
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Automatinis kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimo prietaisas (MESI ABPI 
MD) kiekviename gydytojo kabinete suteikia galimybę greitai, tiksliai ir objektyviai 
patikrinti periferinių arterijų ligos (PAL) apraiškas. Juo galima ne tik sinchroniškai 
išmatuoti kulkšnies ir žasto indeksą, bet ir žastinį kraujospūdį bei širdies susitraukimų 
dažnį. Jis skirtas profesionaliam naudojimui pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir 
specializuotose klinikose kaip PAL aptikimo metodas.
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4 Saugos ir teisinės rekomendacijos 

Saugos ir teisinės 
rekomendacijos

Visos teisės saugomos© 2017 m., „MESI Ltd“.

Visos teisės saugomos. Šią publikaciją 
draudžiama dauginti, kopijuoti ar įrašyti
į atminties įrenginį. Be to, šią publikaciją 
galima naudoti tik kaip automatinio 
kulkšnies ir žasto spaudimo indekso 
matavimo prietaiso (MESI ABPI MD) 
naudojimo instrukciją, o ne jokioms 
kitoms reikmėms. Šią publikaciją 

draudžiama versti į kitas kalbas arba
keisti jos formatą prieš tai negavus 
rašytinio „MESI Ltd“ leidimo.
Naudojimo instrukcijų turinys gali būti 
keičiamas be įspėjimo. Naujausią 
naudojimo instrukcijos versiją rasite 
adresu www.mesimedical.com.

Saugos rekomendacijos

1. Paruošimas ir techniniai darbuotojai
Prietaisą paruošti turi tik tam įgalioti 
darbuotojai, turintys atitinkamą profesinę 
specializaciją ir patirties, žinantys apie 
visus su prietaiso paruošimu ir naudojimu 
susijusius pavojus, ir kurie imsis 
tinkamų rizikos prevencijos priemonių, 
kad jų pačių, prietaiso naudotojų, kitų 
darbuotojų ir prietaisų darbas būtų 
saugus.

2. Prieiga prie prietaiso
Prieiga gali būti suteikta tik įgaliotiesiems 
darbuotojams.

3. Saugos priemonės
Būtina laikytis vietos
teisės aktuose numatytų saugos 
reikalavimų. Būtina laikytis ne tik vietos 
saugos teisės aktų, bet ir
šiame dokumente pateiktų saugos 
instrukcijų. Jei šio dokumento saugos 
rekomendacijos ir vietos teisės aktuose 
numatytos rekomendacijos prieštarautų 
vienos kitoms, pirmenybė teikiama vietos 
teisės aktams.

4. Informacija techniniams 
darbuotojams 
Techniniams darbuotojams turi 
būti pateiktos atitinkamos prietaiso 
naudojimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos.

Kad nesusižeistumėte ir (arba) nesugadintumėte prietaiso ar jo priedų, laikykitės 
toliau pateiktų saugos rekomendacijų.
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Prekės ženklas

„MESI Simplifying diagnosticsTM“, MESI ABPI MD, „MESIcareTM“ ir „MESIresultsTM“ 
prekių ženklai priklauso „MESI Ltd“.

Gamintojo duomenys

Adresas

Telefonas

El. paštas

Tinklalapis

MESI, development of medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija, Europos Sąjunga

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com



6 Pranašumai

Pranašumai

Maitinamas baterijaIšmatuoti galima per  
1 minutę

Matavimo rezultatus galima 
atspausdinti naudojant kompiuterinę 
programą „MESIresults“

Paprasta naudoti

Nešiojamasis Priedai

Objektyvus ir tikslus matavimas Kulkšnies ir žasto indekso ir žasto 
kraujospūdžio matavimas vienu metu

1

2 viename-

1 min.

+
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Techninės specifikacijos
Plotis: 25,00 cm, aukštis: 7,30 cm, gylis: 20,00 cm, svoris: 0,60 kg

4,3 colio spalvotas skystųjų kristalų ekranas, spalvų gylis 16 bitų  
Raiška: 480 × 272 pikselių

Kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinis: FRIWO 
FW8001M/05
Įvestis: 100–240 V kint. sr. / 50–60 Hz / 400–200 mA, išvestis: 5 V 
nuol. sr. / 3,0 A

Baterijos tipas: įkraunama ličio polimerų
Talpa: 3000 mAh, matavimų skaičius įkrovus: 50

Elektrinės specifikacijos: 100–240 V kint. sr. / 50–60 Hz / 3 A 
Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: II klasė

Atitiktis standartams:
• EN 60601-1:2006+A1:2013. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių 

eksploatacinių charakteristikų reikalavimai
• EN 60601-1-2:2007. Elektromagnetinis suderinamumas. 

Reikalavimai ir bandymai
• EN 80601-2-30:2010+A1:2015. Ypatingieji būtinosios saugos 

ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami 
automatiniams netiesioginiams kraujospūdžio matuokliams

Degieji anestetikai: ĮSPĖJIMAS! Netinka naudoti esant degiųjų 
anestetikų.

• Kulkšnies ir žasto spaudimo indeksas naudojant oscilometriją ir 
tūrio pletizmografiją

• Sistolinis kraujospūdis naudojant oscilometriją ir tūrio 
pletizmografiją

• Diastolinis kraujospūdis naudojant oscilometriją ir tūrio 
pletizmografiją

• Širdies susitraukimų dažnis naudojant oscilometriją ir tūrio 
pletizmografiją

• Spaudimas: nuo 0 iki 299 mmHg
• Širdies susitraukimų dažnis: nuo 30 iki 199 dūžių per minutę

• Spaudimas: ±3 mmHg
• Širdies susitraukimų dažnis: ±5 % vertės
• Kulkšnies ir žasto spaudimo indeksas: ±0,1

Automatinis pripūtimas oro pompa ir išleidimas naudojant 
elektromagnetinį vožtuvą.

Darbinė aplinka: 10–40 °C, 30–85 % santykinis oro drėgnis, 700–
1060 hPa oro slėgis, IPX0 apsaugos klasė.
Transportavimas ir laikymas: 0–60 °C, iki 85 % santykinis oro drėgnis, 
700–1060 hPa oro slėgis.

Matmenys 

Ekranas

Maitinimas elektros energija ir 
baterija

Apsaugos tipas

Matavimo tipai

Matavimo diapazonas

Matavimo klaidų ribinės vertės

Manžetės pripūtimas ir 
išleidimas

Temperatūros, drėgnio ir 
atmosferos slėgio diapazonas 

3
2
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Glaustos gairės
3

PASTABA
Prieš naudodami šį prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją ir laikykitės patarimų bei rekomendacijų. Šiame skyriuje pateikiama tik 
glausta MESI ABPI MD naudojimo instrukcija. Išsamūs atskirų prietaiso funkcijų 
aprašymai pateikti 5 skyriuje „Išsamios instrukcijos“. Išsaugokite, kad galėtumėte 
pasinaudoti ateityje.

PASTABA
MESI ABPI MD skirtas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, kur matavimus 
privalo atlikti atitinkamai parengti sveikatos priežiūros darbuotojai. MESI ABPI MD 
neskirtas naudoti namuose.

PASTABA
MESI ABPI MD galima naudoti nėščioms moterims.

PASTABA
MESI ABPI MD neskirtas naudoti naujagimiams ar jaunesniems kaip 10 metų 
vaikams. 

PASTABA
Jei yra intraveninių kaniulių arba arterioveninių (AV) fistulių, manžetės ir 
matavimai gali sukelti galūnės sužalojimą.

MESI ABPI MD turi du veikimo režimus:

⊲ Pagrindinis režimas skirtas kulkšnies ir žasto spaudimo indeksui matuoti,
kai manžetės dedamos ant žasto ir kairiosios bei dešiniosios kulkšnių. Matavimo

3

PASTABA
Prietaisą naudojant kulkšnies ir žasto spaudimo indeksui matuoti, pacientas 
privalo gulėti ir nejudėti.

PASTABA
Prietaisą naudojant žasto kraujospūdžiui matuoti, pacientas privalo sėdėti 
vertikaliai, tiesia nugara.

Glaustos gairės
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Veiksmas

Įjunkite prietaisą paspausdami 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką    . 
Ekrane pasirodys pradinis rodinys. 
Pagrindiniam prietaiso veikimui jokių 
parametrų keisti nereikia.

Jei MESI ABPI MD prietaisą naudojate 
pirmą kartą, pasirodys kalbos, laiko ir 
datos meniu. Kaip teisingai nustatyti 
meniu, žr. 5.1 skyrių.

Veiksmas

Įjunkite MESI ABPI MD į elektros tinklą 
naudodami kintamosios / nuolatinės 
srovės maitinimo šaltinį. Maitinimo 
lizdas yra galinėje prietaiso pusėje ir yra 
pažymėtas „5V DC“. Prijunkite manžetes 
prie prietaiso įkišdami kiekvienos 
manžetės žarnelę į tos pačios spalvos 
jungtį prietaise.

