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Preparation

Sit on a back-supported chair and keep your legs uncrossed. / Καθίστε σε καρέκλα 
με πλάτη και μην σταυρώνετε τα πόδια σας.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Fit the cuff closely, but not too tight. / Τοποθετήστε την περιχειρίδα εφαρμοστά 
αλλά όχι πολύ σφιχτά.

Avoid thick or close-fitting garments on the upper arm. / Αποφύγετε να φοράτε 
χοντρά ή στενά ενδύματα στο μπράτσο σας.

Place the artery-mark on the cuff over your artery. / Τοποθετήστε την ένδειξη 
αρτηρίας που βρίσκεται στην περιχειρίδα πάνω από την αρτηρία σας.

Position the cuff 1-2 cm above your elbow. / Τοποθετήστε την περιχειρίδα 1-2 
εκατοστά πάνω από τον αγκώνα σας.  

Keep your arm still and do not speak during the measurement. / Κρατήστε το χέρι σας 
ακίνητο και μην μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 



Microlife BP A3 PC Microlife BP A3 PCBefore each measurement

1.

2.

3.

Avoid eating, bathing, smoking or caffeine (approx. 30 min).
Αποφύγετε τη κατανάλωση φαγητού, το μπάνιο, το κάπνισμα ή την καφεΐνη  
(περίπου 30 λεπτά)

Avoid activity and relax for 5-10 min.
Αποφύγετε τη σωματική δραστηριότητα και χαλαρώστε για 5-10 λεπτά

 

Measure before medication intake.
Πραγματοποιήστε τη μέτρηση πριν από τη λήψη φαρμάκων

Microlife BP A3 PCNotes

BP A3 PC



Display

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Intended use:
This oscillometric blood pressure monitor is intended for measuring 
non-invasive blood pressure in people aged 12 years or older.
It is clinically validated in patients with hypertension, hypotension, 
diabetes, pregnancy, pre-eclampsia, atherosclerosis, end-stage 
renal disease, obesity and the elderly. 

Dear Customer,
This device was developed in collaboration with physicians and 
clinical tests carried out prove its measurement accuracy to be of 
a very high standard.* 
If you have any questions, problems or want to order spare parts 
please contact your local Microlife-Customer Service. Your dealer 
or pharmacy will be able to give you the address of the Microlife 
dealer in your country. Alternatively, visit the internet at 
www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable infor-
mation on our products.
Stay healthy – Microlife AG!

* This device uses the same measuring technology as the award 
winning «BP 3BTO-A» model tested according to the British and 
Irish Hypertension Society (BIHS) protocol.
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1 ON/OFF button
2 Display
3 Cuff Socket
4 Battery Compartment
5 Mains Adapter Socket
6 Cuff
7 Cuff Connector
8 Cuff Tube
9 USB Port
AT MAM Switch
AK User Switch
AL M-button (memory)
AM Time Button

AN User Indicator
AO Battery Display
AP Date/Time
AQ Systolic Value
AR Diastolic Value
AS Pulse Rate
BT Traffic Light Indicator
BK MAM Interval Time
BL Pulse Indicator
BM Cuff Check Indicator
BN MAM Mode
BO Pulse Arrhythmia Indicator (PAD)
BP Arm Movement Indicator
BQ Stored Value

Keep dry
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1. Important Facts about Blood Pressure and Self-
Measurement

 Blood pressure is the pressure of the blood flowing in the 
arteries generated by the pumping of the heart. Two values, the 
systolic (upper) value and the diastolic (lower) value, are 
always measured.

 The device indicates the pulse rate (the number of times the 
heart beats in a minute).

 Permanently high blood pressure values can damage your 
health and must be treated by your doctor! 

 Always discuss your values with your doctor and tell him/her if 
you have noticed anything unusual or feel unsure. Never rely 
on single blood pressure readings. 

 There are several causes of excessively high blood pressure 
values. Your doctor will explain them in more detail and offer 
treatment where appropriate. Besides medication, weight loss 
and exercise can also lower your blood pressure.

 Under no circumstances should you alter the dosages of 
drugs or initiate a treatment without consulting your doctor.

 Depending on physical exertion and condition, blood pressure 
is subject to wide fluctuations as the day progresses. You 
should therefore take your measurements in the same 
quiet conditions and when you feel relaxed! Take at least 
two readings every time (in the morning and in the evening) and 
average the measurements.

 It is quite normal for two measurements taken in quick succes-
sion to produce significantly different results. Therefore we 
recommend using the MAM technology.

 Deviations between measurements taken by your doctor or in 
the pharmacy and those taken at home are quite normal, as 
these situations are completely different.

 Several measurements provide much more reliable information 
about your blood pressure than just one single measurement. 
Therefore we recommend using the MAM technology.

 Leave a small break of at least 15 seconds between two 
measurements.

 If you suffer from an irregular heartbeat, measurements taken 
with this device should be evaluated with your doctor.

 The pulse display is not suitable for checking the 
frequency of heart pacemakers!

 If you are pregnant, you should monitor your blood pressure 
regularly as it can change drastically during this time.

 This monitor is specially tested for use in pregnancy and 
pre-eclampsia. When you detect unusual high readings in 
pregnancy, you should measure after a short while again 
(eg. 1 hour). If the reading is still too high, consult your 
doctor or gynecologist.

2. Using the Device for the First Time
Inserting the batteries
After you have unpacked your device, first insert the batteries. The 
battery compartment 4 is on the bottom of the device. Insert the 
batteries (4 x 1.5 V, size AA), thereby observing the indicated polarity.

Setting the date and time
1. After the new batteries are fitted, the year number flashes in the 

display. You can set the year by pressing the M-button AL. To 
confirm and then set the month, press the time button AM.

2. Press the M-button to set the month. Press the time button to 
confirm and then set the day.

3. Follow the instructions above to set the day, hour and minutes.
4. Once you have set the minutes and pressed the time button, the 

date and time are set and the time is displayed.
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5. If you want to change the date and time, press and hold the time 
button down for approx. 3 seconds until the year number starts 
to flash. Now you can enter the new values as described above.

Selecting the correct cuff
Microlife offers different cuff sizes. Select the cuff size to match the 
circumference of your upper arms (measured by close fitting in the 
centre of the upper arm).

 Optional preformed cuffs «Easy» are available for better 
fitting and comfort.

 Only use Microlife cuffs.
 Contact your local Microlife Service if the enclosed cuff 6 does 

not fit.
 Connect the cuff to the device by inserting the cuff connector 7 

into the cuff socket 3 as far as it will go.

