Lääkinnälliset sähkölaitteet - Osa 1-6: Perusturvallisuuden 
ja olennaisen suorituskyvyn yleiset vaatimukset - 
Oheisstandardi: Käytettävyys 

EN 80601-2-30:2010+A1: 
2015

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - Osa 2–30: Automaattisten 
ei-invasiivisten verenpainemittareiden turvallisuuden 
erityisvaatimukset ja olennainen suorituskyky

EN 60601-2-30:2000 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - Osa 2–30: Automaattisesti 
toimivien ei-invasiivisten verenpaineen tarkkailulaitteiden 
turvallisuuden erityisvaatimukset, mukaan lukien olennainen 
suorituskyky 

EN 1060-1:1995+A2:2009 Ei-invasiiviset verenpainemittarit - Osa 1: Yleiset vaatimukset.

EN 1060-3:1997+A2:2009 Ei-invasiiviset verenpainemittarit - Osa 3: Sähkömekaanisten 
verenpaineen mittausjärjestelmien lisävaatimukset

EN 1060-4:2004 Ei-invasiiviset verenpainemittarit - Osa 4: Automatisoitujen, 
ei-invasiivisten verenpainemittarien kokonaistarkkuuden 
testimenetelmät.

EN ISO 14971:2012 Lääkinnälliset laitteet – Riskinhallinnan sovellus lääkinnällisiin 
laitteisiin.

EN ISO 10993-1:2009 Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi - Osa 1: Arviointi 
ja testaus riskinhallintajärjestelmän puitteissa

ISO 15223-1:2016 Lääkinnällisten laitteiden merkinnässä käytetyt symbolit

EN ISO 13485:2016 Lääkinnälliset laitteet - Laadunhallintajärjestelmät Vaatimukset 
viranomaismääräyksiä varten

EN 62304:2006+A1:2015 Lääkintälaitteiden ohjelmisto – Ohjelmiston elinkaariprosessit

Standardienmukaisuus6.2

Laite noudattaa neuvoston direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisiä laitteita koskevia 
vaatimuksia. Se on alla olevan taulukon standardien mukainen. 
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3
7Huolto

Akun lataaminen

7.4

Jos laitetta halutaan käyttää akkuvirralla, 
akku tulee ladata säännöllisin väliajoin. 
Yksi akun lataus riittää noin 50 
mittaukseen. 

Jos akun kapasiteetti on huomattavasti 
heikentynyt intensiivisen käytön 
jälkeen, akku on luultavasti kulunut ja 
se pitää vaihtaa. Koska laitteessa ei 
ole osia, jotka käyttäjä itse voi vaihtaa, 
akun vaihtamiseen liittyvissä asioissa 
on otettava yhteys jälleenmyyjään tai 
valmistajaan. 

Puhdistusohjeet

7.3

On suositeltavaa puhdistaa laite 
säännöllisesti pehmeällä, kuivalla tai 
kostella liinalla. Älä käytä syövyttäviä 
puhdistusaineita, haihtuvia nesteitä tai 
liiallista voimaa laitetta puhdistettaessa.

Tuotteen käyttöikä ja varastointi

Huoltoa ja huoltovälejä 
koskevat suositukset

7.1

7.2

Jos laitetta käytetään oikein ja se 
huolletaan ja kalibroidaan säännöllisin 
väliajoin, sen käyttöikä on vähintään 5 
vuotta. 

Laitetta voidaan varastoida sopivissa 
olosuhteissa enintään 5 vuotta. Kun laite 
otetaan käyttöön varastoinnin jälkeen, 
suosittelemme sen huoltotarkastusta ja 
kalibrointia. 

Laite on kalibroitava kerran vuodessa. 
Ota kalibrointia varten yhteyttä laitteen 
jälleenmyyjään tai valmistajaan.

HUOMAUTUS! Älä pese mansetteja pesukoneessa tai silitä niitä.

HUOMAUTUS! Jos laite altistuu mekaaniselle rasitukselle, se on kalibroitava!

HUOMAUTUS! Jos laite joutuu kosketuksiin infektoituneiden kehon nesteiden 
kanssa, se on puhdistettava ei-syövyttävillä puhdistusaineilla ja mansetit on 
välittömästi vaihdettava uusiin. Vältä mansettien vaihtaminen käyttämällä 
mansettien suojapaperia.