2

1 

Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimas

Veiksmas

Pacientas turi gulėti ir nejudėti. Uždėkite 
manžetes ant žasto (manžetę, pažymėtą 
„ŽASTAS“), kairiosios blauzdos (manžetę, 
pažymėtą „KAIRIOJI KULKŠNIS“) 
ir dešiniosios blauzdos (manžetę, 
pažymėtą „DEŠINIOJI KULKŠNIS“). 
Atsižvelkite į šį spalvinį ženklinimą:

RAUDONA > kairysis arba dešinysis 
žastas
GELTONA > kairioji blauzda
ŽALIA > dešinioji blauzda

3

3.1

START/STOP
ENTER

rezultatai yra kairysis kulkšnies ir žasto spaudimo indeksas (KAIRYSIS ABI), dešinysis 
kulkšnies ir žasto spaudimo indeksas (DEŠINYSIS ABI) ir žasto kraujospūdis (SIS, DIA).

⊲ Papildomas režimas skirtas nepriklausomam žasto kraujospūdžiui matuoti. Šiuo 
režimu matuojamas tik žasto kraujospūdis, tad manžetė dedama tik ant žasto. 
Matavimo rezultatas – žasto kraujospūdis (SIS, DIA).

Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimas



10 Glaustos gairės  Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimas

Manžetes uždėkite taip, kad tarp galūnės 
ir manžetės liktų piršto storio tarpas.

Manžetę ant žasto reikia uždėti taip, 
kad arterijos žyma (ARTERY) būtų 
nukreipta link alkūnės. Dėdami manžetę, 
atsižvelkite į toliau pateiktą paveikslą.
Manžetės žarnelė turi būti nukreipta link 
pirštų.

Veiksmas

Pacientas turi ramiai gulėti 
aukštielninkas. Kai būsite pasiruošę, 
paspauskite PALEIDIMO mygtuką. 
Prasidės matavimo procesas. Jo metu 
pacientas privalo nejudėti. Visas 
procesas trunka apytiksliai 1 minutę.

4

Kulkšnies manžetes reikia uždėti taip, 
kad kulkšnies žyma (MEDIAL ANKLE) 
būtų nukreipta į vidinę kulkšnies pusę. 
Dėdami manžetę, atsižvelkite į toliau 
pateiktą paveikslą.

Vykstant matavimo procesui, ekrane bus 
rodomas esamas arterinis spaudimas ir 
arterinio spaudimo kreivės.

START/STOP
ENTER
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Veiksmas

Grįžkite į pradinį rodinį, paspaudę 
PRADŽIOS     mygtuką. Iš čia galima 
peržiūrėti matavimų istoriją ir pakeisti 
parametrus.

Papildomas MESI ABPI MD specifikacijų 
aprašymas ir išsamios jo naudojimo 
instrukcijos pateiktos likusiuose 
naudojimo instrukcijos skyriuose.

Žastinis kraujospūdžio matavimas

Žastinis kraujospūdžio matavimas 3.2

Veiksmas

Matavimo procesui pasibaigus, ekrane 
pasirodys rezultatai. Priklausomai nuo 
vertės, kulkšnies ir žasto spaudimo 
indeksas rodomas žaliai, geltonai 
arba raudonai. Spalvų skalė paimta 
iš periferinių arterijų liga sergančių 
pacientų gydymo gairių „Guidelines
for the Management of Patients With 
Peripheral Artery Disease“, paskelbtų 
Amerikos kardiologijos kolegijos žurnale.

5

Mažesnis kaip 0,89 – raudona
0,90–0,99 – geltona
1,00–1,40 – žalia
Didesnis kaip 1,41 – raudona

Veiksmas

Pacientas turi patogiai sėdėti ant kėdės. 
Jis turi sėdėti vertikaliai, tiesia nugara. 
Pacientui uždėkite tik raudoną žasto 
manžetę (manžetę, pažymėtą „ŽASTAS“). 
Šiuo veikimo režimu žalia ir geltona 
manžetės nededamos ant paciento 
galūnių.

3

6
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Veiksmas

Matavimo procesui pasibaigus, ekrane 
pasirodys žastinio kraujospūdžio 
matavimo rezultatai.

Veiksmas

Paspauskite KRAUJOSPŪDŽIO 
MATAVIMO mygtuką    , kad režimas 
pasikeistų į kraujospūdžio matavimą 
atskirai.

Kai būsite pasiruošę, paspauskite 
PALEIDIMO mygtuką. Prasidės matavimo 
procesas. Jo metu pacientas privalo 
nejudėti. Visas procesas trunka 
apytiksliai 1 minutę. Vykstant matavimo 
procesui, ekrane bus rodomas esamas 
arterinis spaudimas ir arterinio spaudimo 
kreivė.

Trumpas vadovas  Žastinis kraujospūdžio matavimas

Manžetes uždėkite taip, kad tarp galūnės 
ir manžetės liktų piršto storio tarpas.

Manžetę ant žasto reikia uždėti taip, 
kad arterijos žyma (ARTERY) būtų 
nukreipta link alkūnės. Dėdami manžetę, 
atsižvelkite į toliau pateiktą paveikslą.
Manžetės žarnelė turi būti nukreipta link 
pirštų.

Dilbis turi laisvai gulėti ant plokščio 
paviršiaus. Manžetė turi būti viename 
lygyje su paciento širdimi.

4

5
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3
4Gaminio apibūdinimas

Pakuotės turinys 4.1

Modelis

Apibūdi-

nimas

Modelis

Apibūdi-

nimas

Modelis

Apibūdi-

nimas

ABPIMDD

Automatinis kulkšnies ir 
žasto indekso matavimo 
prietaisas 
MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC

Kintamosios / 

nuolatinės srovės 

maitinimo šaltinis

ABPIMDAUSB

Prietaiso USB kabelis

ABPIMDACFFSM

MESI ABPI MD M dydžio 

manžečių rinkinys

ABPIMDACFFSL

MESI ABPI MD L dydžio 

manžečių rinkinys

Kompiuterinė programa „MESIresults“

Naujausią versiją galima rasti adresu:

www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

MESI ABPI MD stovas

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD 

Krepšys

PRIEDAI

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su vietos platintoju.

START/STOP
ENTER
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START/STOP
ENTER

Gaminio apibūdinimas  Prietaiso apibūdinimas

Prietaiso apibūdinimas4.2

Manžečių jungtys

PALEIDIMO 
mygtukas

ĮJUNGIMO / 
IŠJUNGIMO 
mygtukas

Daugiafunkciai 
mygtukai

Skystųjų 
kristalų 
ekranas

Maitinimo lizdas

USB prievadas
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Sąsajos apibūdinimas 4.3

⊲ antraštės juosta,
⊲ daugiafunkciai mygtukai,
⊲ aktyvus meniu.

Antraštės juosta
Antraštės juostoje rodoma, kurioje 
meniu struktūros vietoje esate. Be vietos 
meniu struktūroje, dar rodomas laikas ir 
baterijos būsenos indikatorius.

Daugiafunkciai mygtukai
Stulpelis kairėje rodinio pusėje padalytas 
į tris dalis. Jose rodomas esamos trijų 
daugiafunkcių mygtukų, esančių kairėje 
rodinio pusėje, funkcijos. Paspaudus 
mygtuką, jo rodinio sritis papilkinama.

Ekrano rodinys padalytas į tris sritis:

Aktyvus meniu
Didžioji rodinio dalis naudojama 
instrukcijoms, matavimų rezultatams, 
istorijai ir kitiems meniu rodyti. Dešinėje 
esantis slankiklis žymi esamą pasirinkto 
elemento vietą meniu.

Aktyviame meniu gali pasirodyti 
iškylantysis langas su esama informacija, 
pvz., baterijos būsena, klaidomis ir 
matavimų įspėjimais.

Indikatorius / baterijos būsenos indikatorius

Laikas Meniu adresas

Slankiklis

Pasirinktas 
objektas

Nepasirinktas 
objektas

Daugiafunkciai mygtukai
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Grafiniai simboliai4.4

Šiame skyriuje aprašyti grafiniai simboliai. Naršymas paremtas dviejų fiksuotų funkcijų 
mygtukų ir trijų daugiafunkcių mygtukų (kurių funkcija keičiasi) sistema. Esama 
kiekvieno iš trijų mygtukų funkcija žymima piktogramomis kairėje rodinio pusėje.

Daugiafunkciai mygtukai

PRADŽIA Grįžta į pradžios rodinį.

AUKŠTYN / ŽEMYN Naršymas po atskirų meniu elementus.

ATGAL Grąžina atgal per vieną meniu hierarchijos 
lygį.