Selecting the user
This device allows to store the results for 2 individual users.
 Before each measurement, set the user switch AK for the 

intended user: user 1 or user 2.
 User 1: slide the user switch AK upwards to the user 1 icon.
 User 2: slide the user switch AK downwards to the user 2 icon.

 The first person to measure should select user 1.

Selecting standard or MAM mode
This device enables you to select either standard (standard single 
measurement) or MAM mode (automatic triple measurement). To 
select standard mode, slide the MAM switch AT on the side of the 
device downwards to position «1» and to select MAM mode, slide 
this switch upwards to position «3».

MAM mode (highly recommended)
 In MAM mode, 3 measurements are automatically taken in 

succession and the result is then automatically analysed and 
displayed. Because the blood pressure constantly fluctuates, a 
result determined in this way is more reliable than one produced 
by a single measurement. 

 The bottom, right hand section of the display shows a 1, 2 or 3 to 
indicate which of the 3 measurements is currently being taken.

 There is a break of 15 seconds between the measurements. 
A count down indicates the remaining time.

 The individual results are not displayed. Your blood pressure 
will only be displayed after all 3 measurements are taken.

 Do not remove the cuff between measurements.
 If one of the individual measurements was questionable, a 

fourth one is automatically taken.

3. Taking a Blood Pressure Measurement

Checklist for taking a reliable measurement
1. Avoid activity, eating or smoking immediately before the 

measurement.
2. Sit down on a back-supported chair and relax for 5 minutes. 

Keep the feet flat on the floor and do not cross your legs.
3. Always measure on the same arm (normally left). It is recom-

mended that doctors perform double arm measurements on a 
patients first visit in order to determine which arm to measure in 
the future. The arm with the higher blood pressure should be 
measured.

4. Remove close-fitting garments from the upper arm. To avoid 
constriction, shirt sleeves should not be rolled up - they do not 
interfere with the cuff if they are laid flat.

5. Always ensure that the correct cuff size is used (marking on the 
cuff).
 Fit the cuff closely, but not too tight.
 Make sure that the cuff is positioned 1-2 cm above the elbow.
 The artery mark on the cuff (ca. 3 cm long bar) must lie over 

the artery which runs down the inner side of the arm.
 Support your arm so it is relaxed.
 Ensure that the cuff is at the same height as your heart.

6. Press the ON/OFF button 1 to start the measurement.
7. The cuff will now pump up automatically. Relax, do not move 

and do not tense your arm muscles until the measurement 
result is displayed. Breathe normally and do not talk.

8. When the correct pressure is reached, the pumping stops and the 
pressure falls gradually. If the required pressure was not reached, 
the device will automatically pump some more air into the cuff.

9. During the measurement, the pulse indicator BL flashes in the 
display.

10.The result, comprising the systolic AQ and the diastolic AR 
blood pressure and the pulse rate AS is displayed. Note also the 
explanations on further display symbols in this booklet.

Cuff size for circumference of upper arm
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
3BP A3 PC EN



11.When the device has finished measuring, remove the cuff.
12.Switch off the device. (The monitor does switch off automati-

cally after approx. 1 min.).

How not to store a reading
As soon as the reading is displayed press and hold the ON/OFF 
button 1 until «M» BQ is flashing. Confirm to delete the reading by 
pressing the M-button AL.

 You can stop the measurement at any time by pressing the 
ON/OFF button (e.g. if you feel uneasy or an unpleasant 
pressure sensation). 

 If the systolic blood pressure is known to be very high, 
it can be an advantage to set the pressure individually. Press 
the ON/OFF button after the monitor has been pumped up to 
a level of approx. 30 mmHg (shown on the display). Keep the 
button pressed until the pressure is about 40 mmHg above 
the expected systolic value – then release the button. 

4. Appearance of the Pulse Arrhythmia (PAD)

This symbol BO indicates that certain pulse irregularities were 
detected during the measurement. In this case, the result may 
deviate from your normal blood pressure – repeat the measure-
ment. In most cases, this is no cause for concern. However, if the 
symbol appears on a regular basis (e.g. several times a week with 
measurements taken daily) we advise you to tell your doctor. 
Please show your doctor the following explanation:

5. Traffic Light Indicator in the Display

How do I evaluate my blood pressure?
The triangle on the left-hand edge of the display BT points at the 
range within which the measured blood pressure value lies. The 
value is either within the optimum (green), elevated (yellow) or high 
(red) range. The classification corresponds to the following ranges 
defined by international guidelines (ESH, ESC, JSH). Data in mmHg.

The higher value is the one that determines the evaluation. 
Example: a blood pressure value of 140/80 mmHg or a value of 
130/90 mmHg indicates «blood pressure too high».

6. PC-Link Functions

This device can be used in conjunction with a personal computer 
(PC) running the Microlife Blood Pressure Analyzer+ (BPA+) soft-
ware. The memory data can be transferred to the PC by 
connecting the monitor via a cable.
If no download-voucher and cable is included download the BPA+ 
software from www.microlife.com/software and use a USB cable 
with a Mini-B 5 pin connector.

 During the connection, the device is completely controlled 
by the computer.

7. Data Memory
This device automatically stores up to 99 measurement values for 
each of the 2 users.

Viewing the stored values
Select either user 1 or 2 with the user switch AK.
Press the M-button AL briefly, when the device is switched off. The 
display first shows «M» BQ and «A», which stands for the average 
of all stored values.
Pressing the M-button again displays the previous value. Pressing 
the M-button repeatedly enables you to move from one stored 
value to another.

Information for the doctor on frequent appearance of the 
Arrhythmia indicator
This device is an oscillometric blood pressure monitor that also 
analyses pulse irregularity during measurement. The device is 
clinically tested.
The arrhythmia symbol is displayed after the measurement, if 
pulse irregularities occur during measurement. If the symbol 
appears more frequently (e.g. several times per week on 
measurements performed daily) we recommend the patient to 
seek medical advice.
This device does not replace a cardiac examination, but serves 
to detect pulse irregularities at an early stage.

Range Systolic Diastolic Recommendation 
1. blood pressure 

too high
≥135 ≥85 Seek medical 

advice
2. blood pressure 

elevated
130 - 134 80 - 84 Self-check

3. blood pressure 
normal

<130 <80 Self-check
4



Memory full

 Pay attention that the maximum memory capacity of 99 
memories per user is not exceeded. When the 99 memory is 
full, the oldest value is automatically overwritten with the 
100th value. Values should be evaluated by a doctor before 
the memory capacity is reached – otherwise data will be lost.