HUOMAUTUS! Laite on kalibroitava kerran vuodessa, jotta se toimii oikein ja 
tarkasti. Ota kalibrointia varten yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Älä pese mansetteja tai upota niitä 
veteen. Älä myöskään käytä bensiiniä, 
ohennusaineita tai muita liuottimia 
mansettien puhdistukseen. Käytä 
mansettien puhdistukseen pehmeää, 
kosteaa liinaa ja saippuaa.

7.5Mansettien suojaaminen

Jos potilaalla on avoimia haavoja, suojaa 
haavat asianmukaisilla läpäisemättömillä 
siteillä ennen mansettien asettamista. On 
suositeltavaa käyttää suojataskuja.
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Vianmääritys
3
8

Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

Laite ei kytkeydy päälle, 
mutta vihreä valo syttyy.

Akku on tyhjä. Liitä AC/DC-verkkolaite
laitteeseen.

Mansetit eivät täyty.

Sihisevä ääni.

Odottamattomat tulokset.

Mahdollinen ilmavuoto.

Tarkista mansetit, ilmaletkut 
ja liittimet ja vaihda ne 
tarvittaessa. Jos et itse voi 
korjata asiaa, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään tai laitteen 
valmistajaan.

Odottamattomat tulokset.

Mansetti ei ole oikein 
paikoillaan.

Potilas liikkui mittauksen 
aikana.

Käytössä oli 
vääränkokoinen mansetti.

Lue käyttöohjeet uudelleen 
ja aseta mansetit oikein.

Toista mittausprosessi.

Käytä oikeankokoisia 
mansetteja.

Kiinnitysnauhan 
venyminen on 
kuultavissa.

Mansetti ei ole oikein 
paikoillaan.

Käytössä oli 
vääränkokoinen mansetti.

Lue käyttöohjeet uudelleen 
ja aseta mansetit oikein.

Käytä oikeankokoisia 
mansetteja.
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3
9Takuutiedot

Laitteella on kolmen vuoden takuu ostopäivästä (laskussa olevasta 
toimituspäivämäärästä) alkaen. Takuuvaatimukset ovat voimassa vain, jos niihin 
liitetään ostokuitti.

Takuuta koskevia lisätietoja on toimitettujen käyttöohjeiden liitteenä olevassa 
takuuvihkosessa. 

Jos sinulla on kysyttävää huoltoon liittyvistä asioista, ota yhteyttä:

Takuutiedot  Perustakuu

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Ohjeet ja 
tuki 

@
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MESI ABPI MD -teline10
Laitteen on oltava mittauksen aikana 
tasaisella ja tukevalla alustalla. Paras 
vaihtoehto on käyttää MESI ABPI MD 
-telinettä, sillä se helpottaa laitteen 
sijoittamista sopivaan paikkaan ja sitä 
voidaan käyttää myös valmiustilassa 
olevan laitteen sekä lisävarusteiden 
(mansettien, AC/DC-verkkolaitteen) 
säilyttämiseen.

MESI ABPI MD -teline varmistaa laitteen 
helpon siirrettävyyden ja vakauden. 
Pyöreä kori on tarkoitettu lisävarusteiden 
(mansetit, AC/DC-verkkolaite) 
säilytykseen ja sen yläpuolella oleva 
tasainen alusta on tarkoitettu laitteelle. 
Laite asetetaan magneettilevylle, joka 
pitää sen kätevästi paikallaan. Laitteen 
nostamiseen levyltä tarvitaan hieman 
voimaa.

HUOMAUTUS
Kohtalaiset tai voimakkaat mekaaniset voimat voivat horjuttaa telinettä, jolloin laite 
voi pudota ja vaurioitua. 

Telineen kokoaminen10.1

Työnnä putki korissa olevan renkaan läpi. 
Kohdista korin renkaassa ja putkessa 
olevat reiät ja kiinnitä korin rengas ja 
putki toisiinsa ruuvilla A. 
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Telineen käyttö 10.2

Aseta MESI ABPI MD magneettilevylle. Laite jää magneetin ansiosta tukevasti 
paikoilleen. Aseta mansetit ja muut lisävarusteet koriin. Kun laite nostetaan pois 
levyltä, magneetin vetovoiman voittamiseen tarvitaan hieman voimaa. 

Puhdista teline kostealla liinalla ja ei-syövyttävällä puhdistusaineella.

Työnnä putki jalustan aukkoon. Kiinnitä 
putki jalustaan ruuvilla B. 
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