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Η αυτοματοποιημένη συσκευή μέτρησης του σφυροβραχιόνιου δείκτη 
(MESI ABPI MD) φέρνει τον γρήγορο, ακριβή και αντικειμενικό έλεγχο 
για περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) σε κάθε ιατρείο.  Επιπλέον της 
ταυτόχρονης μέτρησης του σφυροβραχιόνιου δείκτη, επιτρέπει επίσης και 
τη μέτρηση της βραχιόνιας πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Προορίζεται 
για επαγγελματική χρήση σε ιατρεία και νοσοκομεία/κλινικές ως μέθοδος 
ελέγχου για την ανίχνευση της ΠΑΝ.

Μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη σε 
1 λεπτό
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Συστάσεις για ασφάλεια - 
Νομικές σημειώσεις

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος© 2017, MESI Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. Απαγορεύεται η 
αναπαραγωγή, αντιγραφή και 
αποθήκευση σε συσκευή μνήμης. 
Επιπλέον απαγορεύεται η χρήση 
του παρόντος εγγράφου για 
άλλον σκοπό από αυτόν που 
περιγράφεται στις οδηγίες 
χρήσης της αυτοματοποιημένης 
συσκευής μέτρησης του 
σφυροβραχιόνιου δείκτη (MESI ABPI 
MD).  Απαγορεύεται η μετάφραση 

του παρόντος εγγράφου σε 
άλλες γλώσσες και η μετατροπή 
του σε άλλες μορφές αρχείου 
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια της 
MESI Ltd.
Τα περιεχόμενα των οδηγιών χρήσης 
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς 
προειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη 
έκδοση των οδηγιών χρήσης είναι 
διαθέσιμη στη διεύθυνση www.
mesimedical.com.

Συστάσεις για ασφάλεια

1. Εγκατάσταση της συσκευής και 
τεχνικό προσωπικό
Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει 
να γίνει από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό με επαρκή επαγγελματική 
εκπαίδευση και πείρα, το οποίο 
γνωρίζει όλους τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την εγκατάσταση και 
τη χρήση της συσκευής και το οποίο 
θα λάβει επαρκή μέτρα αποτροπής 
κινδύνου για τους ίδιους, για τους 
χρήστες, για άλλο προσωπικό και 
άλλες συσκευές.

2. Πρόσβαση στη συσκευή
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στη 
συσκευή.

3. Μέτρα ασφαλείας
Απαιτείται η συμμόρφωση με τις 
τοπικές
απαιτήσεις ασφαλείας, εάν αυτό 
προβλέπεται από τους κανονισμούς. 
Επιπλέον των τοπικών κανονισμών 
ασφαλείας, απαιτείται επίσης
η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας 
που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των συστάσεων ασφαλείας που 
περιέχονται στο παρόν έγγραφο 
και των συστάσεων που ορίζονται 
από τους τοπικούς κανονισμούς, θα 
υπερισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί.

4. Πληροφορίες για το τεχνικό 
προσωπικό 
Το τεχνικό προσωπικό πρέπει να 
λάβει επαρκείς τεχνικές οδηγίες 
για τη χρήση και τη συντήρηση της 
συσκευής.

Για την αποφυγή τραυματισμού ατόμου ή/και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή 
ή στα βοηθητικά εξαρτήματα, ακολουθήστε τις συστάσεις για ασφάλεια που 
παρατίθενται παρακάτω.
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Εμπορικό σήμα
Οι ονομασίες MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM 
και MESIresultsTM αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην εταιρεία 
MESI Ltd.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τμήμα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστότοπος

Sales and marketing

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

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com
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Πλεονεκτήματα

Τροφοδοσία από μπαταρίαΗ μέτρηση είναι δυνατόν να γίνει 
σε 1 λεπτό

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
μπορούν να εκτυπωθούν με τη 
χρήση της εφαρμογής υπολογιστή 
MESIresults 

Εύκολη χρήση

Φορητή Βοηθητικά εξαρτήματα

Αντικειμενική και ακριβής μέτρηση Ταυτόχρονη μέτρηση 
σφυροβραχιόνιου δείκτη και 
αρτηριακής πίεσης

1

2 1σε

1 λεπτό

+
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Τεχνικές προδιαγραφές
Πλάτος: 25,00 cm, ύψος: 7,30 cm, βάθος: 20,00 cm, βάρος: 
0,60 kg

Έγχρωμη οθόνη LCD 4,3” με βάθος χρώματος 16 bit  
Ευκρίνεια: 480 × 272 εικονοστοιχεία (pixel)

Τροφοδοτικό AC/DC: FRIWO FW8001M/5
Είσοδος: 100-240 V AC/50-60 Hz/350 mA, έξοδος: 5 V 
DC/3,0 A

Τύπος μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη, πολυμερών λιθίου
Χωρητικότητα: 2300 mAh, αριθμός μετρήσεων ανά 
φόρτιση: 50

Ηλεκτρικές προδιαγραφές: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3 A 
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία ΙΙ

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα:
• EN 60601-1:2007 Γενικές απαιτήσεις για βασική 

ασφάλεια και ουσιώδη απόδοση
• EN 60601-1-2:2008 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – 

Απαιτήσεις και δοκιμές
• EN 80601-2-30:2010 Ειδικές απαιτήσεις 

βασικής ασφάλειας και ουσιώδους απόδοσης 
αυτοματοποιημένων μη επεμβατικών 
σφυγμομανομέτρων

Εύφλεκτα αναισθητικά: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή δεν 
είναι κατάλληλη για χρήση με εύφλεκτα αναισθητικά.

• Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη με χρήση 
ταλαντωσιμετρίας και πληθυσμογραφίας όγκου

• Μέτρηση συστολικής πίεσης με χρήση 
ταλαντωσιμετρίας και πληθυσμογραφίας όγκου

• Μέτρηση διαστολικής πίεσης με χρήση 
ταλαντωσιμετρίας και πληθυσμογραφίας όγκου

• Μέτρηση καρδιακού ρυθμού με χρήση 
ταλαντωσιμετρίας και πληθυσμογραφίας όγκου

• Πίεση: 0 έως 299 mmHg
• Καρδιακός ρυθμός: 30 έως 199 παλμοί ανά λεπτό

• Πίεση: ± 3 mmHg
• Καρδιακός ρυθμός: ± 5% της τιμής
• Σφυροβραχιόνιος δείκτης: ± 0,1

Αυτόματο φούσκωμα με χρήση αεραντλίας και 
ξεφούσκωμα με χρήση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

Περιβάλλον λειτουργίας: θερμοκρασία 10 έως 40°C, 
σχετική υγρασία αέρα 30 έως 85%, προστασία IPX0, 
μεταφορά και φύλαξη: θερμοκρασία 0 έως 60°C, σχετική 
υγρασία αέρα έως 85%.

Διαστάσεις 

Οθόνη

Τροφοδοτικό και μπαταρία

Τύπος προστασίας

Τύποι μετρήσεων

Εύρος μετρήσεων

Οριακές τιμές σφαλμάτων 
μέτρησης

Φούσκωμα και 
ξεφούσκωμα περιχειρίδων

Εύρος θερμοκρασίας και 
υγρασίας 

32



8

Σύντομος οδηγός χρήσης3
ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις συστάσεις και τις υποδείξεις. 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μόνο σύντομες οδηγίες χρήσης της 
συσκευής MESI ABPI MD. Για λεπτομερή περιγραφή μεμονωμένων 
λειτουργιών της συσκευής, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, Λεπτομερείς 
οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η συσκευή MESI ABPI MD προορίζεται για χρήση σε ιατρικά ιδρύματα, 
όπου οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από επαρκώς εκπαιδευμένο ιατρικό 
προσωπικό. Η συσκευή MESI ABPI MD δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η συσκευή MESI ABPI MD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκύους.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η συσκευή MESI ABPI MD δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά ή παιδιά 
ηλικίας κάτω των 10 ετών. 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδοφλέβιες κάνουλες ή αρτηριοφλεβώδεις 
αναστομώσεις, οι περιχειρίδες και η διαδικασία μέτρησης είναι δυνατόν 
να προκαλέσουν κάκωση στο άκρο. 

Η συσκευή  MESI ABPI MD διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας:
⊲ Ο κύριος τρόπος λειτουργίας είναι για τη μέτρηση του σφυροβραχιόνιου 
δείκτη, όπου οι περιχειρίδες τοποθετούνται στο βραχίονα και στα δύο σφυρά 
(αριστερό και δεξιό). Τα αποτελέσματα της μέτρησης είναι ο αριστερός 
σφυροβραχιόνιος δείκτης (LEFT ABI), ο δεξιός σφυροβραχιόνιος δείκτης 
(RIGHT ABI) και η αρτηριακή πίεση του άνω βραχίονα, συστολική και 
διαστολική (SYS, DIA).

3

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μέτρηση του σφυροβραχιόνιου 
δείκτη, ο ασθενής πρέπει να είναι ξαπλωμένος και να παραμένει ακίνητος.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του 
άνω βραχίονα, ο ασθενής πρέπει να είναι καθιστός, με ίσια την πλάτη.

Σύντομος οδηγός χρήσης
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Βήμα
Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF  .  
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη. 
Δεν χρειάζεται να αλλάξετε καμία 
ρύθμιση για τη βασική λειτουργία της 
συσκευής.
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
MESI ABPI MD για πρώτη φορά, θα 
εμφανιστεί το μενού για τη γλώσσα, 
την ώρα και την ημερομηνία. Για να 
ρυθμίσετε σωστά το μενού, δείτε την 
Ενότητα 5.1.

Βήμα
Συνδέστε τη συσκευή MESI ABPI 
MD σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας 
το τροφοδοτικό AC/DC. Η υποδοχή 
του βύσματος βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της συσκευής και φέρει 
ετικέτα με την ένδειξη «5V DC». 
Συνδέστε τις περιχειρίδες στη 
συσκευή εισάγοντας το σωλήνα 
κάθε περιχειρίδας στο σύνδεσμο 
(υποδοχή) που έχει το ίδιο χρώμα με 
την περιχειρίδα πάνω στη συσκευή.