PARAMETRAI Įeina į parametrų meniu.

INFORMACIJA Parodo papildomą informaciją apie matavimo 
rezultatus.

ISTORIJA Parodo istoriją.

KRAUJOSPŪDŽIO 
MATAVIMAS

Atskiro kraujospūdžio matavimo režimas.

PULSO KREIVĖ Grafinis pulso kreivių interpretavimas.

Fiksuotų funkcijų mygtukai

PALEIDIMAS / STAB-
DYMAS
ĮVEDIMAS

Paleidžia arba sustabdo matavimo procesą. 
Jei esate meniu struktūros viduje, paspaudę 
šį mygtuką paeisite vienu lygiu žemyn arba 
patvirtinsite parametrų keitimą.

ĮJUNGIMAS / IŠJUN-
GIMAS

Įjungia arba išjungia prietaisą.

START/STOP
ENTER

Indikatoriai

KROVIMO 
INDIKATORIUS

Rodomas, jei prijungtas kintamosios / 
nuolatinės srovės maitinimo šaltinis.

BATERIJOS BŪSE-
NOS
INDIKATORIUS

0 % | 50 % | 100 % baterijos įkrova
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3
5Išsamios instrukcijos

Naudojimas pirmą kartą 5.1

Šiame skyriuje pateikta visa informacija, reikalinga prietaiso naudotojams saugiam, 
teisingam ir tiksliam matavimui atlikti. Šiame skyriuje tiksliai ir išsamiai aprašytos visos 
prietaiso funkcijos, saugos instrukcijos ir visa informacija, būtina prietaiso veikimui 
suprasti.

Naudojant MESI ABPI MD prietaisą pirmą 
kartą, būtina nustatyti kalbą, laiką ir datą. 
Kad įspėjimai ir priminimai būtų aktualūs, 
būtina nustatyti tikslų laiką ir datą, nes 
tai užtikrina tinkamą MESI ABPI MD 
prietaiso veikimą ar kalibravimą.

Įjunkite prietaisą paspausdami 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. 
Ekrane pasirodys pradinis rodinys 
su pasisveikinimu. Norėdami tęsti, 
paspauskite bet kurį mygtuką.

Kalbos parametrai 5.1.1

Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
pasirinkite kalbą. Patvirtinkite parinktį 
ĮVEDIMO mygtuku. Prietaiso kalba 
pasikeis ir atsiras laiko nustatymo meniu.

Jei norite grįžti į ankstesnį meniu 
nepatvirtindami pakeitimų, paspauskite 
mygtuką ATGAL     .
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Po valandų ir minučių parametrus galima 
naršyti mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    . Patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO 
mygtuku.

Pasirinktas laukas pradės mirksėti. 
Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
nustatykite naują vertę ir patvirtinkite ją 
mygtuku ATGAL     .

Jei reikia, pakartokite veiksmus 
kituose laukuose. Kai baigsite nustatyti 
laiką, mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    pereikite į lauką „Patvirtinti“ ir 
patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO mygtuku.

Jei nenorite, kad jūsų nustatymai būtų 
pritaikyti, grįžkite į ankstesnį meniu 
paspausdami mygtuką ATGAL     . 
Prietaiso laikas bus sukonfigūruotas ir 
pasirodys datos nustatymo meniu.

Laiko parametrai5.1.2

Datos parametrai5.1.3

Po dienos, mėnesio ir metų parametrus 
galima naršyti mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    . Patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO 
mygtuku.

Pasirinktas laukas pradės mirksėti. 
Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
nustatykite naują vertę ir patvirtinkite ją 
mygtuku ATGAL     .

Jei reikia, pakartokite veiksmus
kituose laukuose. Kai nustatysite 
datą, mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    pereikite į lauką „Patvirtinti“ 
ir patvirtinkite pasirinkimą ĮVEDIMO 
mygtuku.

Prieš patvirtindami, du kartus patikrinkite 
datos tikslumą, nes patvirtinus 
parametrai bus įrašyti ir nebegalėsite 
grįžti į ankstesnį meniu.

Išsamios instrukcijos  Naudojimas pirmą kartą
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Prietaiso paruošimas 5.2

Siekiant užtikrinti, kad matavimo 
tikslumas atitiktų specifikacijas, matuoti 
būtina atitinkamoje darbinėje aplinkoje. 
Padėkite prietaisą ant lygaus ir stabilaus 
paviršiaus. Rekomenduojame naudoti 
ABPIMD stovą. Naudojimo metu 
prietaisą reikia saugoti nuo mechaninio 
sutrenkimo ar vibracijos. Tokie trukdžiai
gali paveikti matavimo rezultatus, todėl 

jie bus neadekvatūs ( jei pastatysite 
prietaisą ant paciento lovos, rezultatų 
tikslumo negalėsite užtikrinti).

Prietaisą galima naudoti nuo +10 °C iki 
+40 °C temperatūroje, esant 30–85 % 
santykiniam oro drėgniui.

Kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinis ir baterija 5.3

MESI ABPI MD naudoja šiuos du maitinimo šaltinius:
⊲ elektros tinklą, prie kurio prijungiamas kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo 
šaltiniu, 
⊲ baterijos energiją.

Įjunkite kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinį į 100–240 V tinklo įtampos, 
50–60 Hz sieninį lizdą ir į jungtį prietaiso gale. Dabar prietaisas paruoštas naudoti.

PASTABA
Naudokite tik su prietaisu tiekiamą kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinį 
FRIWO FW8001M/5. Nenaudokite kitų kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo 
šaltinių. Naudojant kitus kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinius, gali 
sunkiai susižaloti naudotojas ir (arba) pacientas ir sugesti prietaisas bei kita įranga.

MESI ABPI MD gali veikti ir be kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinio. Kai 
prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo, jis maitinamas baterijos energija. Reikiamą 
maitinimą tiekia didelio našumo ličio polimerų baterija. Baterija nekeičiama.

Rodinyje pasirodys padėka. Jei buvo 
patvirtinta neteisinga data, paspauskite 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. 
Norėdami pereiti į pagrindinį meniu, 
paspauskite bet kurį mygtuką.

Prietaiso paruošimas
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Baterijos įkrovimo sistema veikia 
automatiškai. Baterija pradedama krauti 
prijungus kintamosios / nuolatinės srovės 
maitinimo šaltinį, tai rodo
baterijos būsenos indikatorius. Kai 
baterija įkraunama, įkrovimo procesas 
sustabdomas, o antraštės juostoje 
rodomas baterijos būsenos indikatorius 
ir krovimo indikatorius.

Baterijos būsenos indikatorius rodomas 
viršutiniame kairiajame ekrano kampe:

Baterija išeikvota

Baterijos įkrova 50 %

Baterijos įkrova 100%

Baterijos pajėgumo pakanka apytiksliai 
50-iai matavimų.

Manžetės paruošimas5.4

Tinkamai, t. y. ant lygaus paviršiaus, pastatę MESI ABPI MD, galite prijungti manžetes 
ir pradėti matuoti. Manžetės, žarnelės ir jungtys yra skirtingų spalvų, kad būtų 
paprasčiau tinkamai uždėti ir prijungti manžetes. Kad matavimas būtų sėkmingas ir 
teisingas, visos trys manžetės turi būti teisingai prijungtos ir uždėtos ant atitinkamų 
trijų galūnių pagal naudojimo instrukciją.

PASTABA
Visiškai naujame prietaise esanti baterija greičiausiai bus kažkiek įkrauta ir 
esamos energijos gali pakakti prietaisui paleisti. Vis dėlto įjunkite prietaisą į 
elektros tinklą naudodami kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinį.

Maitinimo indikatoriaus lemputė
Maitinimo indikatorius – tai mažas šviesos diodas šalia ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuko (žr. 14 p.). Jis rodo MESI ABPI MD prietaiso maitinimo būseną. Galimos 
būsenos nurodytos lentelėje toliau.

Maitinimo indikatoriaus būsena
Maitinimo indikatoriaus lemputės 

spalva

MESI ABPI MD prietaisas išjungtas
+

Baterija neįkraunama
Nešviečia

MESI ABPI MD prietaisas išjungtas
+

Baterija įkraunama 
Raudona lemputė 

MESI ABPI MD prietaisas įjungtas
+

Baterija neįkraunama

(Tai reiškia, kad prietaisas visiškai įkrautas arba veikia 
maitinamas baterijos energija)

Žalia lemputė 

MESI ABPI MD prietaisas įjungtas
+

Baterija įkraunama
Oranžinė lemputė 
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Atskirų manžečių spalvinis ženklinimas:
RAUDONA > kairysis arba dešinysis žastas 
GELTONA > kairioji blauzda 
ŽALIA > dešinioji blauzda

Tinkamai uždėti manžetes yra gyvybiškai svarbu tinkamiems matavimo rezultatams 
užtikrinti.