Clearing all values
Make sure the correct user is activated.
1. Select either user 1 or 2 with the user switch AK, when the 

device is switched off.
2. Hold down the M-button AL until «CL» appears and then release 

the button.
3. Press the M-button while «CL» is flashing to permanently clear 

all values of the selected user.

 Cancel deletion: press ON/OFF button 1 while «CL» is 
flashing.

 Individual values cannot be cleared.

8. Battery Indicator and Battery change
Low battery
When the batteries are approximately ¾ empty the battery symbol AO 
will flash as soon as the device is switched on (partly filled battery 
displayed). Although the device will continue to measure reliably, you 
should obtain replacement batteries. 

Flat battery – replacement
When the batteries are flat, the battery symbol AO will flash as soon 
as the device is switched on (flat battery displayed). You cannot 
take any further measurements and must replace the batteries.
1. Open the battery compartment 4 on the bottom of the device.
2. Replace the batteries – ensure correct polarity as shown by the 

symbols in the compartment.
3. To set date and time, follow the procedure described in 

«Section 2.».

 The memory retains all values although date and time must 
be reset – the year number therefore flashes automatically 
after the batteries are replaced.

Which batteries and which procedure?

 Use 4 new, long-life 1.5 V, size AA alkaline batteries.

 Do not use batteries beyond their date of expiry.

 Remove batteries if the device is not going to be used for a 
prolonged period.

Using rechargeable batteries
You can also operate this device using rechargeable batteries.

 Only use «NiMH» type reusable batteries.

 Batteries must be removed and recharged when the flat 
battery symbol appears. They should not remain inside the 
device as they may become damaged (total discharge as a 
result of low use of the device, even when switched off).

 Always remove the rechargeable batteries if you do not 
intend to use the device for a week or more.

 Batteries cannot be charged in the blood pressure monitor. 
Recharge batteries in an external charger and observe the 
information regarding charging, care and durability.

9. Using a Mains Adapter
You can operate this device using the Microlife mains adapter 
(DC 6V, 600mA). 

 Only use the Microlife mains adapter available as an original 
accessory appropriate for your supply voltage.

 Ensure that neither the mains adapter nor the cable are 
damaged.

1. Plug the adapter cable into the mains adapter socket 5 in the 
blood pressure monitor.

2. Plug the adapter plug into the wall socket.
When the mains adapter is connected, no battery current is 
consumed.
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10. Error Messages

If an error occurs during the measurement, the measurement is 
interrupted and an error message, e.g. «ERR 3», is displayed.

* Please immediately consult your doctor, if this or any other 
problem occurs repeatedly.

 If you think the results are unusual, please read through the 
information in «Section 1.» carefully.

11. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal

� Safety and protection

 Follow instructions for use. This document provides important 
product operation and safety information regarding this device. 
Please read this document thoroughly before using the device 
and keep for future reference.

 This device may only be used for the purposes described in 
these instructions. The manufacturer cannot be held liable for 
damage caused by incorrect application.

 This device comprises sensitive components and must be 
treated with caution. Observe the storage and operating condi-
tions described in the «Technical Specifications» section.

 Protect it from:
- water and moisture
- extreme temperatures
- impact and dropping
- contamination and dust
- direct sunlight
- heat and cold

 The cuffs are sensitive and must be handled with care.
 Do not exchange or use any other kind of cuff or cuff connector 

for measuring with this device.
 Only pump up the cuff once fitted.
 Do not use this device close to strong electromagnetic fields 

such as mobile telephones or radio installations. Keep a 
minimum distance of 3.3 m from such devices when using this 
device.

 Do not use this device if you think it is damaged or notice 
anything unusual.

 Never open this device.
 If the device is not going to be used for a prolonged period the 

batteries should be removed.
 Read the additional safety information provided within the indi-

vidual sections of this instruction manual.
 The measurement results given by this device is not a diag-

nosis. It is not replacing the need for the consultation of a physi-
cian, especially if not matching the patient’s symptoms. Do not 
rely on the measurement result only, always consider other 
potentially occurring symptoms and the patient’s feedback. 
Calling a doctor or an ambulance is advised if needed.

Error Description Potential cause and remedy
«ERR 1» Signal too 

weak
The pulse signals on the cuff are too 
weak. Re-position the cuff and repeat the 
measurement.*

«ERR 2»
BP

Error signal During the measurement, error signals 
were detected by the cuff, caused for 
instance by movement or muscle 
tension. Repeat the measurement, 
keeping your arm still.

«ERR 3»
BM

No pressure 
in the cuff

An adequate pressure cannot be gener-
ated in the cuff. A leak may have 
occurred. Check that the cuff is correctly 
connected and is not too loose. Replace 
the batteries if necessary. Repeat the 
measurement.

«ERR 5» Abnormal 
result

The measuring signals are inaccurate 
and no result can therefore be displayed. 
Read through the checklist for 
performing reliable measurements and 
then repeat the measurement.*

«ERR 6» MAM Mode There were too many errors during the 
measurement in MAM mode, making it 
impossible to obtain a final result. Read 
through the checklist for performing reli-
able measurements and then repeat the 
measurement.*

«HI» Pulse or cuff 
pressure 
too high

The pressure in the cuff is too high (over 
299 mmHg) OR the pulse is too high 
(over 200 beats per minute). Relax for 5 
minutes and repeat the measurement.*

«LO» Pulse too 
low

The pulse is too low (less than 40 beats 
per minute). Repeat the measurement.*
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Ensure that children do not use this device unsupervised; 
some parts are small enough to be swallowed. Be aware of 
the risk of strangulation in case this device is supplied with 
cables or tubes.

Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Cleaning the cuff
The cuff delivered with this device is washable.
1. Remove the cuff connector 7 from the cuff tube 8 and carefully 

pull the bladder through the opening at the edge of the cuff cover.
2. Hand wash the cuff cover in soapsuds: not hotter than 30 °C.
3. Completely dry the cuff cover by linen drying.
4. Loop the cuff tube back through its opening and carefully place 

the bladder flat in the cuff cover.
5. Reattach the cuff connector on the cuff tube.

 The bladder must lay straight in the cuff cover, not folded.

 Do not use fabric softener.

� WARNING: Do not wash the cuff in a washing machine or 
dishwasher!

� WARNING: Do not dry the cuff cover in a tumble dryer!

� WARNING: Under no circumstances may you wash the 
inner bladder!