2

  1 

Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη

Βήμα
Ο ασθενής πρέπει να είναι 
ξαπλωμένος και να παραμένει 
ακίνητος. Τοποθετήστε τις 
περιχειρίδες στον άνω βραχίονα 
(περιχειρίδα με την ένδειξη «ARM»), 
στο αριστερό άκρο πόδι (περιχειρίδα 
με την ένδειξη «LEFT ANKLE») και 
στο δεξιό άκρο πόδι (περιχειρίδα 
με την ένδειξη «RIGHT ANKLE»). 
Τοποθετήστε τις περιχειρίδες 
σύμφωνα με την παρακάτω 
χρωματική κωδικοποίηση:

3

3.1

START/STOP
ENTER

⊲ Ο πρόσθετος τρόπος λειτουργίας είναι για την ανεξάρτητη μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης του άνω βραχίονα. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
μετράται μόνο η αρτηριακή πίεση του άνω βραχίονα, συνεπώς τοποθετείται 
μόνο μία περιχειρίδα στον άνω βραχίονα. Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι 
η αρτηριακή πίεση του άνω βραχίονα, συστολική και διαστολική (SYS, DIA).

Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη
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Τοποθετείτε τις περιχειρίδες με 
τρόπο ώστε να υπάρχει χώρος 
πλάτους ενός δακτύλου μεταξύ του 
άκρου και της περιχειρίδας.

Η περιχειρίδα στον άνω βραχίονα 
πρέπει να τοποθετείται με τρόπο 
ώστε η ετικέτα με την ένδειξη 
«ARTERY» (Αρτηρία) να δείχνει 
προς τον αγκώνα. Όταν τοποθετείτε 
την περιχειρίδα, να βλέπετε την 
παρακάτω εικόνα.
Ο σωλήνας της περιχειρίδας πρέπει 
να είναι στραμμένος προς τα 
δάκτυλα.

Βήμα
Ο ασθενής πρέπει να παραμένει 
ακίνητος σε ύπτια θέση. Όταν είστε 
έτοιμοι, πατήστε
το κουμπί «START» (Έναρξη). Θα 
ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης. 
Ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
μέτρησης. Η συνολική διαδικασία 
διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

4

Οι περιχειρίδες των σφυρών πρέπει 
να τοποθετούνται με τρόπο ώστε 
η ετικέτα με την ένδειξη «MEDIAL 
ANKLE» (Μέσο σφυρό) να δείχνει 
προς την εσωτερική πλευρά 
του σφυρού. Όταν τοποθετείτε 
την περιχειρίδα, να βλέπετε την 
παρακάτω εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
μέτρησης, η οθόνη θα εμφανίζει τις 
τρέχουσες αρτηριακές πιέσεις και τις 
κυματομορφές τους.

START/STOP
ENTER

ΚΟΚΚΙΝΟ > αριστερός ή δεξιός άνω 
βραχίονας
ΚΙΤΡΙΝΟ > αριστερό άκρο πόδι
ΠΡΑΣΙΝΟ > δεξιό άκρο πόδι



Ελληνικά

11Μέτρηση αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα 3.2

Βήμα
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μέτρησης, η οθόνη θα εμφανίσει τα 
αποτελέσματα. Ο σφυροβραχιόνιος 
δείκτης απεικονίζεται με πράσινο, 
κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, ανάλογα 
με την τιμή του. Η χρωματική 
κλίμακα έχει ληφθεί από το έγγραφο 
«Guidelines for the Management of 
Patients With Peripheral Artery Disease» 
(Κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
διαχείριση ασθενών με περιφερική 
αρτηριακή νόσο), το οποίο 
δημοσιεύθηκε στο Επιστημονικό 
Περιοδικό του Αμερικανικού 
Κολεγίου Καρδιολογίας.

5

Κάτω από 0.89 – κόκκινο
Από 0.90 έως 0.99 – κίτρινο
Από 1.00 έως 1.40 – πράσινο
Πάνω από 1.41 – κόκκινο

Βήμα
Ο ασθενής πρέπει να κάθεται άνετα 
σε μια καρέκλα. Πρέπει να κάθεται 
με ίσια την πλάτη. Τοποθετήστε 
μόνο την κόκκινη περιχειρίδα 
άνω βραχίονα (την περιχειρίδα με 
την ένδειξη «ARM» [Βραχίονας]) 
στον ασθενή. Σε αυτόν τον τρόπο 
λειτουργίας, η πράσινη και η κίτρινη 
περιχειρίδα δεν τοποθετούνται στα 
άκρα του ασθενούς.

3

6Βήμα
Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη 
πατώντας το κουμπί ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ  

 . Από εδώ, μπορείτε να προβάλλετε 
το ιστορικό μετρήσεων και να 
αλλάζετε τις ρυθμίσεις.

Για περαιτέρω περιγραφή των 
προδιαγραφών της συσκευής MESI 
ABPI MD, καθώς και για λεπτομερείς 
οδηγίες για τη χρήση της, ανατρέξτε 
στα υπόλοιπα κεφάλαια του παρόντος 
εγχειριδίου.
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Τοποθετείτε τις περιχειρίδες με 
τρόπο ώστε να υπάρχει χώρος 
πλάτους ενός δακτύλου μεταξύ του 
άκρου και της περιχειρίδας.

Η περιχειρίδα στον άνω βραχίονα 
πρέπει να τοποθετείται με τρόπο 
ώστε η ετικέτα με την ένδειξη 
«ARTERY» (Αρτηρία) να δείχνει 
προς τον αγκώνα. Όταν τοποθετείτε 
την περιχειρίδα, να βλέπετε την 
παρακάτω εικόνα.
Ο σωλήνας της περιχειρίδας πρέπει 
να είναι στραμμένος προς τα 
δάκτυλα.

Ο κάτω βραχίονας πρέπει να ακουμπά 
ελεύθερα σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται 
στο ίδιο ύψος με την καρδιά του 
ασθενούς.

Βήμα
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μέτρησης, η οθόνη θα εμφανίσει 
τα αποτελέσματα της μέτρησης 
αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα.

5

4Βήμα
Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΠΙΕΣΗΣ  για να αλλάξετε τον τρόπο 
λειτουργίας σε ανεξάρτητη μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης.

Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το 
κουμπί «START» (Έναρξη). Θα 
ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης. 
Ο ασθενής δεν πρέπει να κινείται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
μέτρησης. Η συνολική διαδικασία 
διαρκεί περίπου 1 λεπτό. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
μέτρησης, η οθόνη θα εμφανίζει την 
τρέχουσα αρτηριακή πίεση και την 
κυματομορφή της.
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34Περιγραφή προϊόντος
Περιεχόμενο συσκευασίας 4.1

Μοντέλο
Περιγραφή

ABPIMDD
Αυτοματοποιημένη 
συσκευή μέτρησης 
σφυροβραχιόνιου 
δείκτη 
MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC
Τροφοδοτικό AC/DC

ABPIMDAUSB
Καλώδιο USB 
συσκευής

ABPIMDACFFSM
MESI ABPI MD Σετ 
περιχειρίδων M

ABPIMDACFFSL
MESI ABPI MD Σετ 
περιχειρίδων L

Λογισμικό MESIresults
Μπορείτε να βρείτε την πιο 
πρόσφατη έκδοση στη διεύθυνση:
www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST
Βάση MESI ABPI MD

ABPIMDABAG
MESI ABPI MD 
Τσάντα μεταφοράς

Μοντέλο
Περιγραφή

Μοντέλο
Περιγραφή

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό 
διανομέα.

START/STOP
ENTER
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Περιγραφή συσκευής4.2

Σύνδεσμοι (υποδοχές) 
περιχειρίδων

Κουμπί «START» 
(Έναρξη)

Κουμπί ON/OFF 
(Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

Κουμπιά 
πολλαπλών 

λειτουργιών

Οθόνη LCD

Υποδοχή βύσματος 
τροφοδοσίας

Θύρα USB

START/STOP
ENTER
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Περιγραφή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη 4.3

⊲ γραμμή τίτλου
⊲  κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών
⊲  ενεργό μενού.

Γραμμή τίτλου
Η γραμμή τίτλου εμφανίζει την 
τρέχουσα θέση εντός της δομής του 
μενού. Επιπλέον της θέσης εντός της 
δομής του μενού,
εμφανίζει επίσης την ώρα και την 
ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.

Κουμπιά πολλαπλών 
λειτουργιών
Η στήλη στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης είναι χωρισμένη σε 
τρία τμήματα. Αυτά εμφανίζουν τις 
τρέχουσες λειτουργίες των τριών 
κουμπιών πολλαπλών λειτουργιών 
που βρίσκονται αριστερά στην οθόνη. 
Όταν πατήσετε ένα κουμπί, το τμήμα 
του γίνεται γκρι.

Η οθόνη είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα:

Ενεργό μενού
Το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης 
χρησιμοποιείται για την εμφάνιση 
οδηγιών, αποτελεσμάτων μετρήσεων, 
ιστορικού και άλλων μενού. Ο 
συρόμενος δείκτης δεξιά στην οθόνη 
υποδεικνύει την τρέχουσα θέση του 
επιλεγμένου στοιχείου στο μενού.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο στο 
ενεργό μενού εμφανίζει τρέχουσες 
πληροφορίες, όπως η κατάσταση 
της μπαταρίας, σφάλματα και 
προειδοποιήσεις μετρήσεων.

Ένδειξη / Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Ώρα Διεύθυνση μενού

Συρόμενος 
δείκτης

Επιλεγμένο 
στοιχείο

Μη επιλεγμένο 
στοιχείο

Κουμπιά πολλαπλών 
λειτουργιών

Settings14:24
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Γραφικά σύμβολα4.4
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα γραφικά σύμβολα. Η πλοήγηση βασίζεται 
σε ένα σύστημα δύο κουμπιών σταθερής λειτουργίας και τριών κουμπιών 
πολλαπλών λειτουργιών (σε αυτά τα τρία κουμπιά είναι δυνατή η αλλαγή 
λειτουργιών). Η τρέχουσα λειτουργία καθενός από τα τρία κουμπιά 
υποδεικνύεται από τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Κουμπιά σταθερής λειτουργίας
START/STOP
ENTER (Έναρξη/
Τερματισμός/Εισα-
γωγή)

Για την έναρξη ή τον τερματισμό της 
διαδικασίας μέτρησης. Εάν βρίσκεστε εντός 
της δομής του μενού, πατήστε αυτό το κουμπί 
για να μεταβείτε κατά ένα επίπεδο προς τα 
κάτω ή για να επιβεβαιώσετε μια αλλαγή στις 
ρυθμίσεις.

ON/OFF (Ενεργο-
ποίηση/Απενεργο-
ποίηση)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη 
συσκευή.

START/STOP
ENTER

Ενδείξεις
ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένο το 
τροφοδοτικό AC/DC.

ΕΝΔΕΙΞΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑ-
ΤΑΡΙΑΣ

0% | 50% | 100% φόρτιση μπαταρίας

Κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών
ΑΡΧΙΚΗ ΌΘΌΝΗ Επιστροφή στην αρχική οθόνη.

ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Πλοήγηση στα στοιχεία των μενού.

ΠΙΣΩ Μετάβαση κατά ένα επίπεδο προς τα 
πάνω στην ιεραρχία των μενού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων.

ΛΕΠΤΌΜΕΡΕΙΕΣ Εμφάνιση επιπλέον λεπτομερειών 
σχετικά με τα αποτελέσματα μέτρησης.

ΙΣΤΌΡΙΚΌ Εμφάνιση του ιστορικού μετρήσεων.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΌΣ

Τρόπος λειτουργίας ανεξάρτητης 
μέτρησης αρτηριακής πίεσης.

ΚΥΜΑΤΌΜΌΡΦΗ 
ΠΑΛΜΩΝ

Γραφική ερμηνεία των κυμάτων των 
παλμών.



Ελληνικά

17Λεπτομερείς οδηγίες Πρώτη χρήση

35Λεπτομερείς οδηγίες

Πρώτη χρήση 5.1

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης 
της συσκευής για να κάνει ασφαλή, σωστή και ακριβή μέτρηση. Αυτό το 
κεφάλαιο περιλαμβάνει μια λεπτομερή και πλήρη περιγραφή όλων των 
λειτουργιών της συσκευής, τις οδηγίες ασφαλείας και όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την κατανόηση της λειτουργίας της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
MESI ABPI MD για πρώτη φορά, 
πρέπει να ρυθμίσετε τη γλώσσα, 
την ώρα και την ημερομηνία. Είναι 
υποχρεωτικό να ρυθμίσετε την 
ακριβή ώρα και ημερομηνία, λόγω 
των προειδοποιήσεων και των 
υπενθυμίσεων που διασφαλίζουν τη 
σωστή διενέργεια βαθμονόμησης της 
συσκευής MESI ABPI MD. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/
OFF. Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη 
με ένα μήνυμα χαιρετισμού. Για να 
συνεχίσετε, πατήστε οποιοδήποτε 
κουμπί.

Ρυθμίσεις γλώσσας 5.1.1

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ 
  και ΚΑΤΏ  για να επιλέξετε 

γλώσσα. Επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας πατώντας το κουμπί ENTER. Η 
γλώσσα στη συσκευή θα αλλάξει και 
θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης 
ώρας.

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού χωρίς να 
επιβεβαιώσετε τις αλλαγές, πατήστε 
το κουμπί ΠΙΣΏ .
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Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  για πλοήγηση 
στις ρυθμίσεις ώρας και λεπτών. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.

Το επιλεγμένο πεδίο θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  
για να ορίσετε μια νέα τιμή και 
επιβεβαιώστε την πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ  .

Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη 
διαδικασία για τα άλλα πεδία. Αφού 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ώρας, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ 

και ΚΑΤΏ  για να μεταβείτε στο 
πεδίο «Confirm» (Επιβεβαίωση) 
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER  .

Ρυθμίσεις ώρας5.1.2

Ρυθμίσεις ημερομηνίας5.1.3

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  
και ΚΑΤΏ  για πλοήγηση στις 
ρυθμίσεις ημέρας, μήνα και έτους. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.

Το επιλεγμένο πεδίο θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  
για να ορίσετε μια νέα τιμή και 
επιβεβαιώστε την πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ .

Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη 
διαδικασία για τα άλλα πεδία. Αφού 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 
ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  για 
να μεταβείτε στο πεδίο «Confirm» 
(Επιβεβαίωση) και επιβεβαιώστε την 
επιλογή σας πατώντας το κουμπί 
ENTER.

Λεπτομερείς οδηγίες  Πρώτη χρήση

Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστούν 
οι αλλαγές σας, επιστρέψτε στο 
προηγούμενο μενού πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ . Η ώρα στη συσκευή 
θα αλλάξει και θα εμφανιστεί το 
μενού ρύθμισης ημερομηνίας.

Πριν επιβεβαιώσετε, ελέγξτε ξανά 
την ακρίβεια της ημερομηνίας, 
επειδή οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν 
μετά την επιβεβαίωση και δεν 
θα μπορείτε να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού.
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Εγκατάσταση συσκευής 5.2
Για να διασφαλιστεί ότι η ακρίβεια 
των μετρήσεων είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές, οι μετρήσεις 
πρέπει να γίνονται σε κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας. Τοποθετήστε 
τη συσκευή σε μια επίπεδη και 
σταθερή επιφάνεια. Συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε τη βάση
ABPI MD.  Κατά τη λειτουργία, η 
συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται 
μηχανική καταπόνηση ή δονήσεις. 
Τέτοιου είδους διαταράξεις

είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων και 
να τα καταστήσουν άκυρα (εάν 
τοποθετήσετε τη συσκευή στο 
κρεβάτι του ασθενούς, δεν μπορείτε 
να διασφαλίσετε την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων).

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και 
+40°C και σε συνθήκες σχετικής 
υγρασίας αέρα μεταξύ 30% και 85%.

Τροφοδοτικό AC/DC και μπαταρία 5.3
Η συσκευή MESI ABPI MD χρησιμοποιεί τις ακόλουθες δύο πηγές ρεύματος:
⊲  ρεύμα δικτύου με χρήση τροφοδοτικού AC/DC 
⊲  μπαταρία.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC σε μια πρίζα τοίχου με τάση δικτύου 
100-240 V στα 50-60 Hz και στην υποδοχή βύσματος στο πίσω μέρος της 
συσκευής. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό AC/DC που παραδίδεται με τη 
συσκευή. FRIWO FW8001M/5. Μη χρησιμοποιείτε άλλα τροφοδοτικά AC/
DC. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών AC/DC είναι δυνατόν να προκαλέσει 
σοβαρές κακώσεις στο χρήστη ή/και στον ασθενή και πιθανή ζημιά στη 
συσκευή και σε άλλον εξοπλισμό.

Η συσκευή MESI ABPI MD μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς το τροφοδοτικό 
AC/DC. Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα δικτύου, 
τροφοδοτείται από μπαταρία. Η απαιτούμενη ισχύς παρέχεται από μια 
μπαταρία πολυμερών λιθίου υψηλής απόδοσης. Η μπαταρία δεν είναι 
αντικαθιστώμενη.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα 
ευχαριστήριο μήνυμα. Εάν 
επιβεβαιώσατε λανθασμένη 
ημερομηνία, πατήστε το κουμπί ON/
OFF. Για να μεταβείτε στο κύριο 
μενού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Εγκατάσταση συσκευής
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Το σύστημα φόρτισης της μπαταρίας 
λειτουργεί αυτόματα. Η φόρτιση 
της μπαταρίας αρχίζει όταν 
συνδεθεί το τροφοδοτικό AC/DC και 
υποδεικνύεται
από την ένδειξη κατάστασης 
μπαταρίας. Όταν η μπαταρία 
φορτιστεί, η διαδικασία φόρτισης 
σταματά και η γραμμή τίτλου 
εμφανίζει την ένδειξη κατάστασης 
μπαταρίας και την ένδειξη φόρτισης.

Η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας 
εμφανίζεται στην πάνω αριστερή 
γωνία της οθόνης:

Μπαταρία άδεια

Μπαταρία φορτισμένη 
κατά 50%
Μπαταρία φορτισμένη 
κατά 100%

Η χωρητικότητα της μπαταρίας 
επαρκεί για περίπου 50 μετρήσεις.

Τοποθέτηση και σύνδεση περιχειρίδων5.4

Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή MESI ABPI MD σωστά, δηλ. σε μια επίπεδη 
επιφάνεια, μπορείτε να συνδέσετε τις περιχειρίδες και να ξεκινήσετε τη 
μέτρηση. Οι περιχειρίδες, οι σωλήνες και οι σύνδεσμοι (υποδοχές) έχουν 
διαφορετικό χρώμα για να καθιστούν δυνατή τη σωστή τοποθέτηση και 
σύνδεση των περιχειρίδων. Για μια επιτυχή και σωστή μέτρηση, και οι τρεις 
περιχειρίδες πρέπει να συνδεθούν και να τοποθετηθούν σωστά στα τρία άκρα 
του ασθενούς, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η μπαταρία μέσα σε μια καινούργια συσκευή δεν είναι τελείως άδεια 
κατά πάσα πιθανότητα και είναι σε θέση να παρέχει αρκετή ισχύ για 
την εκκίνηση της συσκευής. Ώστόσο, συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα 
δικτύου χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό AC/DC.

Λυχνία ένδειξης ισχύος
Η λυχνία ένδειξης ισχύος είναι μια μικρή λυχνία LED τοποθετημένη δίπλα στο 
κουμπί ON/OFF (βλ. σελ. 14). Δείχνει την κατάσταση ισχύος της συσκευής 
MESI ABPI MD. Οι πιθανές καταστάσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Κατάσταση ένδειξης ισχύος Χρώμα ένδειξης ισχύος
Η συσκευή MESI ABPI MD είναι απενεργοποιημένη

+
Η μπαταρία δεν φορτίζεται

Λυχνία σβηστή

Η συσκευή MESI ABPI MD είναι απενεργοποιημένη
+

Η μπαταρία φορτίζεται 
Κόκκινο φως 

Η συσκευή MESI ABPI MD είναι ενεργοποιημένη
+

Η μπαταρία δεν φορτίζεται

(Σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή ότι η 
συσκευή λειτουργεί με την μπαταρία)

Πράσινο φως 

Η συσκευή MESI ABPI MD είναι ενεργοποιημένη
+

Η μπαταρία φορτίζεται
Πορτοκαλί φως 
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Χρωματική σήμανση σε κάθε μία από τις περιχειρίδες:
ΚΟΚΚΙΝΟ > αριστερός ή δεξιός άνω βραχίονας 
ΚΙΤΡΙΝΟ > αριστερό άκρο πόδι 
ΠΡΑΣΙΝΟ > δεξιό άκρο πόδι

Η σωστή τοποθέτηση των περιχειρίδων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Μην εφαρμόζετε μεγάλη δύναμη όταν συνδέετε και αφαιρείτε τις 
περιχειρίδες.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Όταν συνδέετε τους σωλήνες των περιχειρίδων να βεβαιώνεστε ότι η ροή 
του αέρα δεν εμποδίζεται με κανέναν τρόπο. Η ροή του αέρα μπορεί να 
εμποδιστεί εύκολα, όπως αν, για παράδειγμα, τοποθετήσετε κατά λάθος 
κάποιο αντικείμενο πάνω στο σωλήνα.