PASTABA
Uždėdami ir nuimdami manžetes, nenaudokite per daug jėgos.

PASTABA
Prijungdami manžečių žarneles, įsitikinkite, kad niekas netrukdo tekėti orui. Oro 
tėkmę galima sutrikdyti net ir paprasčiausiai atsitiktinai ant žarnelės uždėjus kokį 
nors daiktą.

Prijunkite kiekvieną manžetę prie 
prietaiso įkišdami žarnelės kištuką į 
atitinkamą lizdą. Atjunkite ištraukdami iš 
prietaiso – būkite atsargūs ir traukite už 
kištuko, o ne už žarnelės.

Tinkamos manžetės pasirinkimas

Prieš naudodami manžetes, patikrinkite šiuos dalykus:
• pripučiama kišenė manžetėje turi būti tinkamoje padėtyje;
• pripučiama kišenė turi būti nesulenkta ir nesusukta netinkamu būdu;
• manžetės žarnelė turi būti nesusukta ar kaip nors kitaip netinkamai nesulenkta.

Tinkamos manžetės pasirinkimas 5.5

Modelis Apibūdinimas Galūnės apimtis

ABPIMDACFFSM MESI ABPI MD M dydžio manžečių rinkinys 22–32 cm

Įprastinėje pakuotėje yra trys skirtingos manžetės, skirtos dėti ant žasto ir kairiosios 
bei dešiniosios blauzdų.

START/STOP
ENTER

Papildomų manžečių yra matavimui ant didesnės apimties galūnių. Jos tiekiamos tik 
kartu viename rinkinyje. Galima pasirinkti iš skirtingų manžečių modelių numerių.
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Įsitikinkite, kad manžetė tinka, pagal paciento žasto apimtį pasirinkdami atitinkamo 
dydžio manžetę. Pasinaudokite 5.5 skyriuje Tinkamos manžetės pasirinkimas esančia 
lentele.

Žasto manžetė5.6

Pasirinkite atitinkamo dydžio 
manžetę, pažymėtą ARM CUFF. 
Patikrinkite, kad pasirinkote tinkamą 
dydį naudodami manžetės žymą 
INDEX ir sritį OK.

Uždėkite manžetę ant kairiojo 
arba dešiniojo žasto. Įsitikinkite, 
ar rodyklės formos arterijos žyma 
sutampa su peties arterija. Manžetės 
žarnelė turi būti nukreipta link pirštų.

Apvyniokite manžetę aplink žastą ir 
pritvirtinkite ją. Žiūrėkite, kad apatinis 
manžetės kraštas būtų apytiksliai 
2–3 cm virš alkūnės. Manžetės neturi 
spausti drabužiai. Tvirtindami manžetę 
žiūrėkite, kad tarp manžetės ir žasto 
liktų piršto storio tarpas.

Rinkdamiesi tinkamo dydžio manžetes, patikrinkite manžečių žymas. Manžetė tinka 
galūnei, jei žyma INDEX patenka į rodyklėmis apibrėžtą sritį. Jei manžetė netinkamo 
dydžio, pasirinkite tinkamesnio dydžio iš pirmiau pateikto sąrašo.

PASTABA
Kiekviena manžetė skirta dėti ant konkrečios galūnės. Uždėję manžetę ant 
netinkamos galūnės, matavimo rezultatai gali būti netikslūs.

Modelis Apibūdinimas Galūnės apimtis

ABPIMDACFFSL MESI ABPI MD L dydžio manžečių rinkinys 32–42 cm
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Kairiosios kulkšnies manžetė 5.7

Įsitikinkite, kad manžetė tinka, pagal paciento kairiosios blauzdos apimtį pasirinkdami 
atitinkamo dydžio manžetę. Pasinaudokite 5.5 skyriuje Tinkamos manžetės 
pasirinkimas esančia lentele. 

Pasirinkite atitinkamo dydžio 
manžetę, pažymėtą LEFT ANKLE 
CUFF. Patikrinkite, kad pasirinkote 
tinkamą dydį naudodami manžetės 
žymą INDEX ir sritį OK.

Kairiosios kulkšnies manžetė

Uždėkite manžetę ant kairiosios 
blauzdos. Įsitikinkite, kad rodyklės 
formos žyma MEDIAL ANKLE 
nukreipta į vidinę kulkšnies pusę. 
Manžetės žarnelė turi būti nukreipta 
link kelio.

Apvyniokite manžetę aplink kulkšnį ir 
pritvirtinkite ją. Žiūrėkite, kad apatinis 
manžetės kraštas būtų apytiksliai 
2–3 cm virš kulkšnies. Manžetės 
neturi spausti drabužiai. Tvirtindami 
manžetę žiūrėkite, kad tarp manžetės 
ir blauzdos liktų piršto storio tarpas.

Dešiniosios kulkšnies manžetė 5.8

Įsitikinkite, kad manžetė tinka, pagal paciento dešiniosios blauzdos apimtį 
pasirinkdami atitinkamo dydžio manžetę. Pasinaudokite 5.5 skyriuje Tinkamos 
manžetės pasirinkimas esančia lentele. 

Pasirinkite atitinkamo dydžio 
manžetę, pažymėtą RIGHT ANKLE 
CUFF. Patikrinkite, kad pasirinkote 
tinkamą dydį naudodami manžetės 
žymą INDEX ir sritį OK.
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Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimas5.9

PASTABA
Prieš pradedant matavimo procesą rekomenduojama, kad pacientas bent 
5 minutes ramiai pagulėtų. Matavimo metu pacientas privalo gulėti visiškai 
horizontaliai, turi būti atsipalaidavęs ir nekalbėti. Negalima sukryžiuoti kojų.

PASTABA
Matuojantis asmuo turi visą laiką būti prie paciento ir atidžiai stebėti matavimo 
procesą.

PASTABA
Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimui gali turėti įtakos manžečių 
uždėjimas, paciento padėtis ir jo fizinė būklė. Prietaiso veikimui taip pat gali turėti 
įtakos aukšta temperatūra, didelis drėgnis ir aukštis virš jūros lygio.

PASTABA
Jei kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimo rezultatai labai neįprasti, 
pakartokite matavimą tris kartus.

Uždėkite manžetę ant dešiniosios 
blauzdos. Įsitikinkite, kad rodyklės formos 
žyma MEDIAL ANKLE nukreipta į vidinę 
kulkšnies pusę. Manžetės žarnelė turi būti 
nukreipta link kelio. 

Apvyniokite manžetę aplink kulkšnį ir 
pritvirtinkite ją. Žiūrėkite, kad apatinis 
manžetės kraštas būtų apytiksliai 2–3 cm 
virš kulkšnies. Manžetės neturi spausti 
drabužiai. Tvirtindami manžetę žiūrėkite, 
kad tarp manžetės ir blauzdos liktų piršto 
storio tarpas.
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Kulkšnies ir žasto spaudimo indeksą galima pradėti matuoti, tinkamai uždėjus 
manžetes gulinčiam pacientui, patikrinus jungtis ir pašalinus bet kokias galimas oro 
tėkmės kliūtis žarnelėse.

PASTABA
Jei matavimo procesą reikia nutraukti dėl kokios nors priežasties (pvz., pacientas 
prastai jaučiasi), nedelsdami paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką. 
Matavimo procesas nutrūks ir iš manžečių išsileis oras. Jei oras iš manžečių 
neišsileidžia, nors procesas ir sustabdytas, nedelsdami atjunkite manžečių 
žarneles nuo prietaiso.

PASTABA
Maksimali leidžiama matavimo trukmė prieš parodant klaidos pranešimą yra 180 s. 

Įjunkite prietaisą. Ekrane pasirodys 
pradinis meniu. Jei pradinis meniu 
nerodomas arba jei rodomas kitas meniu, 
spauskite mygtuką ATGAL      arba 
PRADŽIA     , kol pateksite į pradžios 
meniu (vaizdas dešinėje). Norėdami 
pradėti matavimą, paspauskite
PALEIDIMO mygtuką.

Kulkšnies ir žasto spaudimo indekso matavimas

Matavimo metu ekrane rodomas esamas 
spaudimas manžetėje kiekvienai galūnei 
atskirai ir spaudimo kreivės: raudona 
kreivė rodo spaudimo svyravimą žaste, 
žalia kreivė – dešiniosios kulkšnies 
svyravimą, o geltona – kairiosios 
kulkšnies svyravimą. Kairėje rodinio 
pusėje rodoma juosta su laikmačiu, 
rodančiu likusią matavimo trukmę.