Accuracy test
We recommend this device is tested for accuracy every 2 years or 
after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your 
local Microlife-Service to arrange the test (see foreword).

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of in 
accordance with the locally applicable regulations, not with 
domestic waste. 

12. Guarantee

This device is covered by a 10 year guarantee from the date of 
purchase only for Greece, provided the 10 STAR PLATINUM 
WARRANTY CARD is sent to our exclusive distributor 
KARABINIS MEDICAL S.A. completed and signed within 15 days 
from the purchase date.
This device is also covered by a 5 year guarantee from the date 
of purchase. The guarantee is valid only upon presentation of the 
purchase receipt.
 Batteries and parts that become worn with use are not included.

 Opening or altering the device invalidates the guarantee.
 The guarantee does not cover damage caused by improper 

handling, discharged batteries, accidents or non-compliance 
with the operating instructions.

 The cuff has a functional guarantee (bladder tightness) for 2 years.
This guarantee doesn’t affect the consumer’s legal rights 
according to the national legislation. 
In case of device failure, please contact:

KARABINIS MEDICAL S.A. 
Exclusive Distributor for Greece and Cyprus
151 Lavriou Av. 19002 PEANIA-ATHENS - GREECE
Tel. 2106645751

13. Technical Specifications

This device complies with the requirements of the Medical Device 
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.

Operating conditions: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % relative maximum humidity

Storage conditions: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % relative maximum humidity

Weight: 368 g (including batteries)
Dimensions: 143 x 85 x 58 mm
Measuring procedure: oscillometric, corresponding to Korotkoff 

method: Phase I systolic, Phase V 
diastolic

Measurement range: 20 - 280 mmHg – blood pressure
40 - 200 beats per minute – pulse

Cuff pressure 
display range: 0 - 299 mmHg
Resolution: 1 mmHg
Static accuracy: pressure within ± 3 mmHg
Pulse accuracy: ± 5 % of the readout value
Voltage source: 4 x 1.5 V alkaline batteries; size AA

Mains adapter DC 6V, 600 mA (optional)
Battery lifetime: approx. 920 measurements 

(using new batteries)
IP Class: IP20
Reference to 
standards:

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Expected service life: Device: 5 years or 10000 measurements
Accessories: 2 years
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Οθόνη

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη συσκευή.

Τύπος BF εφαρμοσμένο τμήμα 

Προβλεπόμενη χρήση:
Αυτό το παλμογραφικό πιεσόμετρο προορίζεται για τη μη επεμβατική 
μέτρηση της πίεσης αίματος σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω.
Είναι κλινικά εγκεκριμένο σε ασθενείς με υπέρταση, υπόταση, 
διαβήτη, εγκυμοσύνη, προ-εκλαμψία, αρτηριοσκλήρωση, νεφρο-
πάθεια τελικού σταδίου, παχυσαρκία και στους ηλικιωμένους. 

Αγαπητέ πελάτη,
Το όργανο αυτό σχεδιάστηκε σε συνεργασία με ιατρούς, ενώ 
σύμφωνα με κλινικές δοκιμές αποδεικνύεται ότι η ακρίβεια 
μέτρησής του είναι ιδιαίτερα υψηλή.*
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα ή εάν θέλετε να 
παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα, απευθυνθείτε στο 
τοπικό σας τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Microlife. Ο 
πωλητής σας ή το φαρμακείο της περιοχής σας θα σας ενημερώ-
σουν σχετικά με την διεύθυνση του αντιπροσώπου Microlife στην 
χώρα σας. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.microlife.com, όπου μπορείτε να 
βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας.
Μείνετε υγιείς – Microlife AG!

* Το όργανο αυτό χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία μετρήσεων με 
το βραβευμένο μοντέλο «BP 3BTO-A», το οποίο έχει ελεγχθεί 
σύμφωνα το πρωτόκολλο της Βρετανικής Εταιρείας Υπέρτασης 
(BIHS).

Microlife BP A3 PC GR
1 Πλήκτρο ON/OFF
2 Οθόνη
3 Υποδοχή περιχειρίδας
4 Θήκη μπαταριών
5 Υποδοχή μετασχηματιστή ρεύματος
6 Περιχειρίδα
7 Βύσμα περιχειρίδας
8 Σωλήνας περιχειρίδας
9 USB Θύρα
AT Διακόπτης MAM
AK Διακόπτης χρήστη 
AL Πλήκτρο M (Μνήμη)
AM Πλήκτρο χρόνου

AN Δείκτης χρήστη
AO Ένδειξη μπαταρίας
AP Ημερομηνία/ώρα
AQ Τιμή συστολικής πίεσης
AR Τιμή διαστολικής πίεσης
AS Σφύξεις
BT Ένδειξη χρωματικής διαβάθμισης
BK Ώρα μεσοδιαστήματος MAM
BL Ένδειξη παλμών 
BM Ένδειξη ελέγχου περιχειρίδας
BN Λειτουργία MAM
BO Ένδειξη αρρυθμίας παλμών (PAD)
BP Ένδειξη κίνησης βραχίονα
BQ Αποθηκευμένη τιμή

Κρατήστε το στεγνό
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Πίνακας περιεχομένων
1. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αρτηριακή πίεση 

και την αυτομέτρηση
2. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά

• Τοποθέτηση των μπαταριών
• Ρύθμιση ημερομηνίας και χρόνου
• Επιλέξτε τη σωστή περιχειρίδα
• Επιλέξτε τον χρήστη
• Επιλέξτε τη λειτουργία μέτρησης: τυπική ή MAM
• Λειτουργία MAM (συνιστάται ιδιαίτερα)

3. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
• Πώς να μην αποθηκεύσετε μια μέτρηση

4. Εμφάνιση της παλμικής αρρυθμίας (PAD)
5. Ένδειξη χρωματικής διαβάθμισης στην οθόνη

• Πώς να αξιολογήσω την αρτηριακή μου πίεση;
6. Λειτουργίες PC-Link
7. Μνήμη δεδομένων

• Εμφάνιση των αποθηκευμένων τιμών
• Μνήμη πλήρης
• Διαγραφή όλων των τιμών

8. Ένδειξη μπαταρίας και αντικατάσταση μπαταριών
• Μπαταρίες σχεδόν αποφορτισμένες
• Μπαταρίες αποφορτισμένες – αντικατάσταση
• Ποιες μπαταρίες και ποια διαδικασία
• Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

9. Χρήση μετασχηματιστή ρεύματος
10. Μηνύματα σφάλματος
11. Ασφάλεια, φροντίδα, έλεγχος ακρίβειας και απόρριψη

• Ασφάλεια και προστασία
• Φροντίδα του πιεσόμετρου
• Καθαρισμός της περιχειρίδας
• Έλεγχος ακρίβειας
• Απόρριψη

12. Εγγύηση
13. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάρτα εγγύησης (βλ. οπισθόφυλλο)

1. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αρτηριακή 
πίεση και την αυτομέτρηση

 Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση του αίματος που ρέει μέσω 
των αρτηριών, η οποία δημιουργείται από την άντληση της 
καρδιάς. Πάντοτε μετρώνται δύο τιμές, η συστολική (επάνω) 
τιμή και η διαστολική (κάτω) τιμή.