Συνδέστε κάθε περιχειρίδα στη 
συσκευή συνδέοντας το βύσμα 
του σωλήνα στην αντίστοιχη 
υποδοχή. Αφαιρέστε την περιχειρίδα 
τραβώντας την έξω από τη συσκευή. 

Επιλογή της κατάλληλης περιχειρίδας

Προσοχή: Τραβήξτε την περιχειρίδα πιάνοντας το βύσμα και όχι το σωλήνα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τις περιχειρίδες, ελέγξτε τα εξής:
• ο διαστελλόμενος θάλαμος πρέπει να είναι σωστά προσαρτημένος στην 

περιχειρίδα
• ο διαστελλόμενος θάλαμος δεν είναι συνεστραμμένος ούτε γυρισμένος 

προς λάθος κατεύθυνση
• ο σωλήνας της περιχειρίδας δεν είναι 

συνεστραμμένος ούτε λυγισμένος με 
εσφαλμένο τρόπο.

Επιλογή της κατάλληλης περιχειρίδας 5.5

Μοντέλο Περιγραφή Περιφέρεια 
άκρου

ABPIMDACFFSM MESI ABPI MD Σετ περιχειρίδων M 22–32 cm

Η βασική συσκευασία περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές περιχειρίδες για 
τοποθέτηση στον άνω βραχίονα, στο αριστερό άκρο πόδι και στο δεξιό άκρο 
πόδι.

START/STOP
ENTER

Διατίθενται επίσης πρόσθετες περιχειρίδες για μέτρηση σε άκρα με 
μεγαλύτερη περιφέρεια. Είναι διαθέσιμες μόνο ως σετ. Μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ διαφορετικών αριθμών μοντέλου περιχειρίδων.
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Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα θα εφαρμόζει σωστά, επιλέγοντας το κατάλλη-
λο μέγεθος περιχειρίδας σύμφωνα με την περιφέρεια του βραχίονα του ασθε-
νούς. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στο Κεφάλαιο 5.5 Επιλογή της κατάλληλης 
περιχειρίδας. 

Περιχειρίδα βραχίονα5.6

Επιλέξτε μια περιχειρίδα κατάλληλου 
μεγέθους με ετικέτα «ARM CUFF» 
(Περιχειρίδα βραχίονα). Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος, 
ελέγχοντας τη σήμανση «INDEX» 
(Δείκτης) και την περιοχή «ΟΚ» πάνω 
στην περιχειρίδα.

Τοποθετήστε την περιχειρίδα στον 
άνω βραχίονα (αριστερό ή δεξιό). 
Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση με σχήμα 
βέλους «ARTERY» (Αρτηρία) είναι 
ευθυγραμμισμένη με τη βραχιόνια 
αρτηρία. Ο σωλήνας της περιχειρίδας 
πρέπει να είναι στραμμένος προς τα 
δάκτυλα.

Τυλίξτε την περιχειρίδα γύρω από το 
βραχίονα και σφίξτε την. Βεβαιωθείτε ότι 
το κάτω άκρο της περιχειρίδας βρίσκεται 
περίπου 2 έως 3 cm πάνω από τον αγκώνα. 
Η περιχειρίδα δεν πρέπει να εμποδίζεται 
από τα ρούχα του ασθενούς. Όταν 
σφίγγετε την περιχειρίδα, βεβαιωθείτε ότι 
υπάρχει χώρος πλάτους ενός δακτύλου 
μεταξύ της περιχειρίδας και του 
βραχίονα.

Ελέγξτε τις σημάνσεις πάνω στις περιχειρίδες για να επιλέξετε το σωστό 
μέγεθος περιχειρίδας. Η περιχειρίδα θα εφαρμόζει σωστά στο άκρο, εάν η 
σήμανση «INDEX» (Δείκτης) βρίσκεται εντός της περιοχής που ορίζεται από 
τα βέλη. Εάν το μέγεθος περιχειρίδας δεν είναι σωστό, επιλέξτε ένα πιο 
κατάλληλο μέγεθος από τον παραπάνω κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Κάθε περιχειρίδα προορίζεται για τοποθέτηση σε συγκεκριμένο άκρο 
του ασθενούς. Εάν τοποθετήσετε μια περιχειρίδα σε άκρο για το οποίο 
αυτή δεν προορίζεται, θα επηρεαστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 
μέτρησης.

Μοντέλο Περιγραφή Περιφέρεια 
άκρου

ABPIMDACFFSL MESI ABPI MD Σετ περιχειρίδων L 32–42 cm
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Περιχειρίδα αριστερού σφυρού 5.7
Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα θα εφαρμόζει σωστά, επιλέγοντας το 
κατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας σύμφωνα με την περιφέρεια του αριστερού 
άκρου ποδιού του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στο Κεφάλαιο 5.5 
Επιλογή της κατάλληλης περιχειρίδας. 

Επιλέξτε μια περιχειρίδα κατάλληλου 
μεγέθους με ετικέτα «LEFT ANKLE 
CUFF» (Περιχειρίδα αριστερού σφυρού). 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το 
σωστό μέγεθος, ελέγχοντας τη σήμανση 
«INDEX» (Δείκτης) και την περιοχή «ΟΚ» 
πάνω στην περιχειρίδα. 

Περιχειρίδα αριστερού σφυρού

Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο 
αριστερό άκρο πόδι. Βεβαιωθείτε ότι 
η σήμανση με σχήμα βέλους «MEDIAL 
ANKLE» (Μέσο σφυρό) δείχνει προς 
την εσωτερική πλευρά του σφυρού. Ο 
σωλήνας της περιχειρίδας πρέπει να είναι 
στραμμένος προς το γόνατο.

Τυλίξτε την περιχειρίδα γύρω από το 
σφυρό και σφίξτε την. Βεβαιωθείτε ότι 
το κάτω άκρο της περιχειρίδας βρίσκεται 
περίπου 2 έως 3 cm πάνω από το σφυρό. Η 
περιχειρίδα δεν πρέπει να εμποδίζεται από 
τα ρούχα του ασθενούς. Όταν σφίγγετε 
την περιχειρίδα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
χώρος πλάτους ενός δακτύλου μεταξύ 
της περιχειρίδας και του ποδιού.

Περιχειρίδα δεξιού σφυρού 5.8
Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα θα εφαρμόζει σωστά, επιλέγοντας το 
κατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας σύμφωνα με την περιφέρεια του δεξιού 
άκρου ποδιού του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στο Κεφάλαιο 5.5 
Επιλογή της κατάλληλης περιχειρίδας. 

Επιλέξτε μια περιχειρίδα κατάλληλου 
μεγέθους με ετικέτα «RIGHT ANKLE 
CUFF» (Περιχειρίδα δεξιού σφυρού). 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το 
σωστό μέγεθος, ελέγχοντας τη 
σήμανση «INDEX» (Δείκτης) και την 
περιοχή «ΟΚ» πάνω στην περιχειρίδα.



24 Λεπτομερείς οδηγίες  Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη

Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη5.9

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Συνιστάται να μείνει ο ασθενής ακίνητος για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν 
ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης. Κατά τη μέτρηση, ο ασθενής πρέπει να 
είναι ξαπλωμένος ανάσκελα, με την πλάτη να ακουμπάει στο κρεβάτι, να 
είναι χαλαρωμένος και να μη μιλά. Ο ασθενής δεν πρέπει να σταυρώσει τα 
πόδια του.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Το άτομο που εκτελεί τη μέτρηση πρέπει να παραμένει συνεχώς δίπλα 
στον ασθενή και να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη μπορεί να επηρεαστεί από την 
τοποθέτηση των περιχειρίδων, τη θέση του ασθενούς και τη φυσική 
κατάσταση του ασθενούς. Η λειτουργία της συσκευής είναι δυνατόν να 
επηρεαστεί επίσης από υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία και μεγάλα 
υψόμετρα.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης του σφυροβραχιόνιου δείκτη είναι 
πολύ ασυνήθιστα, επαναλάβετε τη μέτρηση τρεις φορές.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη εφόσον 
οι περιχειρίδες είναι σωστά τοποθετημένες στον ασθενή, ο ασθενής είναι 
ξαπλωμένος και εφόσον έχετε ελέγξει τις συνδέσεις και έχετε εξαλείψει 

Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο δεξιό 
άκρο πόδι. Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση με 
σχήμα βέλους «MEDIAL ANKLE» (Μέσο 
σφυρό) δείχνει προς την εσωτερική πλευρά 
του σφυρού. Ο σωλήνας της περιχειρίδας 
πρέπει να είναι στραμμένος προς το 
γόνατο.
 

Τυλίξτε την περιχειρίδα γύρω από το 
σφυρό και σφίξτε την. Βεβαιωθείτε ότι 
το κάτω άκρο της περιχειρίδας βρίσκεται 
περίπου 2 έως 3 cm πάνω από το σφυρό. Η 
περιχειρίδα δεν πρέπει να εμποδίζεται από 
τα ρούχα του ασθενούς. Όταν σφίγγετε 
την περιχειρίδα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
χώρος πλάτους ενός δακτύλου μεταξύ της 
περιχειρίδας και του ποδιού.
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ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν η διαδικασία μέτρησης πρέπει να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο 
(π.χ. ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά), πατήστε αμέσως το κουμπί «START/
STOP» (Έναρξη/Τερματισμός). Η διαδικασία μέτρησης θα σταματήσει και 
οι περιχειρίδες θα ξεφουσκώσουν. Εάν οι περιχειρίδες δεν ξεφουσκώσουν 
παρότι η διαδικασία μέτρησης έχει σταματήσει, αποσυνδέστε αμέσως τους 
σωλήνες των περιχειρίδων από τη συσκευή.

τυχόν εμπόδια στη ροή του αέρα 
στους σωλήνες. Ενεργοποιήστε τη 
συσκευή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 
το αρχικό μενού. Εάν δεν εμφανιστεί 
το αρχικό μενού ή εάν εμφανιστεί 
άλλο μενού, πατήστε το κουμπί ΠΙΣΏ  
ή το κουμπί ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ  έως 
ότου εμφανιστεί το μενού έναρξης 
(εικόνα στα δεξιά). Για να ξεκινήσετε 
τη διαδικασία μέτρησης, πατήστε 
το κουμπί «START» (Έναρξη).

Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη

Κατά τη μέτρηση, η οθόνη εμφανίζει 
την τρέχουσα πίεση εντός της 
περιχειρίδας για κάθε άκρο χωριστά 
και τις κυματομορφές πίεσης στις 
οποίες η κόκκινη καμπύλη δείχνει 
την ταλάντωση πίεσης στον άνω 
βραχίονα, η πράσινη καμπύλη 
δείχνει την ταλάντωση πίεσης στο 
δεξιό σφυρό και η κίτρινη καμπύλη 
δείχνει την ταλάντωση πίεσης στο 
αριστερό σφυρό. Η αριστερή πλευρά 
της οθόνης εμφανίζει μια γραμμή 
με χρονόμετρο το οποίο δείχνει τον 
απομένοντα χρόνο μέτρησης. 

Η συσκευή θα ορίσει το άνω 
όριο πίεσης για το φούσκωμα 
των περιχειρίδων βάσει της 
παρακολούθησης της δυναμικής 
πίεσης κατά το φούσκωμα. Επειδή τα 
δεδομένα πίεσης συλλέγονται ενόσω 
οι περιχειρίδες ξεφουσκώνουν, 
ο ασθενής πρέπει να παραμένει 
ακίνητος. Η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων της μέτρησης ξεκινά 
όταν ξεφουσκώσουν οι περιχειρίδες,
δηλ. όταν η οθόνη εμφανίζει το 
αντίστοιχο μήνυμα (δεξιά εικόνα).
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Σε περίπτωση αποτελέσματος 
«Abnormally weak pulse» (Αφύσικα 
αδύναμος σφυγμός) ή σε περίπτωση 
σφάλματος υπολογισμού, θα 
εμφανιστεί μια προειδοποίηση μαζί 
με τα αποτελέσματα μέτρησης. 
Για λεπτομερή περιγραφή της 
ανίχνευσης σοβαρής ΠΑΝ ή μη 
συμπιέσιμων αρτηριών (ασβέστωση 
μέσου χιτώνα αρτηριών), ανατρέξτε 
στο Κεφάλαιο 5.9.1 Ανίχνευση σοβαρής 
ΠΑΝ και μη συμπιέσιμων αρτηριών στη 
σελίδα 27.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τα αποτελέσματα μετρήσεων, 
πατήστε το κουμπί ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  . 
Για να προβάλετε τις κυματομορφές 
παλμών, πατήστε το κουμπί 
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΠΑΛΜΏΝ  .

Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για περαιτέρω μετρήσεις, πατήστε το 
κουμπί ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ  ή το κουμπί START για να ξεκινήσετε αμέσως μια 
νέα μέτρηση. Η συσκευή αποθηκεύει τα δεδομένα μετρήσεων στη μνήμη της 
και μπορείτε να τα δείτε χρησιμοποιώντας το μενού «History» (Ιστορικό)  . 

Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε τις 
περιχειρίδες. Ο ασθενής μπορεί 
να κινηθεί ελεύθερα πλέον. Ο 
υπολογισμός των αποτελεσμάτων 
της μέτρησης διαρκεί μερικά 
δευτερόλεπτα, ενώ ολόκληρη η 

Κατά τη μέτρηση ή κατά την εμφάνιση 
των αποτελεσμάτων, μπορεί να 
εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην 
οθόνη. Εάν προκύψει σφάλμα κατά τη 
διαδικασία μέτρησης, θα εμφανιστεί 
μια προειδοποίηση μέσα σε ένα μπλε 
πλαίσιο και η μέτρηση θα σταματήσει 
αυτόματα. Το πλαίσιο θα εμφανίσει 
το όνομα της προειδοποίησης ή του 
σφάλματος με μια σύντομη περιγραφή. 
Για λεπτομερείς περιγραφές των 
προειδοποιήσεων και των σφαλμάτων, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5.13 
Μηνύματα σφαλμάτων. 

διαδικασία μέτρησης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υπολογισμού 
διαρκεί περίπου ένα λεπτό. Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, η συσκευή 
εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη: τον αριστερό και τον δεξιό 
σφυροβραχιόνιο δείκτη, την αρτηριακή πίεση του άνω βραχίονα και τον 
καρδιακό ρυθμό.
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Ανίχνευση σοβαρής ΠΑΝ και μη συμπιέσιμων αρτηριών 5.9.1

Όταν εμφανιστεί το αποτέλεσμα «Abnormally weak pulse» (Αφύσικα 
αδύναμος σφυγμός), υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα σοβαρής περιφερικής 
αρτηριακής νόσου (ΠΑΝ) ή μη συμπιέσιμων αρτηριών (Ασβέστωση μέσου 
χιτώνα αρτηριών).

1. Παράδειγμα κυματομορφής 
φυσιολογικών παλμών:

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Στην πλειονότητά τους, τα αποτελέσματα «Abnormally weak pulse» 
(Αφύσικα αδύναμος σφυγμός) περιγράφουν τους ασθενείς με ΣΒΔ γύρω 
στο 0,5 ή χαμηλότερο. 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν εμφανιστεί μήνυμα «Abnormally weak pulse» (Αφύσικα αδύναμος 
σφυγμός), συνιστάται να επαναλάβετε τη μέτρηση με τη συσκευή 
συνδεδεμένη στον υπολογιστή και με χρήση του λογισμικού MESIresults 
(βλ. σελίδα 13). Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η ερμηνεία πλήρων 
κυματομορφών παλμών (δείτε το παράδειγμα παρακάτω). 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Σε περίπτωση ασβέστωσης μέσου χιτώνα αρτηριών, δεν είναι δυνατή η 
συμπίεση των αρτηριών λόγω των άκαμπτων τοιχωμάτων τους. Η μέτρηση 
της αρτηριακής πίεσης με περιχειρίδες δεν είναι δυνατή και συνεπώς ο 
ΣΒΔ δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος. Ο ασθενής πρέπει να παραπεμφθεί για 
μέτρηση δακτυλοβραχιόνιου δείκτη. 

Παράδειγμα κυματομορφής παλμών:
2. Παράδειγμα κυματομορφής 
παλμών σε περίπτωση σοβαρής ΠΑΝ:
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Ταυτόχρονη μέτρηση5.9.2

Η συσκευή MESI ABPI MD χρησιμοποιεί μια μοναδική τεχνική ταυτόχρονης 
μέτρησης, κατά την οποία οι περιχειρίδες είναι τοποθετημένες σε τρία άκρα 
του ασθενούς ταυτόχρονα. Οι περιχειρίδες φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν 
ταυτόχρονα ώστε να ανιχνεύσουν την αρτηριακή πίεση σε όλα τα άκρα σε μια 
δεδομένη στιγμή. 

Η συσκευή επιτρέπει μέτρηση με τρεις περιχειρίδες ταυτόχρονα για ασφαλή 
ταυτόχρονη μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη.
Η ταυτόχρονη μέτρηση είναι ουσιώδους σημασίας για την ακρίβεια του ΣΒΔ 
επειδή εξαλείφει τα σφάλματα μέτρησης που οφείλονται στη φυσιολογική 
μεταβολή της αρτηριακής πίεσης. 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η ταυτόχρονη μέτρηση με τέσσερις περιχειρίδες αντί τριών θα αυξήσει 
τον κίνδυνο υπερφόρτωσης της καρδιάς. (Μην εμποδίζετε τη ροή του 
αίματος στα τέσσερα άκρα του ασθενούς ταυτόχρονα.)

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Συνιστάται να εκτελείτε τη μέτρηση στον δεξιό βραχίονα λόγω της 
σπανιότερης εμφάνισης στένωσης της υποκλείδιας αρτηρίας.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Για τον γενικό πληθυσμό, η εκτέλεση μιας μέτρησης με τρεις περιχειρίδες 
είναι επαρκής. Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των τιμών 
της αρτηριακής πίεσης του βραχίονα, τοποθετήστε την περιχειρίδα 
βραχίονα στον άλλο βραχίονα και επαναλάβετε τη μέτρηση. Το 
αποτέλεσμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ο χαμηλότερος από τους 
δύο ΣΒΔ. 

3. Παράδειγμα κυματομορφής 
παλμών σε περίπτωση μη 
συμπιέσιμων αρτηριών:



Ελληνικά

29Μέτρηση αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Συνιστάται να μείνει ο ασθενής ακίνητος για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν 
ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Το άτομο που εκτελεί τη μέτρηση πρέπει να παραμένει συνεχώς δίπλα 
στον ασθενή και να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μέτρησης.  

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του άνω βραχίονα μπορεί να 
επηρεαστεί από την τοποθέτηση της περιχειρίδας, τη θέση του ασθενούς 
και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. Η λειτουργία της συσκευής είναι 
δυνατόν να επηρεαστεί επίσης από υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία 
και μεγάλα υψόμετρα.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα δεν 
είναι αναμενόμενα, επαναλάβετε τη μέτρηση τρεις φορές. 

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης άνω βραχίονα 5.10

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Πριν τοποθετήσετε την περιχειρίδα, αφαιρέστε τυχόν σφιχτά ρούχα που 
φορά ο ασθενής και κατεβάστε τα μανίκια του εάν είναι σφιχτά τυλιγμένα 
στον άνω βραχίονα. Μην τοποθετείτε την περιχειρίδα πάνω από χοντρά 
ρούχα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης του άνω βραχίονα 
εφόσον η περιχειρίδα είναι σωστά τοποθετημένη στον ασθενή, ο ασθενής 
είναι καθιστός και εφόσον έχετε ελέγξει τις συνδέσεις και έχετε εξαλείψει 
τυχόν εμπόδια στη ροή του αέρα στους σωλήνες.

Κατά τη μέτρηση, ο ασθενής πρέπει να κάθεται σωστά ως εξής:
• Να κάθεται σε καρέκλα με τα πόδια του να ακουμπούν επίπεδα στο δάπεδο.
• Να κάθεται με ίσια την πλάτη.
• Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την καρδιά του 
ασθενούς.

Για λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης της περιχειρίδας, ανατρέξτε στο 
Κεφάλαιο 5.6 Περιχειρίδα βραχίονα.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Στον τρόπο λειτουργίας ανεξάρτητης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, 
τοποθετείτε μόνο την περιχειρίδα βραχίονα στον ασθενή. Οι άλλες 
περιχειρίδες δεν πρέπει να τοποθετηθούν.
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Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία 
μέτρησης, πατήστε το κουμπί 
«START» (Έναρξη). Κατά τη μέτρηση, 
η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα 
πίεση εντός της περιχειρίδας και το 
γράφημα κυματομορφής της πίεσης. 
Η αριστερή πλευρά της οθόνης 
εμφανίζει μια γραμμή με χρονόμετρο 
το οποίο δείχνει τον απομένοντα 
χρόνο μέτρησης.