Prietaisas nustatys viršutinę manžetės 
pripūtimo spaudimo ribą pagal spaudimo 
dinamiką pripūtimo metu. Aktyviai 
registruojant spaudimo duomenis 
išleidžiant orą iš manžečių, pacientas 
turi gulėti ramiai. Matavimo rezultatų 
apdorojimas prasideda išleidus orą iš 
manžečių, t. y., kai ekrane rodomas 
atitinkamas pranešimas (vaizdas 
dešinėje).
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Gavus rezultatą „Neįprastai silpnas 
pulsas“ arba įvykus skaičiavimo klaidai, 
kartu su matavimo rezultatais bus 
rodomas ir įspėjimas. Išsamus sunkios 
PAL arba nesuspaudžiamų arterijų 
(medialinės kalcinozės) aptikimo 
aprašymas pateiktas 5.9.1 skyriuje 
Sunkios PAL arba nesuspaudžiamų 
arterijų aptikimas, 27 psl.

Išsamus įspėjimų ir klaidų aprašymas 
pateiktas 5.13 skyriuje Klaidų pranešimai. 

Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie matavimo rezultatus, paspauskite 
mygtuką INFORMACIJA    .

Norėdami, kad būtų rodomos pulso 
kreivės, paspauskite PULSO KREIVĖS     
mygtuką.

Norėdami paruošti prietaisą tolesniam matavimui, paspauskite PRADŽIOS mygtuką     , 
o jei norite iškart pradėti naują matavimą – paspauskite PALEIDIMO mygtuką. Prietaiso 
atmintyje yra išsaugomi matavimo duomenys, o juos galima peržiūrėti naudojant 
ISTORIJOS meniu     . 

Dabar galima nuimti manžetes. Pacientas 
jau gali laisvai judėti. Matavimo rezultatai 
apskaičiuojami per kelias sekundes, o 
visas matavimo procesas su skaičiavimu 
trunka apytiksliai minutę. Baigęs 
skaičiuoti, prietaisas ekrane parodo 
rezultatus: kairįjį ir dešinįjį kulkšnies 
ir žasto spaudimo indeksą, žastinį 
spaudimą ir širdies susitraukimų dažnį.

Matavimo metu arba kai rodomi 
rezultatai, ekrane gali pasirodyti 
įspėjimas. Jei matuojant įvyks klaida, 
mėlyname langelyje pasirodys 
įspėjimas ir matavimas automatiškai 
nutrūks. Langelyje pasirodys įspėjimo 
arba klaidos pavadinimas su trumpu 
aprašymu. Išsamus įspėjimų ir klaidų 
aprašymas pateiktas 5.13 skyriuje Klaidų 
pranešimai.
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Sunkios PAL arba nesuspaudžiamų arterijų aptikimas 5.9.1

Rezultatas „Neįprastai silpnas pulsas“ rodo didelę sunkios periferinių arterijų ligos 
(PAL) arba nesuspaudžiamų arterijų (medialinės kalcinozės) tikimybę.

1. Normalios pulso kreivės pavyzdys:

PASTABA
Dauguma rezultatų „Neįprastai silpnas pulsas“ gaunama pacientams, kurių ABPI 
yra apie arba mažesnis kaip 0,5. 

PASTABA
Jei rodomas pranešimas „Neįprastai silpnas pulsas“, rekomenduojama pakartoti 
matavimą, prietaisą prijungus prie kompiuterio, kuriame naudojama programa 
„MESIresults“ (žr. 13 psl.). Tai sudarys galimybę interpretuoti visas pulso kreives (žr. 
pavyzdį toliau). 

PASTABA
Medialinės kalcinozės atveju arterijų neįmanoma suspausti dėl jų kietų sienelių. 
Kraujospūdžio išmatuoti naudojant manžetes neįmanoma, todėl ABPI negali būti 
patikimas. Pacientą reikia nukreipti piršto ir žasto indeksui išmatuoti.

Pulso kreivės pavyzdys:

2. Pulso kreivės pavyzdys esant sunkiai 
PAL:
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Vienalaikis matavimas5.9.2

MESI ABPI MD prietaisu atliekamas unikalus „vienalaikis matavimas“, kai manžetės 
vienu metu uždedamos ant trijų galūnių. Manžetės pripučiamos ir išleidžiamos vienu 
metu, kad kraujospūdis visose galūnėse būtų užfiksuotas specifiniu momentu. 

Matavimas trimis manžetėmis numatytas tam, kad būtų galima saugiai vienu metu 
išmatuoti kulkšnies ir žasto spaudimo indeksą.
Vienalaikis matavimas yra labai svarbus ABPI tikslumui, nes taip pašalinama matavimo 
paklaida dėl natūralaus žmogaus kraujospūdžio kitimo.

PASTABA
Vienalaikis matavimas su keturiomis manžetėmis vietoje trijų padidintų širdies 
perkrovos riziką. (Nerekomenduojama užspausti visų keturių galūnių tuo pačiu 
metu.)

PASTABA
Dėl mažesnio poraktikaulinės arterijos stenozės paplitimo rekomenduojama 
matuoti ant dešiniojo žasto.

PASTABA
Bendrajai populiacijai pakanka atlikti matavimą trimis manžetėmis. Kai įtariamas 
žastinio kraujospūdžio skirtumas, rekomenduojama uždėti žasto manžetę ant kito 
žasto ir pakartoti matavimą. Svarstyti reikėtų mažesnįjį iš dviejų gautą ABPI. 

3. Pulso kreivės pavyzdys esant 
nesuspaudžiamoms arterijoms:
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PASTABA
Prieš pradedant matavimo procesą rekomenduojama, kad pacientas bent 
5 minutes ramiai pasėdėtų.

PASTABA
Matuojantis asmuo turi visą laiką būti prie paciento ir atidžiai stebėti matavimo 
procesą.  

PASTABA
Žastinio kraujospūdžio matavimui gali turėti įtakos manžetės uždėjimas, paciento 
padėtis ir jo fizinė būklė. Prietaiso veikimui taip pat gali turėti įtakos aukšta 
temperatūra, didelis drėgnis ir aukštis virš jūros lygio.

PASTABA
Jei žastinio kraujospūdžio matavimo rezultatai ne tokie, kaip tikėtasi, pakartokite 
matavimą tris kartus.

Žastinis kraujospūdžio matavimas 5.10

PASTABA
Prieš uždėdami manžetę, pasirūpinkite, kad ant žasto nebūtų prigludusių drabužių 
arba glaudžiai atraitotų rankovių. Nedėkite manžetės ant storų drabužių.

Žastinį kraujospūdį galima pradėti matuoti, tinkamai uždėjus manžetę sėdinčiam 
pacientui, patikrinus jungtis ir pašalinus bet kokias galimas oro tėkmės kliūtis 
žarnelėse.

Matavimo metu pacientas turi tinkamai sėdėti, kad būtų patenkintos šios sąlygos:
• Jis turi sėdėti ant kėdės, pėdas padėjęs lygiai ant grindų.
• Jis turi sėdėti vertikaliai, tiesia nugara.
• Manžetė turi būti viename lygyje su paciento širdimi.

Išsamiai apie manžetės uždėjimą žr. 5.6 skyrių Žasto manžetė.

PASTABA
Atskiro kraujospūdžio matavimo režimu manžetę uždėkite tik ant paciento žasto. 
Kitos manžetės nededamos.
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Norėdami pradėti matavimą, paspauskite 
PALEIDIMO mygtuką. Matavimo metu 
ekrane rodomas esamas spaudimas 
manžetėje ir spaudimo kreivės grafikas. 
Kairėje rodinio pusėje rodoma juosta 
su laikmačiu, rodančiu likusią matavimo 
trukmę.

Prietaisas nustatys viršutinę manžetės pripūtimo spaudimo ribą pagal spaudimo 
dinamiką pripūtimo metu. Aktyviai registruojant spaudimo duomenis išleidžiant orą 
iš manžetės, pacientas turi sėdėti ramiai. Matavimo rezultatų apdorojimas prasideda, 
išleidus orą iš manžetės, t. y. kai ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Dabar galima nuimti manžetes. Pacientas 
jau gali laisvai judėti. Matavimo rezultatai 
apskaičiuojami per kelias sekundes, o 
visas matavimo procesas su skaičiavimu 
trunka apytiksliai minutę.
 
Baigęs skaičiuoti, prietaisas ekrane 
parodo žastinį kraujospūdį ir širdies 
susitraukimų dažnį.

Įjunkite prietaisą. Ekrane pasirodys 
pradinis meniu. Norėdami matuoti 
žastinį kraujospūdį, pakeiskite veikimo 
režimą paspausdami KRAUJOSPŪDŽIO 
MATAVIMO mygtuką   .  
Pasirodys meniu kaip tolesniame 
paveiksle.

Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie matavimo rezultatus, paspauskite 
mygtuką INFORMACIJA    . 