 Το όργανο εμφανίζει επίσης τις σφύξεις (πόσες φορές η 
καρδιά πάλλεται σε ένα λεπτό).

 Η σταθερά υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
υγεία και πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον ιατρό σας!

 Στον ιατρό σας πρέπει να αναφέρετε πάντοτε τις τιμές πίεσής 
σας, εάν έχετε παρατηρήσει κάτι μη φυσιολογικό ή εάν δεν 
είστε σίγουροι. Ποτέ μη βασίζεστε μόνο στις μετρήσεις της 
αρτηριακής πίεσης.

 Υπάρχουν πολλές αιτίες υπερβολικά υψηλής αρτηριακής 
πίεσης. Ο ιατρός σας θα σας εξηγήσει τις αιτίες αυτές με 
περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας χορηγήσει αγωγή 
ανάλογα με την περίπτωση. Εκτός της φαρμακευτικής αγωγής, 
η απώλεια βάρους και η άσκηση μπορούν επίσης να ελαττώ-
σουν την πίεση σας.

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξετε τη δοσολογία 
των φαρμάκων ή να ξεκινήσετε μια θεραπεία χωρίς να 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

 Ανάλογα με τη σωματική καταπόνηση και τη φυσική σας κατά-
σταση, η αρτηριακή πίεση κυμαίνεται σημαντικά στη διάρκεια 
της ημέρας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να μετράτε την πίεσή 
σας στις ίδιες συνθήκες ηρεμίας και όταν αισθάνεστε ότι 
έχετε χαλαρώσει! Κάνετε τουλάχιστον δυο μετρήσεις κάθε φορά 
(το πρωί και το βράδυ) και πάρετε τον μέσο όρο των μετρήσεων.

 Είναι αρκετά σύνηθες δύο διαδοχικές μετρήσεις να δίνουν 
σημαντικά διαφορετικές τιμές. Ως εκ τούτου συνιστούμε την 
χρήση τεχνολογίας MAM.

 Οι αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων από τον ιατρό σας ή το 
φαρμακείο και των μετρήσεων στο σπίτι είναι αρκετά φυσιολο-
γικές, διότι οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές.

 Πολλές μετρήσεις παρέχουν πολύ περισσότερο αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με την πίεση σας, από μια μεμονωμένη 
μέτρηση. Ως εκ τούτου συνιστούμε την χρήση τεχνολογίας MAM.

 Αφήστε ένα μικρό χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 
15 δευτερολέπτων μεταξύ δύο μετρήσεων.

 Εάν έχετε ακανόνιστο καρδιακό παλμό (αρρυθμία, βλ. 
«Ενότητα 4.»), οι μετρήσεις που γίνονται από αυτή την 
συσκευή πρέπει να αξιολογούνται από τον γιατρό σας.
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 Η ένδειξη παλμού δεν είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της 
συχνότητας του βηματοδότη!

 Εάν είστε έγκυος, πρέπει να παρακολουθείτε την αρτηριακή 
σας πίεση τακτικά διότι μπορεί να ποικίλει σημαντικά στην 
περίοδο της κύησης.

 Αυτή η συσκευή είναι ειδικά ελεγμένη για χρήση κατά την 
εγκυμοσύνη και την προεκλαμψία. Όταν εντοπίζετε ασυνή-
θιστα υψηλές τιμές μετρήσεων στην εγκυμοσύνη, θα 
πρέπει να επαναλάβετε μετά από λίγο τη μέτρηση (π.χ. σε 
1 ώρα) Εάν το αποτέλεσμα είναι ακόμα πολύ υψηλό, 
συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον γυναικολόγο σας. 

2. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά
Τοποθέτηση των μπαταριών
Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, τοποθετήστε πρώτα τις 
μπαταρίες. Η θήκη της μπαταριών 4 βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της συσκευής. Εισάγετε τις μπαταρίες (4 x 1,5 V μπαταρίες, μεγέ-
θους AA) προσέχοντας την ενδεικνυόμενη πολικότητα.

Ρύθμιση ημερομηνίας και χρόνου
1. Μετά την τοποθέτηση των καινούργιων μπαταριών, στην οθόνη 

αναβοσβήνει ο αριθμός του έτους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το έτος 
πατώντας το πλήκτρο M AL. Για επιβεβαίωση και στη συνέχεια 
για να ρυθμίσετε το μήνα, πατήστε το πλήκτρο χρόνου AM.

2. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το μήνα πατώντας το πλήκτρο M. 
Πατήστε το πλήκτρο χρόνου για επιβεβαίωση και στη συνέχεια 
ρυθμίστε την ημέρα.

3. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να ρυθμίσετε την 
ημέρα, την ώρα και τα λεπτά.

4. Μόλις ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήσετε το πλήκτρο χρόνου, 
ρυθμίζεται η ημερομηνία και η ώρα και εμφανίζεται η ώρα.

5. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επί 3 δευτ. περίπου μέχρις ότου 
αρχίσει να αναβοσβήνει ο αριθμός του έτους. Τώρα μπορείτε να 
εισάγετε τις νέες τιμές όπως περιγράφεται παραπάνω.

Επιλέξτε τη σωστή περιχειρίδα
Η Microlife προσφέρει διάφορα μεγέθη περιχειρίδων. Επιλέξτε το 
μέγεθος περιχειρίδας που ταιριάζει στην περίμετρο του μπράτσου 
σας (μετράται εφαρμοστά στο κέντρο του μπράτσου).

 Προαιρετικές προ-φορμαρισμένες περιχειρίδες «Easy» 
είναι διαθέσιμες για καλύτερη εφαρμογή και άνεση.