Η συσκευή θα ορίσει το άνω όριο πίεσης για το φούσκωμα των περιχειρίδων 
βάσει της παρακολούθησης της δυναμικής πίεσης κατά το φούσκωμα. Επειδή 
τα δεδομένα πίεσης συλλέγονται ενόσω η περιχειρίδα ξεφουσκώνει, ο 
ασθενής πρέπει να παραμένει ακίνητος. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
της μέτρησης ξεκινά όταν ξεφουσκώσει η περιχειρίδα, δηλ. όταν η οθόνη 
εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα.

Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε 
τις περιχειρίδες. Ο ασθενής 
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα 
πλέον. Ο υπολογισμός των 
αποτελεσμάτων της μέτρησης 
διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, ενώ 
ολόκληρη η διαδικασία μέτρησης 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας υπολογισμού διαρκεί 
περίπου ένα λεπτό.
 
Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, η 
συσκευή εμφανίζει στην οθόνη την 
αρτηριακή πίεση του άνω βραχίονα 
και τον καρδιακό ρυθμό.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί το αρχικό 
μενού. Για μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης άνω βραχίονα, αλλάξτε τον 
τρόπο λειτουργίας πατώντας το 
κουμπί ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ .  
Θα εμφανιστεί ένα μενού, όπως 
δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τα αποτελέσματα μετρήσεων, 
πατήστε το κουμπί ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  . 
Για να προβάλετε τις κυματομορφές 
παλμών, πατήστε το κουμπί 
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΠΑΛΜΏΝ  .
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ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν η διαδικασία μέτρησης πρέπει να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο 
(π.χ. ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά), πατήστε αμέσως το κουμπί «START» 
(Έναρξη). Η διαδικασία μέτρησης θα σταματήσει και οι περιχειρίδες 
θα ξεφουσκώσουν. Εάν οι περιχειρίδες δεν ξεφουσκώσουν παρότι 
η διαδικασία μέτρησης έχει σταματήσει, αποσυνδέστε αμέσως τους 
σωλήνες των περιχειρίδων από τη συσκευή. 

Ιστορικό μετρήσεων 5.11

Το μενού «History» (Ιστορικό) 
αποθηκεύει τις μετρήσεις του 
σφυροβραχιόνιου δείκτη και τις 
μετρήσεις αρτηριακής πίεσης του 
άνω βραχίονα:

L (Αριστερά): 1.06  R: (Δεξιά) 1.03 
- μετρήσεις 

σφυροβραχιόνιου 
δείκτη

BP (ΑΠ): 137/101 
- μετρήσεις  

αρτηριακής πίεσης 
άνω βραχίονα.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η μνήμη του ιστορικού μετρήσεων μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 
30 μετρήσεις. Οι παλαιότερες μετρήσεις διαγράφονται αυτόματα για κάθε 
νέα μέτρηση που αποθηκεύεται στη μνήμη.

Μπορείτε να προβάλετε τις τελευταίες μετρήσεις μέσω του μενού «History» 
(Ιστορικό). Για να προβάλετε το ιστορικό μετρήσεων, πατήστε το κουμπί 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ .

⊲ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  για πλοήγηση στο ιστορικό 
μετρήσεων   και επιλέξτε τη μέτρηση που θέλετε να προβάλετε.
⊲ Πατήστε το κουμπί ENTER για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεγμένη 
μέτρηση.
⊲ Πατήστε το κουμπί ΠΙΣΏ  για να επιστρέψετε στο μενού επιλογής 
ιστορικού και το κουμπί ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ  για να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη.
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Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής5.12

Ρυθμίσεις για ακρωτηριασμένα άκρα5.12.1

Εάν ο ασθενής έχει ακρωτηριασμένο 
πόδι ή δεν είναι κατάλληλος για 
μέτρηση ΣΒΔ λόγω της παρουσίας 
σοβαρών ή/και επώδυνων 
τραυμάτων, ο ΣΒΔ μπορεί να 
μετρηθεί μόνο στο ακέραιο πόδι του 
ασθενούς.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΏ 
 και ΚΑΤΏ  για να επιλέξετε τις 

ρυθμίσεις για ακρωτηριασμένα 
άκρα. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER. 
Επιλέξτε το πόδι στο οποίο ΔΕΝ 
θα τοποθετήσετε περιχειρίδα. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.

⊲ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΏ  
και ΚΑΤΏ  για να επιλέξετε μια 
ρύθμιση. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις 
στο μενού εμφανίζονται με πράσινο 
χρώμα.

⊲ Πατήστε το κουμπί ENTER για 
είσοδο στο επιλεγμένο μενού. Για 
την περιγραφή κάθε ρύθμισης, 
ανατρέξτε στα παρακάτω κεφάλαια.

⊲ Για να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη, πατήστε το κουμπί ΑΡΧΙΚΗ 
ΟΘΟΝΗ . 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση για ακρωτηριασμένα άκρα, πρέπει να 
χρησιμοποιείτε μόνο μία από τις περιχειρίδες ποδιού (είτε την πράσινη - 
δεξιά είτε την κίτρινη - αριστερά).

Η πρόσβαση στο μενού «Settings» 
(Ρυθμίσεις)  γίνεται από το αρχικό 
μενού. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
της συσκευής, πατήστε το κουμπί 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ . Θα εμφανιστεί το 
μενού «Settings» (Ρυθμίσεις).

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού χωρίς να 
επιβεβαιώσετε τις αλλαγές, πατήστε 
το κουμπί ΠΙΣΏ  . 
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Ρυθμίσεις ημερομηνίας 5.12.4
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ 

 και ΚΑΤΏ  για πλοήγηση στις 
ρυθμίσεις ημέρας, μήνα και έτους. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.
Το επιλεγμένο πεδίο θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ

 για να ορίσετε μια νέα τιμή και 
επιβεβαιώστε την πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ .
Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη 
διαδικασία για τα άλλα πεδία. Αφού 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 
ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  για 

να μεταβείτε στο πεδίο «Confirm» 
(Επιβεβαίωση) και επιβεβαιώστε 
την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί ENTER. Εάν δεν θέλετε 
να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας, 
επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού 
πατώντας το κουμπί ΠΙΣΏ .

Ρυθμίσεις ώρας 5.12.3
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  για πλοήγηση 
στις ρυθμίσεις ώρας και λεπτών. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί START.
Το επιλεγμένο πεδίο θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  και ΚΑΤΏ  
για να ορίσετε μια νέα τιμή και 
επιβεβαιώστε την πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ .
Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη 
διαδικασία για τα άλλα πεδία. Αφού 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 
ώρας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
ΕΠΑΝΏ   και ΚΑΤΏ  για να μεταβείτε 

στο πεδίο «Confirm» (Επιβεβαίωση) 
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.
Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστούν 
οι αλλαγές σας, επιστρέψτε στο 
προηγούμενο μενού πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ .

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ 
 και ΚΑΤΏ  για να επιλέξετε 

γλώσσα. Επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας πατώντας το κουμπί ENTER. Η 
γλώσσα στη συσκευή θα αλλάξει και 
θα επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. Εάν θέλετε να επιστρέψετε 
στο προηγούμενο μενού χωρίς να 
επιβεβαιώσετε τις αλλαγές, πατήστε 
το κουμπί ΠΙΣΏ .

Ρυθμίσεις γλώσσας 5.12.2



34 Λεπτομερείς οδηγίες  Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων5.12.5

Διαγραφή ιστορικού5.12.6

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Η υπενθύμιση βαθμονόμησης εμφανίζεται ένα έτος μετά την πρώτη 
χρήση. Εάν η ημερομηνία δεν είναι ρυθμισμένη σωστά, η υπενθύμιση δεν 
θα εμφανίζεται σωστά.

Πληροφορίες συσκευής5.12.7

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΏ 
 και ΚΑΤΏ  για να μεταβείτε 

στην επιλογή «Device Information» 
(Πληροφορίες συσκευής) και 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER.
Για να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη, πατήστε το κουμπί ΑΡΧΙΚΗ 
ΟΘΟΝΗ . 
Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για τη συσκευή (Description, Model, REF, 
SN [Περιγραφή, μοντέλο, REF, αριθμός σειράς]), πληροφορίες για την έκδοση 
λογισμικού (Software), την ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης της 
συσκευής (Calibrated) και την ημερομηνία έκδοσης της συσκευής (Issue), η 
οποία είναι η ημερομηνία κατασκευής της.

Πατήστε το κουμπί ENTER 
για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση 
βαθμονόμησης. Αφού ολοκληρώσετε 
την αλλαγή της ρύθμισης, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΏ  
και ΚΑΤΏ  για να μεταβείτε στο 
πεδίο «Confirm» (Επιβεβαίωση) 
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας 
πατώντας το κουμπί ENTER .
Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστούν 
οι αλλαγές σας, επιστρέψτε στο 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΏ
 και ΚΑΤΏ  για να μεταβείτε στην 

επιλογή «Delete History» (Διαγραφή 
ιστορικού).

Για να διαγράψετε ολόκληρο το 
ιστορικό μετρήσεων, πατήστε το 
κουμπί ENTER.

προηγούμενο μενού πατώντας το 
κουμπί ΠΙΣΏ . 
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Μηνύματα σφαλμάτων 5.13
Κατά τη μέτρηση, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει δύο τύπους σφαλμάτων: 
⊲ σφάλματα μέτρησης (εμφανίζεται μια προειδοποίηση κατά τη μέτρηση και η 
μέτρηση σταματά) και
⊲ σφάλματα υπολογισμού (εμφανίζεται μια προειδοποίηση μαζί με τα 
αποτελέσματα της μέτρησης).

Σφάλματα μέτρησης 5.13.1

Εμφανίζεται μια προειδοποίηση με 
τη μορφή ενός μπλε αναδυομένου 
παραθύρου κατά τη διάρκεια 
του φουσκώματος και του 
ξεφουσκώματος των περιχειρίδων.
Η μέτρηση σταματά αυτόματα.

Για να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη, πατήστε το κουμπί ENTER.