Norėdami, kad būtų rodomos pulso 
kreivės, paspauskite PULSO KREIVĖS     
mygtuką.
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PASTABA
Jei matavimo procesą reikia nutraukti dėl kokios nors priežasties (pvz., 
pacientas prastai jaučiasi), nedelsdami paspauskite PALEIDIMO mygtuką. 
Matavimo procesas nutrūks ir iš manžetės išsileis oras. Jei oras iš manžetės 
neišsileidžia, nors procesas ir sustabdytas, nedelsdami atjunkite manžetės 
žarneles nuo prietaiso.

Matavimų istorija 5.11

Istorijos meniu laikomi kulkšnies ir žasto 
indekso bei žastinio kraujospūdžio 
matavimų duomenys:

K: 1.06  D: 1.03 – kulkšnies ir žasto 
                             spaudimo indekso
                             matavimai;

KP: 137/101       – žastinio kraujospūdžio 
  matavimai.

PASTABA
Matavimų istorijos atmintyje gali būti laikoma apytiksliai 30 matavimų. Seniausi 
matavimai automatiškai ištrinami įrašant kiekvieną papildomą matavimą.

Istorijos meniu galima peržiūrėti paskutinius matavimus. Norėdami peržiūrėti 
matavimų istoriją, paspauskite ISTORIJOS mygtuką     .

⊲ Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    galima naršyti po matavimų istoriją ir pasirinkti 
norimą peržiūrėti matavimą.
⊲ Išsami informacija apie pasirinktą matavimą pateikiama paspaudus ĮVEDIMO 
mygtuką.
⊲ Norėdami grįžti į istorijos pasirinkimo meniu, paspauskite mygtuką ATGAL     , o 
norėdami grįžti į pradžios rodinį – PRADŽIOS mygtuką     .
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Prietaiso parametrų keitimas5.12

Amputacijos parametrai5.12.1

Norėdami pakeisti prietaiso parametrus, 
paspauskite PARAMETRŲ mygtuką    . 
Pasirodys parametrų meniu. 

Jei pacientui amputuota koja ar jis 
netinkamas ABPI matavimui dėl sunkių 
ir (arba) skausmingų žaizdų, ABPI galima 
išmatuoti tik ant paciento kairiosios arba 
dešiniosios kojos.

Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
pasirinkite amputacijos parametrus. 
Patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO mygtuku. 
Pasirinkite koją, ant kurios nedėsite 
manžetės. Patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO 
mygtuku.

Jei norite grįžti į ankstesnį meniu 
nepatvirtindami pakeitimų, paspauskite 
mygtuką ATGAL     . 

⊲ Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
pasirinkite parametrą. Pasirinktas 
parametrų meniu pažaliuos.

⊲ Norėdami įeiti į pasirinktą meniu 
paspauskite ĮVEDIMO mygtuką. Atskirų 
parametrų aprašymai pateikti tolesniuose 
skyriuose.

⊲ Norėdami grįžti į pradinį rodinį, 
paspauskite PRADŽIOS mygtuką    . 

PASTABA
Pasirinkus amputacijos parametrą, turi būti naudojama tik viena iš kulkšnies 
manžečių (žalia (dešinioji) arba geltona (kairioji)).

Parametrų meniu    galima iškviesti iš 
pradžios meniu.

Norėdami pakeisti prietaiso parametrus, 
paspauskite PARAMETRŲ mygtuką    . 
Pasirodys parametrų meniu.
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Jei nenorite, kad jūsų nustatymai būtų 
pritaikyti, grįžkite į ankstesnį meniu 
paspausdami mygtuką ATGAL     .

Jei nenorite, kad jūsų nustatymai būtų 
pritaikyti, grįžkite į ankstesnį meniu 
paspausdami mygtuką ATGAL     .

Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
pasirinkite kalbą. Patvirtinkite parinktį 
ĮVEDIMO mygtuku. Prietaiso kalba 
pasikeis ir jūs grįšite į ankstesnį meniu.
Jei norite grįžti į ankstesnį meniu 
nepatvirtindami pakeitimų, paspauskite 
mygtuką ATGAL     .

Prietaiso parametrų keitimas

Laiko parametrai 5.12.3

Datos parametrai 5.12.4

Po dienos, mėnesio ir metų parametrus 
galima naršyti mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    . Patvirtinkite parinktį ĮVEDIMO 
mygtuku.

Pasirinktas laukas pradės mirksėti. 
Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
nustatykite naują vertę ir patvirtinkite ją 
mygtuku ATGAL     .

Jei reikia, pakartokite veiksmus
kituose laukuose. Kai nustatysite 
datą, mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    pereikite į lauką „Patvirtinti“ 
ir patvirtinkite pasirinkimą ĮVEDIMO 
mygtuku.

Po valandų ir minučių parametrus galima 
naršyti mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN    . Patvirtinkite pasirinkimą 
PALEIDIMO mygtuku.

Pasirinktas laukas pradės mirksėti. 
Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
nustatykite naują vertę ir patvirtinkite ją 
mygtuku ATGAL     .

Jei reikia, pakartokite veiksmus
kituose laukuose. Kai nustatysite 
laiką, mygtukais AUKŠTYN    ir 
ŽEMYN     pereikite į lauką „Patvirtinti“ 
ir patvirtinkite pasirinkimą ĮVEDIMO 
mygtuku.

Kalbos parametrai 5.12.2
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Pranešimų parametrai5.12.5

Istorijos ištrynimas5.12.6

PASTABA
Kalibravimo priminimas rodomas vienerius metus po pirmojo panaudojimo. Jei 
data nustatyta neteisingai, priminimas gali būti rodomas netinkamai.

Prietaiso informacija5.12.7

Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN    
pereikite į įrašą „Prietaiso informacija“ 
ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami 
įvedimo mygtuką.

Norėdami grįžti į pradinį rodinį, 
paspauskite PRADŽIOS mygtuką . 

Galima peržiūrėti informaciją apie prietaisą (Aprašymas, Modelis, REF, SN), 
programinės įrangos versiją (Programinė įranga), paskutinio prietaiso kalibravimo datą 
(Sukalibruota) ir prietaiso išleidimo datą (Laida), rodančią prietaiso pagaminimo datą.

Paspauskite ĮVEDIMO mygtuką ir įjunkite 
arba išjunkite kalibravimo priminimą.
Pakeitę parametrą, mygtukais 
AUKŠTYN     ir ŽEMYN    pereikite į lauką 
„Patvirtinti“ ir patvirtinkite pasirinkimą 
ĮVEDIMO mygtuku.

Jei nenorite, kad jūsų nustatymai būtų 
pritaikyti, grįžkite į ankstesnį meniu 
paspausdami mygtuką ATGAL     .

Mygtukais AUKŠTYN    ir ŽEMYN   
pereikite į įrašą „Ištrinti istoriją“.

Norėdami ištrinti visą matavimų istoriją, 
paspauskite ĮVEDIMO mygtuką.



Lietuvių

35Klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai 5.13

Matavimo metu prietaisas gali identifikuoti dviejų tipų klaidas: 
⊲ matavimo klaidas (įspėjimas rodomas matavimo metu ir matavimas 
sustabdomas) bei
⊲ skaičiavimo klaidas (įspėjimas rodomas kartu su matavimo rezultatais).

Matavimo klaidos 5.13.1

Įspėjimas rodomas mėlyname 
iškylančiajame lange pripučiant ir 
išleidžiant manžetes.

Matavimas automatiškai sustabdomas.

Norėdami grįžti į pradinį rodinį, 
paspauskite ĮVEDIMO mygtuką.

Klaida Apibūdinimas Sprendimas

6 KLAIDA Pripūtimo klaida Patikrinkite, kaip uždėtos manžetės, ir 
pakartokite matavimą.

7 KLAIDA Oras išleidžiamas per 
greitai.

Manžetė neprijungta arba prijungta 
neteisingai. Teisingai prijunkite manžetę 
ir pakartokite matavimą.

Skaičiavimo klaidos 5.13.2

Rodant matavimo rezultatus, atskirame 
lange atsiranda įspėjimas.

Norėdami peržiūrėti matavimo rezultatus, 
paspauskite mygtuką ATGAL     .

Vietoje matavimo rezultatų rodomas 
klaidos identifikavimo numeris.

PASTABA
Jei rodomas KLAIDOS pranešimas, rekomenduojama pakartoti matavimą, prietaisą 
prijungus prie kompiuterio, kuriame naudojama programa „MESIresults“ (žr. 13 psl.). 
Tai sudarys galimybę interpretuoti visas pulso kreives.
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Klaida Apibūdinimas Sprendimas

2 KLAIDA Aptikta anomalija. 
Matavimo proceso 
metu pacientas galbūt 
sujudėjo.

Priminkite pacientui nejudėti matavimo 
metu ir pakartokite matavimą.

3 KLAIDA Manžetė nepakankamai 
pripūsta.

Patikrinkite, kaip uždėtos manžetės, ir 
pakartokite matavimą.