 Χρησιμοποιείτε μόνο περιχειρίδες Microlife!
 Επικοινωνήστε με το τοπικό σας τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

της Microlife εάν η συνοδευτική περιχειρίδα 6 δεν ταιριάζει.
 Συνδέστε την περιχειρίδα στο όργανο τοποθετώντας το βύσμα 

της περιχειρίδας 7 στην υποδοχή της περιχειρίδας 3 όσο το 
δυνατόν πιο μέσα.

Επιλέξτε τον χρήστη 
Αυτή η συσκευή επιτρέπει την αποθήκευση αποτελεσμάτων για 2 
μεμονωμένους χρήστες.
 Πριν κάθε μέτρηση, ρυθμίστε τον διακόπτη χρήστη για τον 

προβλεπόμενο χρήστη AK: Χρήστης 1 ή χρήστης 2.
 Χρήστης 1: Σύρετε το διακόπτη του χρήστη AK προς τα επάνω 

στο εικονίδιο του χρήστη 1.
 Χρήστης 2: Σύρετε το διακόπτη του χρήστη AK προς τα κάτω 

στο εικονίδιο του χρήστη 2.

 Το πρώτο άτομο που θα μετρηθεί θα πρέπει να επιλέξει τον 
χρήστη 1.

Επιλέξτε τη λειτουργία μέτρησης: τυπική ή MAM
Αυτό το όργανο σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε την 
τυπική λειτουργία (τυπική μονή μέτρηση) είτε τη λειτουργία MAM 
(αυτόματη τριπλή μέτρηση). Για να επιλέξετε την τυπική 
λειτουργία, μετακινήστε το διακόπτη MAM AT που βρίσκεται στο 
πλάι του οργάνου προς τα κάτω στη θέση «1», και για να επιλέ-
ξετε τη λειτουργία MAM, μετακινήστε το διακόπτη προς τα πάνω 
στη θέση «3».

Λειτουργία MAM (συνιστάται ιδιαίτερα)
 Στη λειτουργία MAM, πραγματοποιούνται αυτόματα 3 μετρήσεις 

διαδοχικά και το αποτέλεσμα αναλύεται αυτόματα και εμφανί-
ζεται στην οθόνη. Επειδή η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται 
διαρκώς, το αποτέλεσμα που μετράται με αυτό τον τρόπο είναι 
πιο αξιόπιστο από αυτό που βασίζεται σε μία μόνο μέτρηση.

 Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός 1, 2 ή 3, 
ανάλογα ποια από τις 3 μετρήσεις πραγματοποιείται τη συγκε-
κριμένη στιγμή.

Μέγεθος περιχειρίδας για την περίμετρο του μπράτσου
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm

M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm

Μέγεθος περιχειρίδας για την περίμετρο του μπράτσου
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 Υπάρχει ένα διάλειμμα 15 δευτερολέπτων μεταξύ των μετρή-
σεων. Μια αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύει τον υπολειπόμενο 
χρόνο.

 Τα αποτελέσματα κάθε μέτρησης δεν εμφανίζονται ξεχωριστά. 
Η αρτηριακή σας πίεση εμφανίζεται μόνο αφού ολοκληρωθούν 
και οι 3 μετρήσεις.

 Μην αφαιρείτε την περιχειρίδα μεταξύ των μετρήσεων.
 Εάν μία από τις τρεις μετρήσεις ήταν αμφισβητήσιμη, πραγμα-

τοποιείται αυτόματα μια τέταρτη μέτρηση.

3. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
Λίστα ελέγχων για την πραγματοποίηση αξιόπιστης 
μέτρησης
1. Αποφύγετε τη σωματική δραστηριότητα, την κατανάλωση 

φαγητού ή το κάπνισμα αμέσως πριν από τη μέτρηση.
2. Καθίστε σε καρέκλα με πλάτη και χαλαρώστε για 5 λεπτά. 

Πατήστε τα πόδια σταθερά στο πάτωμα και μην τα σταυρώ-
νετε.

3. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντοτε στο ίδιο χέρι 
(συνήθως το αριστερό). Συνιστάται στους γιατρούς κατά την 
πρώτη επίσκεψη ενός ασθενούς, να πραγματοποιούν μέτρηση 
και στους δυο βραχίονες, προκειμένου να καθορίσουν ποιόν 
βραχίονα θα μετρούν στο μέλλον. Πρέπει να μετρούν τον 
βραχίονα με την υψηλότερη πίεση.

4. Αφαιρέστε τα εφαρμοστά ρούχα από το μπράτσο. Για να 
αποφύγετε την περίσφιξη, το μανίκι του πουκάμισου δεν 
πρέπει να είναι γυρισμένο προς τα πάνω - δεν παρεμποδίζει 
την περιχειρίδα εάν είναι κατεβασμένο.

5. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος 
περιχειρίδας (αναφέρεται στην περιχειρίδα).
 Τοποθετήστε την περιχειρίδα εφαρμοστά, αλλά όχι πολύ 

σφικτά.
 Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα τοποθετείται 1-2 εκατοστά 

πάνω από τον αγκώνα σας.
 Η ένδειξη αρτηρία που βρίσκεται στην περιχειρίδα (περίπου 

3 εκατοστά) πρέπει να βρίσκεται πάνω από την αρτηρία η 
οποία διατρέχει το εσωτερικό μέρος του βραχίονα.

 Στηρίξτε τον πήχη του χεριού σας ώστε το χέρι σας να είναι 
χαλαρό.

 Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με 
την καρδιά σας.

6. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF 1 για να αρχίσει η μέτρηση.

7. Η περιχειρίδα θα φουσκώσει αυτόματα. Χαλαρώστε, μην κινήστε 
και μη σφίγγετε τους μύες του χεριού σας μέχρι να εμφανιστεί η 
τιμή της μέτρησης. Αναπνέετε φυσιολογικά και μη μιλάτε.

8. Όταν επιτευχθεί η σωστή πίεση, το φούσκωμα σταματά και η 
πίεση μειώνεται σταδιακά. Εάν η σωστή πίεση δεν επιτευχθεί, 
το όργανο θα διοχετεύσει αυτόματα περισσότερο αέρα μέσα 
στην περιχειρίδα.

9. Κατά τη μέτρηση, η ένδειξη παλμού BL αναβοσβήνει στην οθόνη.
10.Εμφανίζεται το αποτέλεσμα, το οποίο περιλαμβάνει αρτηριακή 

πίεση συστολική AQ, διαστολική AR και την συχνότητα των 
παλμών AS. Δείτε επίσης τις επεξηγήσεις των υπόλοιπων 
ενδείξεων στο παρόν φυλλάδιο.