Σφάλμα Περιγραφή Επίλυση
ΣΦΑΛΜΑ 6 Σφάλμα φουσκώματος. Ελέγξτε την τοποθέτηση των περιχειρί-

δων και επαναλάβετε τη μέτρηση.
ΣΦΑΛΜΑ 7 Πολύ γρήγορο ξεφού-

σκωμα.
Η περιχειρίδα δεν είναι τοποθετημένη 
ή δεν είναι σωστά τοποθετημένη. 
Τοποθετήστε σωστά την περιχειρίδα και 
επαναλάβετε τη μέτρηση.

Σφάλματα υπολογισμού 5.13.2

Εμφανίζεται μια προειδοποίηση 
σε χωριστό παράθυρο όταν 
προβάλλονται τα αποτελέσματα 
μέτρησης.

Για να προβάλετε τα αποτελέσματα 
μέτρησης, πατήστε το κουμπί ΠΙΣΏ   .

Εμφανίζεται ο αναγνωριστικός 
αριθμός του σφάλματος αντί των 
αποτελεσμάτων μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος (ERROR), συνιστάται να επαναλάβετε 
τη μέτρηση με τη συσκευή συνδεδεμένη στον υπολογιστή και με χρήση 
του λογισμικού MESIresults (βλ. σελίδα 13). Με αυτόν τον τρόπο θα είναι 
δυνατή η ερμηνεία πλήρων κυματομορφών παλμών.
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Σφάλμα Περιγραφή Επίλυση
ΣΦΑΛΜΑ 2 Ανιχνεύθηκε 

ανωμαλία. Ο ασθενής 
πιθανόν κινήθηκε 
κατά τη διαδικασία 
μέτρησης.

Υπενθυμίστε στον ασθενή να 
παραμείνει ακίνητος κατά τη 
μέτρηση και επαναλάβετε τη 
μέτρηση.

ΣΦΑΛΜΑ 3 Η περιχειρίδα 
δεν ήταν καλά 
φουσκωμένη.

Ελέγξτε την τοποθέτηση των 
περιχειρίδων και επαναλάβετε τη 
μέτρηση.

ΣΦΑΛΜΑ 4 Προέκυψε σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό 
του καρδιακού 
ρυθμού.

Επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν 
το σφάλμα επαναλαμβάνεται, η 
μετρηθείσα τιμή είναι εκτός του 
εύρους μέτρησης της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ 5 Προέκυψε σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό 
του σφυροβραχιόνιου 
δείκτη.

Επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν 
το σφάλμα επαναλαμβάνεται, η 
μετρηθείσα τιμή είναι εκτός του 
εύρους μέτρησης της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ 8 Προέκυψε σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό 
της συστολικής 
πίεσης.

Επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν 
το σφάλμα επαναλαμβάνεται, η 
μετρηθείσα τιμή είναι εκτός του 
εύρους μέτρησης της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ 9 Προέκυψε σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό 
της διαστολικής 
πίεσης.

Επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν 
το σφάλμα επαναλαμβάνεται, η 
μετρηθείσα τιμή είναι εκτός του 
εύρους μέτρησης της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ 10 Προέκυψε σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό 
της μέσης πίεσης.

Επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν 
το σφάλμα επαναλαμβάνεται, η 
μετρηθείσα τιμή είναι εκτός του 
εύρους μέτρησης της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ 11 Ανιχνεύθηκε μεγάλη 
διακύμανση πίεσης. 
Ο ασθενής πιθανόν 
κινήθηκε.

Τα αποτελέσματα μπορεί να μην 
είναι σωστά. Επαναλάβετε τη 
μέτρηση.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Για το μήνυμα «Abnormally weak pulse» (Αφύσικα αδύναμος σφυγμός), 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5.9.1, στη σελίδα 27. 
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36Γενικές προειδοποιήσεις 
και προληπτικά μέτρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, 
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις συστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι χρήστες της συσκευής MESI ABPI MD πρέπει να 
έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση για τη χρήση της. Πριν από τη χρήση της 
συσκευής για πρώτη φορά, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά 
όλες τις οδηγίες χρήσης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες χρήσης του 
συνδεδεμένου εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή φυλάσσεται εκτός 
των καθορισμένων συνθηκών θερμοκρασιακού εύρους και υγρασίας 
αέρα, δεν είναι εγγυημένη η ακρίβεια που ορίζεται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι υγρή. 
Αφού καθαρίσετε τη συσκευή με υγρό πανί, αφήστε την να στεγνώσει. 
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνον όταν είναι εντελώς στεγνή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην απορρίψετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. 
Ετοιμάστε την για ανακύκλωση ή για χωριστή αποκομιδή αποβλήτων 
σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EΚ περί αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την αποτροπή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας 
λόγω ρεύματος διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά AC/DC που 
συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Είναι υποχρεωτικό να βαθμονομείτε τη συσκευή μία 
φορά το χρόνο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η ακρίβεια. 
Επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή σχετικά με τη 
βαθμονόμηση της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο 
ήπια καθαριστικά προϊόντα. Σκουπίζετε τη συσκευή με υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέχετε ώστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με 
ηλεκτρικό ρεύμα όταν την καθαρίζετε.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από 
επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό. Η συσκευή αποτελεί εξοπλισμό 
Κατηγορίας Α και μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή ακόμα και την 
παύση λειτουργίας παρακείμενων συσκευών. Μπορεί να χρειάζεται να 
αλλάξετε τη θέση της συσκευής MESI ABPI MD ή να προστατεύσετε το 
χώρο από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην ανοίξετε τη συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει 
εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Μην 
τροποποιείτε και μην προσαρμόζετε τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και υγρά, 
καθώς και από ακραίες θερμοκρασίες (υψηλές/χαμηλές). Προστατεύετε τη 
συσκευή από μηχανική καταπόνηση και μην την εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό 
φως διότι θα επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένας σωλήνας που είναι συνεστραμμένος ή λυγισμένος 
μπορεί να προκαλέσει υψηλή πίεση εντός της περιχειρίδας, κάτι που 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση κάκωσης στον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εκτέλεση πολλών διαδοχικών μετρήσεων ενδέχεται 
να προκαλέσει κάκωση στον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε τις περιχειρίδες επάνω σε τραύματα, 
διότι μπορεί να προκληθεί επιπλέον κάκωση. Τοποθετείτε τις περιχειρίδες 
μόνο στους άνω βραχίονες και στα άκρα πόδια.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδοφλέβιες κάνουλες ή 
αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις στα άκρα του ασθενούς, οι περιχειρίδες 
και η διαδικασία μέτρησης είναι δυνατόν να προκαλέσουν κάκωση στο 
άκρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν η ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση μαστού, μην τοποθετείτε την περιχειρίδα βραχίονα στην πλευρά 
στην οποία έγινε η επέμβαση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασθενή που είναι 
συνδεδεμένος σε συσκευή παρακολούθησης ζωτικών σημείων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να προσέχετε όταν διπλώνετε τις περιχειρίδες και τους 
σωλήνες. Μην τα διπλώνετε πολύ σφιχτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε κάτι 
μόνοι σας. Εάν προκύψει πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή το 
διανομέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν μετακινείτε τη βάση της συσκευής MESI ABPI MD, 
να σπρώχνετε τη βάση και όχι τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγχετε την πίεση στην περιχειρίδα αρκετές φορές 
κατά τη μέτρηση. Εάν η περιχειρίδα εφαρμόσει πίεση στο άκρο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να εμποδίσει τη ροή του αίματος. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή MESI ABPI MD δεν προορίζεται για χρήση σε 
συνδυασμό με χειρουργικό εξοπλισμό υψηλών συχνοτήτων.



Ελληνικά

39Σημαντικές ετικέτες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΌΖΌΜΕΝΌ ΕΞΑΡ-
ΤΗΜΑ ΤΥΠΌΥ BF

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή MESI ABPI MD προορίζεται για μέτρηση του 
σφυροβραχιόνιου δείκτη. Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης του άνω 
βραχίονα γίνονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το τροφοδοτικό AC/DC πρέπει να συνδέεται σε 
υποδοχή εύκολα προσβάσιμη (το τροφοδοτικό AC/DC λειτουργεί επίσης 
και ως γαλβανικός μονωτής). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή MESI ABPI MD δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε περιβάλλον όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα οξυγόνου.

Σημαντικές ετικέτες 6.1
Τα σύμβολα στις ετικέτες στο κάτω μέρος της συσκευής, στη συσκευασία 
και στις οδηγίες χρήσης παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συσκευή. 
Ακολουθεί περιγραφή των συμβόλων.

	  

	  

	  

	  
REF

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν επαναλαμβάνεται η μέτρηση του 
σφυροβραχιόνιου δείκτη ή η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αρκετές 
φορές, μπορεί ο ασθενής να αισθανθεί ελαφρό πόνο στη θέση μέτρησης. 
Άλλες επιδράσεις αποκλείονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημαντικές πληροφορίες για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ). Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως υπολογιστές και 
κινητά τηλέφωνα, στο χώρο εργασίας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών 
επιδράσεων στις ιατρικές συσκευές από άλλες συσκευές. Οι ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία των ιατρικών συσκευών, κάτι που 
πιθανόν να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, οι ιατρικές συσκευές δεν πρέπει 
να προκαλούν παρεμβολές σε άλλες συσκευές. Το πρότυπο IEC/EN 60601-1-2 καθιερώθηκε 
λόγω της ανάγκης επιβολής απαιτήσεων σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ) για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων όσον αφορά τη χρήση ιατρικών 
συσκευών. Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει το επίπεδο αντίστασης των ιατρικών συσκευών 
στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Η παρούσα ιατρική συσκευή συμμορφώνεται με το 
πρότυπο EC/EN 60601-1-2 όσον αφορά την αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 
και ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Παρόλα αυτά, μη χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή 
κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής, κάτι που πιθανόν να 
οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καλώδια και τα βοηθητικά εξαρτήματα ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της, η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση μικρότερη των ... cm από άλλες ιατρικές συσκευές.
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Σήμα αναφοράς 
(ID:έτος) Περιγραφή

EN 60601-1:2006 Ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός – Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη απόδοση 
(IEC EN 60601- 1:2005)

EN 60601-1-2:2007 Ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός – Μέρος 1-2: Γενικές 
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη απόδοση 
– Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα – Απαιτήσεις και δοκιμές (IEC 60601-1-
2:2007, τροποποιημένο)