4 KLAIDA Apskaičiuojant širdies 
susitraukimų dažnį įvyko 
klaida.

Pakartokite matavimą. Jei klaida 
kartojasi, išmatuota vertė neatitinka 
prietaiso matavimo intervalo.

5 KLAIDA Apskaičiuojant kulkšnies 
ir žasto spaudimo 
indeksą įvyko klaida.

Pakartokite matavimą. Jei klaida 
kartojasi, išmatuota vertė neatitinka 
prietaiso matavimo intervalo.

8 KLAIDA Apskaičiuojant sistolinį 
spaudimą įvyko klaida.

Pakartokite matavimą. Jei klaida 
kartojasi, išmatuota vertė neatitinka 
prietaiso matavimo intervalo.

9 KLAIDA Apskaičiuojant diastolinį 
spaudimą įvyko klaida.

Pakartokite matavimą. Jei klaida 
kartojasi, išmatuota vertė neatitinka 
prietaiso matavimo intervalo.

10 KLAIDA Apskaičiuojant vidutinį 
spaudimą įvyko klaida.

Pakartokite matavimą. Jei klaida 
kartojasi, išmatuota vertė neatitinka 
prietaiso matavimo intervalo.

11 KLAIDA Aptiktas didelis 
spaudimo svyravimas. 
Pacientas galėjo 
sujudėti.

Rezultatai gali būti neteisingi. 
Pakartokite matavimą.

PASTABA
Apie pranešimą „Neįprastai silpnas pulsas“ žr. 5.9.1 skyrių, 27 psl. 
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3
6Bendrieji įspėjimai ir 

atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šį prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją ir laikykitės rekomendacijų.

ĮSPĖJIMAS! MESI ABPI MD prietaiso naudotojai turi būti atitinkamai išmokyti 
naudoti šį prietaisą. Mokymą turi pravesti parengtas MESI atstovas. Prieš 
naudodami prietaisą pirmą kartą naudotojai turi atidžiai perskaityti visą naudojimo 
instrukciją ir laikytis prijungtos įrangos naudojimo instrukcijos.

ĮSPĖJIMAS! Jei prietaisas naudojamas arba laikomas esant nurodyto intervalo 
neatitinkančiai temperatūrai ir oro drėgniui, prietaiso techninėse specifikacijose 
nurodyto tikslumo negalima garantuoti.

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite prietaiso, kai jis šlapias. Nuvalę prietaisą drėgna šluoste, 
palaukite, kol jis nudžius. Prietaisą naudokite, tik kai jis visiškai sausas.

ĮSPĖJIMAS! Prietaiso negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis 
atliekomis. Paruoškite jį perdirbti arba surinkti kaip atskiras atliekas pagal 
Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA).

ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus dėl srovės nuotėkio, 
naudokite tik prietaiso technines specifikacijas atitinkančius kintamosios / 
nuolatinės srovės maitinimo šaltinius.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisą privaloma kartą per metus sukalibruoti, kad jis tinkamai ir 
tiksliai veiktų. Dėl prietaiso kalibravimo kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisui valyti naudokite tik neagresyvias valymo priemones. 
Prietaisą galima valyti drėgna šluoste.

ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad prietaisas nekontaktuotų su elektros srove, kol jį 
valote.
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ĮSPĖJIMAS! Prietaisą gali naudoti tik profesionalūs medicinos darbuotojai. 
Prietaisas yra A klasės įranga, kuri gali sukelti radijo trukdžius arba net sustabdyti 
greta esančių prietaisų veikimą. Gali tekti pakeisti MESI ABPI MD vietą arba 
apsaugoti patalpą, kurioje yra prietaisas, nuo elektromagnetinės spinduliuotės.

ĮSPĖJIMAS! Neatidarykite prietaiso. Prietaise nėra jokių detalių, kurias galėtų 
pakeisti naudotojas. Prietaiso negalima tobulinti ar keisti.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisą būtina saugoti nuo drėgmės bei skysčių ir itin aukštos bei 
žemos temperatūros. Taip pat prietaisą reikia saugoti nuo mechaninio sutrenkimo 
ir tiesioginės saulės šviesos, nes dėl to prietaisas gali tinkamai neveikti.

ĮSPĖJIMAS! Užsilenkus arba susisukus žarnelei, manžetėje gali susidaryti didelis 
spaudimas, o tai gali sužeisti pacientą.

ĮSPĖJIMAS! Atliekant per daug matavimų iš eilės, galima sužeisti pacientą.

ĮSPĖJIMAS! Manžečių negalima dėti ant žaizdų, nes tai gali dar labiau sužeisti. 
Manžetes galima dėti tik ant žastų ir blauzdų.  

ĮSPĖJIMAS! Jei galūnėse yra intraveninių kaniulių arba arterioveninių (AV) fistulių, 
manžetės ir matavimai gali sukelti galūnės sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS! Jei pacientei atlikta krūties operacija, nedėkite žasto manžetės 
operuotoje pusėje.

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite prietaiso pacientui, kol jis prijungtas prie gyvybinių 
funkcijų monitoriaus.

ĮSPĖJIMAS! Matavimo metu kelis kartus patikrinkite spaudimą manžetėje. Jei 
manžetė per ilgai spaudžia galūnę, gali sutrikti kraujotaka. 

ĮSPĖJIMAS! MESI ABPI MD neskirtas naudoti kartu su aukšto dažnio chirurgine 
įranga.

ĮSPĖJIMAS! Atsargiai lankstykite manžetes ir žarneles. Nesulankstykite jų pernelyg 
stipriai.

ĮSPĖJIMAS! Niekada patys niekaip neremontuokite prietaiso. Jei atsirado 
defektas, pasikonsultuokite su pardavėju arba platintoju.

ĮSPĖJIMAS! Perkeldami MESI ABPI MD stovą, stumkite stovą, o ne prietaisą.
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GAMINTOJAS BF TIPO PACIENTĄ LIE-
ČIANČIOJI DALIS

NUORODOS NUMERIS CE ŽENKLAS

SERIJOS NUMERIS ĮSPĖJIMAS

ŽR. NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ

LAIKYKITĖS NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS! MESI ABPI MD skirtas kulkšnies ir žasto spaudimo indeksui matuoti. 
Žastinio kraujospūdžio rodikliai skirti tik informacijai.

ĮSPĖJIMAS! Kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinis turi būti įjungtas į 
lengvai pasiekiamą lizdą (kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo šaltinis taip 
pat tarnauja kaip galvaninis izoliatorius). 

ĮSPĖJIMAS! MESI ABPI MD negalima naudoti deguonies prisotintoje aplinkoje.

ĮSPĖJIMAS! Svarbi informacija apie elektromagnetinį suderinamumą (EMS). Patalpoje didėjant 
tokių elektroninių įrenginių kaip kompiuterių ir mobiliųjų telefonų skaičiui, medicinos prietaisai gali 
jautriai reaguoti į kitų prietaisų elektromagnetinį poveikį. Elektromagnetiniai trukdžiai gali sutrikdyti 
medicinos prietaisų veikimą, o tai gali sukelti pavojingų situacijų. Be to, medicinos prietaisai taip pat 
turi nesukelti trukdžių kitiems prietaisams. IEC/EN 60601-1-2 standartas buvo įvestas dėl būtinybės 
nustatyti elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus, kad būtų išvengta pavojingų 
situacijų naudojant medicinos prietaisus. Standartas apibrėžia medicinos prietaisų atsparumo 
elektromagnetiniams trukdžiams lygį. Šis medicinos prietaisas atitinka IEC/EN 60601-1-2 standarto 
reikalavimus, susijusius su atsparumu elektromagnetiniams trukdžiams ir elektromagnetinei 
spinduliuotei. Nepaisant to, arti prietaiso nenaudokite mobiliųjų telefonų ar panašių prietaisų, 
skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus. Tai gali sutrikdyti prietaiso veikimą ir dėl to gali 
susidaryti pavojinga situacija.

Svarbios etiketės 6.1

Simboliai etiketėse, esančiose prietaiso apačioje, ant pakuotės ir instrukcijoje, suteikia 
svarbios informacijos apie prietaisą. Simboliai aprašyti toliau.

	  

	  

	  

	  

ĮSPĖJIMAS! Kelis kartus kartojant kulkšnies ir žasto spaudimo indekso arba 
kraujospūdžio matavimą, matavimo vietoje gali atsirasti silpnas skausmas. Kitokio 
poveikio neturi būti.

ĮSPĖJIMAS! Kabeliai ir priedai gali neigiamai paveikti EMS. Naudojamo prietaiso 
negalima statyti arčiau kaip X cm nuo kito medicinos prietaiso.