11.Όταν η μέτρηση ολοκληρωθεί, αφαιρέστε την περιχειρίδα.
12.Aπενεργοποιήστε το όργανο. (Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά 

από 1 λεπτό περίπου)

Πώς να μην αποθηκεύσετε μια μέτρηση
Μόλις εμφανιστεί η μέτρηση πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ON/OFF 
1 έως ότου το σύμβολο «M» BQ αρχίσει να αναβοσβήνει. Επιβεβαι-
ώστε την διαγραφή της μέτρησης πιέζοντας το πλήκτρο M AL.

 Μπορείτε να σταματήσετε τη μέτρηση οποιαδήποτε στιγμή 
εάν πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF (π.χ. εάν δεν αισθάνεστε 
άνετα ή εάν νιώθετε μια δυσάρεστη αίσθηση πίεσης).

 Εάν υπάρχει ιστορικό υψηλής συστολικής πίεσης, 
μπορεί να είναι ωφέλιμη η μεμονωμένη ρύθμιση της 
πίεσης. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF όταν η ένδειξη 
ανέλθει στα 30 mmHg περίπου (απεικονίζεται στην 
οθόνη). Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο μέχρι η πίεση να 
φτάσει περίπου στα 40 mmHg πάνω από την αναμενόμενη 
συστολική τιμή – στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο. 

4. Εμφάνιση της παλμικής αρρυθμίας (PAD)
Αυτό το σύμβολο BO εμφανίζεται ως ένδειξη ότι ανιχνεύθηκαν 
ορισμένοι μη φυσιολογικοί παλμοί κατά τη μέτρηση. Σε αυτή την 
περίπτωση, το αποτέλεσμα ενδέχεται να αποκλίνει από τη φυσιο-
λογική σας αρτηριακή πίεση – επαναλάβετε τη μέτρηση. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. 
Ωστόσο, εάν το σύμβολο εμφανίζεται σε μόνιμη βάση (π.χ. 
αρκετές φορές την εβδομάδα με ημερήσιες μετρήσεις), συνιστάται 
να ενημερώσετε τον ιατρό σας. Δώστε στον ιατρό σας τις παρα-
κάτω πληροφορίες:
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5. Ένδειξη χρωματικής διαβάθμισης στην οθόνη
Πώς να αξιολογήσω την αρτηριακή μου πίεση;
Το τρίγωνο στο αριστερό άκρο της οθόνης BT δείχνει το εύρος 
εντός του οποίου κυμαίνεται η μετρηθείσα τιμή αρτηριακής 
πίεσης. Η τιμή βρίσκεται είτε στο βέλτιστο (Πράσινο), αυξημένο 
(Κίτρινο) ή υψηλό (Κόκκινο) εύρος. Η κατάταξη αντιστοιχεί στα 
ακόλουθα εύρη τιμών όπως ορίζονται από τις διεθνείς οδηγίες 
(ESH, ESC, JSH) Δεδομένα σε mmHg.

Η υψηλότερη τιμή είναι αυτή βάσει της οποίας καθορίζεται η αξιο-
λόγηση. Παράδειγμα: τιμή πίεσης 140/80 mmHg ή τιμή 130/90 
mmHg υποδεικνύει «πολύ υψηλή πίεση».

6. Λειτουργίες PC-Link
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
έναν προσωπικό υπολογιστή (PC) που να λειτουργήσει το λογι-
σμικό του Αναλυτή Αρτηριακής Πίεσης Microlife (BPA+) Τα στοι-
χεία μνήμης μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή μέσω 
ενός καλωδίου που συνδέει την οθόνη με τον υπολογιστή.

Αν δεν περιλαμβάνεται λογισμικό και καλώδιο, κάντε λήψη του 
λογισμικού BPA+ από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.microlife.com/software και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 
USB με Μίνι- Β 5 ακροδέκτη υποδοχής.

 Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η συσκευή είναι πλήρως 
ελεγχόμενη από τον υπολογιστή.

7. Μνήμη δεδομένων
Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα πάνω από 99 μετρήσεις για 
καθένα από τους 2 χρήστες.

Εμφάνιση των αποθηκευμένων τιμών
Επιλέξτε είτε τον χρήστη 1 ή 2 με το πλήκτρο χρήστη AK.
Πατήστε το πλήκτρο M AL στιγμιαία, όταν το όργανο είναι απενερ-
γοποιημένο. Αρχικά επιδεικνύεται στην οθόνη το σύμβολο «M» BQ 
και «A», το οποίο αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο όλων των αποθη-
κευμένων μετρήσεων.
Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο Μ, στην οθόνη εμφανίζεται η 
προηγούμενη τιμή. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο Μ επανειλημ-
μένα, έχετε τη δυνατότητα μετάβασης από τη μία αποθηκευμένη 
τιμή στην άλλη.

Μνήμη πλήρης

 Προσέξτε να μην υπερβείτε την μέγιστη δυνατότητα αποθή-
κευσης των 99 μετρήσεων ανά χρήστη. Όταν η μνήμη 99 
μετρήσεων είναι πλήρης, η παλαιότερη τιμή καλύπτεται 
αυτόματα από την 100η τιμή μέτρησης. Οι μετρήσεις θα 
πρέπει να εκτιμηθούν από τον γιατρό σας προτού γεμίσει η 
χωρητικότητα μνήμης – αλλιώς τα στοιχεία θα χαθούν.

Διαγραφή όλων των τιμών
Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο σωστός χρήστης.
1. Επιλέξτε χρήστη 1 ή χρήστη 2 με τον διακόπτη χρήστη AK, όταν 

η συσκευή είναι κλειστή.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μ AL μέχρι το σύμβολο «CL» 

να εμφανιστεί και μετά ελευθερώστε το πλήκτρο.
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μ για όσο το σύμβολο «CL» 

αναβοσβήνει και διαγράφει μόνιμα όλες τις μετρήσεις του 
επιλεγμένου χρήστη.

 Ακυρώστε την διαγραφή: Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF 1 
όσο το σύμβολο «CL» αναβοσβήνει.

 Οι μεμονωμένες τιμές δεν μπορούν να διαγραφούν.