EN 60601-1-6:2010 Ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός – Μέρος 1-6: Γενικές 
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη απόδοση – 
Συμπληρωματικό πρότυπο: Χρηστικότητα

EN 80601-2-30:2010 Ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός – Μέρος 2-30: Ειδικές 
απαιτήσεις βασικής ασφάλειας και ουσιώδους απόδοσης 
αυτοματοποιημένων μη επεμβατικών σφυγμομανομέτρων 
(IEC 80601- 2-30:2009, συμπεριλαμβανομένου του 
παροράματος Ιανουαρίου 2010)

EN 60601-2-30:2000 Ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός – Μέρος 2-30: Ειδικές 
απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
ουσιώδους απόδοσης, αυτόματου εξοπλισμού κυκλικής, 
μη επεμβατικής παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης

EN 1060-1:1995+A2:2009 Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα. Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις

EN 1060-3:1997+A2:2009 Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα – Μέρος 3: 
Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικά 
συστήματα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

EN 1060-4:2004 Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα – Μέρος 4: 
Διαδικασίες δοκιμών για τη διαπίστωση της συνολικής 
ακρίβειας συστήματος αυτοματοποιημένων μη 
επεμβατικών σφυγμομανομέτρων

EN ISO 14971:2012 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Εφαρμογή διαχείρισης 
κινδύνου σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα

EN ISO 10993-1:2009 Βιολογική αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
– Μέρος 1: Αξιολόγηση και δοκιμές με διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνου

ISO 15223-1:2012 Σύμβολα για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

EN ISO 13485:2012 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας  Απαιτήσεις για κανονιστικούς σκοπούς 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα6.2
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η συσκευή 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
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37Συντήρηση
Φόρτιση μπαταρίας

7.4

7.5

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
με τροφοδοσία από την μπαταρία, πρέπει 
να φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. 
Μία φόρτιση της μπαταρίας επαρκεί για 
περίπου 50 μετρήσεις. 
Εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας 
μειωθεί σημαντικά μετά από μια 
περίοδο εντατικής χρήσης, η μπαταρία 
πιθανότατα έχει φθάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής της και πρέπει να την 
αντικαταστήσετε. Επειδή η συσκευή δεν 
περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να 
αντικατασταθούν από το χρήστη, πρέπει 
να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή
τον κατασκευαστή σχετικά με την 
αντικατάσταση της μπαταρίας.

Οδηγίες καθαρισμού

7.3

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή 
τακτικά με ένα μαλακό πανί, στεγνό 
ή υγρό. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά 
καθαριστικά προϊόντα ή πτητικά υγρά και 
μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν 
καθαρίζετε τη συσκευή. Μην πλένετε τις 
περιχειρίδες και μην τις βυθίζετε σε νερό. 
Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή 
διαλυτικά προϊόντα για τον καθαρισμό 
των περιχειρίδων. Για να καθαρίσετε 
επαρκώς τις περιχειρίδες, χρησιμοποιήστε 
μαλακό πανί και σαπουνάδα.

Διάρκεια ζωής προϊόντος 
και φύλαξη

Προστασία περιχειρίδων

cΣυστάσεις για διαστήματα 
σέρβις και συντήρησης

7.1

7.2

Εάν χρησιμοποιείται σωστά, συντηρείται 
και βαθμονομείται τακτικά, η συσκευή θα 
έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής 5 έτη.
Μπορείτε να φυλάξετε (αποθηκεύσετε) τη 
συσκευή υπό κατάλληλες συνθήκες για 
μια μέγιστη χρονική περίοδο 5 ετών.  

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή μετά από μια περίοδο φύλαξης, 
συνιστούμε να υποβάλετε τη συσκευή σε 
πλήρη έλεγχο και να τη βαθμονομήσετε.

Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει 
ανοικτά τραύματα, προστατεύστε τα με 
αδιάβροχο επίδεσμο πριν τοποθετήσετε 
τις περιχειρίδες.
Συνιστάται η χρήση προστατευτικών 
καλυμμάτων.

Είναι υποχρεωτικό να βαθμονομείτε 
τη συσκευή μία φορά το χρόνο. 
Επικοινωνήστε με τον πωλητή ή 
τον κατασκευαστή σχετικά με τη 
βαθμονόμηση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ! Μην πλένετε τις περιχειρίδες στο πλυντήριο και μην τις 
σιδερώνετε.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ! Σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί μηχανική καταπόνηση, 
πρέπει να τη βαθμονομήσετε!

ΣΗΜΕΙΏΣΗ! Σε περίπτωση επαφής της συσκευής με μολυσμένα σωματικά 
υγρά, πρέπει να την καθαρίσετε με ήπια καθαριστικά προϊόντα και 
να αντικαταστήσετε αμέσως τις περιχειρίδες με καινούργιες. Για να 
μη χρειαστεί αντικατάσταση των περιχειρίδων, χρησιμοποιείτε το 
προστατευτικό χαρτί τους.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ! Είναι υποχρεωτικό να βαθμονομείτε τη συσκευή μία φορά 
το χρόνο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η ακρίβεια. 
Επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή σχετικά με τη 
βαθμονόμηση της συσκευής.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται, αλλά η 
πράσινη λυχνία ανάβει.

Η μπαταρία είναι άδεια. Συνδέστε το 
τροφοδοτικό AC/DC.

Οι περιχειρίδες δεν 
φουσκώνουν.

Ακούγεται συριγμός.

Μη αναμενόμενο 
αποτέλεσμα.

Πιθανή διαφυγή αέρα.

Ελέγξτε τις περιχειρίδες, 
τους σωλήνες αέρα 
και τους συνδέσμους 
(υποδοχές) και 
αντικαταστήστε 
εάν χρειάζεται. Εάν 
δεν μπορείτε να 
λύσετε το πρόβλημα, 
επικοινωνήστε με 
τον πωλητή ή τον 
κατασκευαστή.

Μη αναμενόμενο 
αποτέλεσμα.

Εσφαλμένη 
τοποθέτηση 
περιχειρίδας(ων).

Ο ασθενής κινήθηκε 
κατά τη μέτρηση.

Ακατάλληλο μέγεθος 
περιχειρίδας(ων).

Διαβάστε πάλι τις 
οδηγίες χρήσης και 
τοποθετήστε τις 
περιχειρίδες σωστά.

Επαναλάβετε τη 
διαδικασία μέτρησης.

Χρησιμοποιήστε 
περιχειρίδες με το 
σωστό μέγεθος.

Ακούγεται ήχος 
τεντώματος της ταινίας 
σύσφιγξης.

Εσφαλμένη 
τοποθέτηση 
περιχειρίδας(ων).

Ακατάλληλο μέγεθος 
περιχειρίδας(ων).

Διαβάστε πάλι τις 
οδηγίες χρήσης και 
τοποθετήστε τις 
περιχειρίδες σωστά.

Χρησιμοποιήστε 
περιχειρίδες με το 
σωστό μέγεθος.
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39Πληροφορίες εγγύησης
Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση ισχύος τριών ετών, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία αγοράς (ημερομηνία παράδοσης που εμφανίζεται στο 
τιμολόγιο). Οι αξιώσεις εγγύησης θα είναι έγκυρες μόνον εάν συνοδεύονται 
από την απόδειξη αγοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση μπορείτε να βρείτε στο 
φυλλάδιο εγγύησης που είναι συνημμένο στο έντυπο οδηγιών χρήσης. 

Για ερωτήσεις σχετικά με το σέρβις, καλέστε τον αριθμό:

Πληροφορίες εγγύησης

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com
Βοήθεια και 
τεχνική υποστήριξη  

@
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Βάση MESI ABPI MD
Κατά τη μέτρηση, η συσκευή πρέπει 
να είναι τοποθετημένη σε μια 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Η 
καλύτερη επιλογή είναι η χρήση 
της βάσης MESI ABPI MD η οποία 
διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 
τοποθέτηση της συσκευής στην 
κλινική και επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη 
της συσκευής όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής, καθώς και για 
τη φύλαξη βοηθητικών εξαρτημάτων 
(περιχειρίδες, τροφοδοτικό AC/DC).

Η βάση MESI ABPI MD διασφαλίζει 
την κινητικότητα και τη σταθερότητα 
της συσκευής. Το στρογγυλό 
καλάθι προορίζεται για τη φύλαξη 
βοηθητικών εξαρτημάτων 
(περιχειρίδες, τροφοδοτικό AC/
DC) και η επίπεδη επιφάνεια στο 
πάνω μέρος συγκρατεί τη συσκευή. 
Η συσκευή απλώς τοποθετείται 
πάνω στη μαγνητική πλάκα η οποία 
διασφαλίζει τη σταθερότητα της 
συσκευής. Για να αφαιρέσετε τη 
συσκευή από την πλάκα θα χρειαστεί 
λίγη δύναμη.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ
Μηχανικές επιδράσεις μέσης και μεγάλης έντασης μπορούν να 
αποσταθεροποιήσουν τη θέση της βάσης. Η συσκευή είναι δυνατόν να 
υποστεί ζημιά εάν πέσει κάτω.

Συναρμολόγηση της βάσης10.1
Εισαγάγετε τη ράβδο μέσω 
του δακτυλίου στο καλάθι. 
Ευθυγραμμίστε τα ανοίγματα στο 
δακτύλιο του καλαθιού και στη 
ράβδο και ασφαλίστε το δακτύλιο 
του καλαθιού μαζί με το σωλήνα 
χρησιμοποιώντας τη βίδα Α.

10
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Χρήση της βάσης 10.2
Τοποθετήστε τη συσκευή MESI ABPI MD πάνω στη μαγνητική πλάκα. 
Η συσκευή θα παραμείνει σταθερή σε αυτή τη θέση. Τοποθετήστε τις 
περιχειρίδες και τα άλλα βοηθητικά εξαρτήματα στο καλάθι. Για να 
αφαιρέσετε τη συσκευή θα χρειαστεί λίγη δύναμη για να εξουδετερώσετε τη 
μαγνητική δύναμη που συγκρατεί τη συσκευή σε σταθερή θέση πάνω στην 
πλάκα.

Καθαρίζετε τη βάση με ένα υγρό πανί και ήπια καθαριστικά υγρά.

Εισαγάγετε τη ράβδο στο άνοιγμα 
της βάσης. Χρησιμοποιήστε τη βίδα 
Β για να στερεώσετε τη ράβδο στη 
βάση.
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