Nuorodos
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Nuorodos žyma (ID:metai) Apibūdinimas

EN 60601-1:2006+A1:2013 Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis. Bendrieji būtinosios 
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai

EN 60601-1-2:2007 Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios 
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektromagnetiniai 
trukdžiai. Reikalavimai ir bandymai (IEC 60601-1-2:2007, 
su pakeitimais)

EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios 
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai. Gretutinis standartas. Taikomumas

EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Elektrinė medicinos įranga. 2-30 dalis. Ypatingieji 
būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai, keliami automatiniams 
netiesioginiams kraujospūdžio matuokliams

EN 60601-2-30:2000 Elektrinė medicinos įranga. 2-30 dalis. Specialieji 
saugos reikalavimai, įskaitant esmines eksploatacines 
charakteristikas, keliami netiesioginės automatinės 
ciklinės kraujospūdžio stebėsenos įrangai

EN 1060-1:1995+A2:2009 Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai. 1 dalis: Bendrieji 
reikalavimai

EN 1060-3:1997+A2:2009 Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai. 3 dalis 
Papildomieji elektromechaninių kraujospūdžio matavimo 
sistemų reikalavimai

EN 1060-4:2004 Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai. 4 dalis Bandymo 
procedūros bendrajam neinvazinių kraujospūdžio 
matuoklių sistemos tikslumui nustatyti

EN ISO 14971:2012 Medicinos priemonės. Rizikos valdymo taikymas 
medicinos priemonėms

EN ISO 10993-1:2009 Biologinis medicinos priemonių įvertinimas. 1 dalis. 
Įvertinimas ir tyrimai rizikos valdymo metu

ISO 15223-1:2016 Medicinos priemonių ženklinimo informacijoje vartotini 
simboliai

EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. 
Reglamentuojantys reikalavimai 

EN 62304:2006+A1:2015 Medicinos priemonių programinė įranga. Programinės 
įrangos gyvavimo ciklo procesai

Atitiktis standartams6.2

Tenkinamos Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų nuostatos. 
Tenkinami tolesnėje lentelėje išvardytų standartų reikalavimai.
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3
7Techninė priežiūra

Baterijos įkrovimas

7.4

7.5

Jei prietaisą norite naudoti maitinamą 
baterijos energija, privalote užtikrinti, kad 
baterija būtų reguliariai įkraunama. Vie-
nos baterijos įkrovos pakanka apytiksliai 
50-iai matavimų. 

Jei po tam tikro intensyvaus naudojimo 
laiko baterijos pajėgumas pastebimai su-
mažėja, baterija greičiausiai išeikvota ir 
ją reikia pakeisti. Kadangi prietaise nėra 
jokių dalių, kurias galėtų pakeisti nau-
dotojas, turėtumėte kreiptis į pardavėją 
arba gamintoją, kad pakeistų bateriją.

Valymo instrukcijos

7.3

Prietaisą rekomenduojama reguliariai 
valyti minkšta sausa arba drėgna 
šluoste. Valydami prietaisą, nenaudokite 
agresyvių valymo priemonių, lakių 
skysčių ir pernelyg smarkiai netrinkite.

Gaminio eksploatavimo 
trukmė ir sandėliavimas

Manžečių apsauga

Rekomendacijos techninės 
priežiūros intervalams

7.1

7.2

Minimali prietaiso eksploatavimo 
trukmė, jį tinkamai naudojant, prižiūrint ir 
reguliariai kalibruojant, – 5 metai.
Prietaisą tinkamomis sąlygomis galima 
sandėliuoti daugiausia 5 metus.  

Naudojant prietaisą po sandėliavimo, 
rekomenduojama atlikti jo nuodugnią 
techninę priežiūrą ir sukalibruoti.

Esant atvirų žaizdų, prieš dėdami man-
žetes apsaugokite žaizdas atitinkamu 
nepralaidžiu tvarsčiu. Rekomenduojama 
naudoti apsaugines movas.

Prietaisą privaloma kartą per metus 
sukalibruoti. Dėl prietaiso kalibravimo 
kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

PASTABA! Neskalbkite manžečių skalbyklėje ir nelyginkite jų.

PASTABA! Jei prietaisas buvo sukrėstas mechaniškai, jį būtina sukalibruoti!

PASTABA! Jei ant prietaiso pateko infekuotų kūno skysčių, jį būtina nuvalyti 
neagresyviomis valymo priemonėmis, o manžetes nedelsiant pakeisti naujomis. 
Kad nereikėtų keisti manžečių, naudokite apsauginį manžečių popierių.

PASTABA! Prietaisą privaloma kartą per metus sukalibruoti, kad jis tinkamai ir 
tiksliai veiktų. Dėl prietaiso kalibravimo kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

Manžečių neskalbkite ir nenardinkite 
į vandenį. Taip pat manžetėms valyti 
nenaudokite benzino, skiediklių ar 
panašių tirpiklių. Norėdami tinkamai 
nuvalyti manžetes, naudokite minkštą 
sudrėkintą šluostę ir muilą.
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Trikčių šalinimas
3
8

Problema Galima priežastis Galimas sprendimas

Prietaisas neįsijungia, bet 
žalia lemputė dega.

Baterija išeikvota. Prijunkite kintamosios / 
nuolatinės srovės 
maitinimo šaltinį.

Manžetės neprisipučia.

Šnypštimas.

Netikėtas rezultatas.

Galimas oro nuotėkis.

Patikrinkite manžetes, 
oro žarneles bei jungtis 
ir jei reikia – pakeiskite. 
Jei negalite pašalinti 
problemos patys, 
pasikonsultuokite su 
pardavėju arba gamintoju.

Netikėtas rezultatas.

Neteisingai uždėtos 
manžetės.

Pacientas sujudėjo 
matavimo metu.

Naudojama netinkamo 
dydžio manžetė.

Dar kartą perskaitykite 
naudojimo instrukciją ir 
tinkami uždėkite manžetes.

Pakartokite matavimo 
procesą.

Naudokite tinkamo dydžio 
manžetes.

Girdima, kaip tempiasi 
tvirtinimo juosta.

Neteisingai uždėtos 
manžetės.

Naudojama netinkamo 
dydžio manžetė.

Dar kartą perskaitykite 
naudojimo instrukciją ir 
tinkami uždėkite manžetes.

Naudokite tinkamo dydžio 
manžetes.
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3
9Garantijos informacija

Prietaisui taikomas trejų metų trukmės garantijos laikotarpis, skaičiuojant nuo pirkimo 
datos (sąskaitoje faktūroje nurodytos pristatymo datos). Reikalavimai pagal garantijos 
sąlygas tenkinami tik tuo atveju, jeigu pateikiamas pirkimo kvitas.

Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas galima rasti garantijos buklete, 
pridėtame prie šios naudojimo instrukcijos. 

Norėdami pasiteirauti apie techninę priežiūrą, kreipkitės:

Garantijos informacija

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Pagalba ir 
palaikymas  

@
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MESI ABPI MD stovas10
Matavimo metu prietaisas turi būti 
padėtas ant lygaus ir stabilaus 
paviršiaus. Geriausia yra naudoti MESI 
ABPI MD stovą, kuris yra geriausia 
įmanoma prietaiso laikymo alternatyva 
klinikoje, nes jis taip pat tinka 
nenaudojamam prietaisui bei priedams 
(manžetėms, kintamosios / nuolatinės 
srovės maitinimo šaltiniui) laikyti.

MESI ABPI MD stovas užtikrina 
prietaiso mobilumą ir stabilumą Apvalus 
krepšys skirtas priedams (manžetėms, 
kintamosios / nuolatinės srovės 
maitinimo šaltiniui) laikyti, o plokščias 
paviršius – prietaisui padėti. Prietaisas 
tiesiog padedamas ant magnetinės 
plokštės, kuri užtikrina jo stabilumą. 
Nuimant prietaisą nuo plokštės, 
reikalinga nedidelė jėga.

PASTABA
Dėl vidutinio intensyvumo ar intensyvaus mechaninio poveikio stovas gali prarasti 
stabilią padėtį. Nukritęs prietaisas gali sugesti.

Stovo surinkimas10.1

Prakiškite strypą per krepšio žiedą. 
Sulygiuokite krepšio žiedo ir strypo 
angas ir priveržkite krepšio žiedą prie 
vamzdžio naudodami varžtą A.
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Kaip naudoti stovą 10.2

Padėkite MESI ABPI MD ant magnetinės plokštės. Šioje padėtyje prietaisas bus 
stabilus. Manžetes ir kitus priedus sudėkite į krepšį. Nuimant prietaisą, reikalinga 
nedidelė jėga, kad būtų įveikta magnetinė jėga, laikanti prietaisą stabilioje padėtyje 
ant plokštės.

Stovas valomas drėgna šluoste ar neagresyviomis valymo priemonėmis.

Įstatykite strypą į pagrindo angą. 
Naudodami varžtą B, pritvirtinkite strypą 
prie pagrindo.
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