Πληροφορίες για τον ιατρό σχετικά με τη συχνή εμφάνιση 
της ένδειξης αρρυθμίας
Αυτή η συσκευή είναι ένα παλμογραφικό πιεσόμετρο που 
αναλύει επίσης την παλμική παρατυπία κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης. Η συσκευή είναι κλινικά ελεγμένη.
Το σύμβολο της αρρυθμίας εμφανίζεται μετά τη μέτρηση, εάν 
παρατηρηθούν μη φυσιολογικοί παλμοί κατά τη μέτρηση. Εάν 
το σύμβολο εμφανίζεται συχνά (π.χ. αρκετές φορές την εβδο-
μάδα με ημερήσιες μετρήσεις) συνιστάται στον ασθενή να 
ζητήσει ιατρική συμβουλή.
Το όργανο δεν υποκαθιστά την καρδιολογική εξέταση, αλλά ο 
σκοπός του είναι να ανιχνεύσει τυχόν μη φυσιολογικούς 
παλμούς σε αρχικό στάδιο.

Εύρος τιμών
Συστο-
λική

Διαστο-
λική Σύσταση

1. αρτηριακή πίεση 
πολύ υψηλή

≥135 ≥85 Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή

2. αρτηριακή πίεση 
αυξημένη

130 - 134 80 - 84 Αυτοέλεγχος

3. αρτηριακή πίεση 
φυσιολογική

<130 <80 Αυτοέλεγχος
12



8. Ένδειξη μπαταρίας και αντικατάσταση μπαταριών
Μπαταρίες σχεδόν αποφορτισμένες
Όταν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί κατά τα ¾ περίπου, το 
σύμβολο της μπαταρίας AO αναβοσβήνει μόλις το όργανο ενεργο-
ποιείται (εμφανίζεται μια μπαταρία φορτισμένη κατά το ήμισυ). 
Παρ' ότι το όργανο συνεχίζει να μετρά με αξιοπιστία, πρέπει να 
αγοράσετε καινούργιες μπαταρίες.

Μπαταρίες αποφορτισμένες – αντικατάσταση
Όταν οι μπαταρίες αποφορτιστούν εντελώς, το σύμβολο της μπατα-
ρίας AO αναβοσβήνει μόλις το όργανο ενεργοποιείται (εμφανίζεται 
μια αποφορτισμένη μπαταρία). Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
άλλες μετρήσεις και πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών 4 στην κάτω πλευρά της 

συσκευής.
2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες – βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα 

είναι σωστή σύμφωνα με τα σύμβολα στη θήκη.
3. Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα, ακολουθήστε τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην «Ενότητα 2.».

 Στη μνήμη διατηρούνται όλες οι τιμές, με εξαίρεση την 
ημερομηνία και την ώρα που πρέπει να επαναρρυθμιστούν 
– ο αριθμός έτους αναβοσβήνει αυτόματα μετά την αντικα-
τάσταση των μπαταριών.

Ποιες μπαταρίες και ποια διαδικασία

 Χρησιμοποιείτε 4 καινούργιες, μακράς διαρκείας, αλκα-
λικές μπαταρίες 1,5 V, μεγέθους AA.

 Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μετά το πέρας της ημερο-
μηνίας λήξης τους.

 Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν δεν πρόκειται να χρησιμο-
ποιήσετε το όργανο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Το όργανο μπορεί επίσης να λειτουργήσει με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες.

 Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου 
«NiMH»!

 Εάν εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας (αποφορτι-
σμένες μπαταρίες), πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες και 
να τις επαναφορτίζετε! Δεν πρέπει να παραμένουν μέσα 
στο όργανο, διότι ενδέχεται να υποστούν ζημιά (πλήρης 
αποφόρτιση λόγω περιορισμένης χρήσης του οργάνου, 
ακόμη κι αν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας).

 Αφαιρείτε πάντοτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, εάν 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το όργανο επί μία εβδο-
μάδα ή περισσότερο!

 Οι μπαταρίες ΔΕΝ μπορούν να φορτιστούν όταν βρίσκονται 
μέσα στο πιεσόμετρο! Πρέπει να επαναφορτίζετε αυτές τις 
μπαταρίες σε εξωτερικό φορτιστή και να παρατηρείτε τις ενδεί-
ξεις σχετικά με τη φόρτιση, τη φροντίδα και τη διάρκεια ζωής!

9. Χρήση μετασχηματιστή ρεύματος
Το όργανο μπορεί να λειτουργήσει με το μετασχηματιστή 
ρεύματος Microlife (DC 6V, 600 mA).

 Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό Microlife, διαθέσιμο 
ως πρωτότυπο εξάρτημα κατάλληλο για την παροχή σας 
ρεύματος.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά ούτε στο μετα-
σχηματιστή ρεύματος ούτε στο καλώδιο.

1. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή στη σχετική 
υποδοχή 5 στο πιεσόμετρο.

2. Συνδέστε το φις του μετασχηματιστή στην πρίζα του τοίχου.
Όταν ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένος, δεν κατα-
ναλώνεται ρεύμα από την μπαταρία.

10.Μηνύματα σφάλματος
Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά τη μέτρηση, η μέτρηση 
διακόπτεται και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος, 
π.χ. «ERR 3».
Σφάλμα Περιγραφή Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
«ERR 1» Σήμα πολύ 

ασθενές
Τα σήματα παλμών στην περιχειρίδα 
είναι πολύ ασθενή. Επανατοποθετήστε 
την περιχειρίδα και επαναλάβετε τη 
μέτρηση.*

«ERR 2»
BP

Σήμα σφάλ-
ματος

Κατά τη μέτρηση, ανιχνεύθηκαν σήματα 
σφάλματος από την περιχειρίδα, τα οποία 
προκλήθηκαν για παράδειγμα από κίνηση 
του ατόμου ή σφίξιμο των μυών. Επανα-
λάβετε τη μέτρηση, κρατώντας το 
βραχίονά σας ακίνητο.
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* Παρακαλώ συμβουλευτείτε άμεσα το γιατρό σας, εάν αυτό ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιάζεται επανειλημμένα.

 Εάν θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν είναι 
φυσιολογικά, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην 
«Ενότητα 1.».

11. Ασφάλεια, φροντίδα, έλεγχος ακρίβειας και απόρριψη

� Ασφάλεια και προστασία

 Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Αυτό το έγγραφο παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊό-

ντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσε-
κτικά αυτό το έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και 
κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

 H συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό που 
περιγράφεται στο παρόν έντυπο οδηγιών. Ο κατασκευαστής 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκαλείται από 
λανθασμένη χρήση.

 Αυτή η συσκευή αποτελείται από ευαίσθητα εξαρτήματα και 
πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή. Τηρείτε τις οδηγίες 
αποθήκευσης και λειτουργίας που περιγράφονται στην 
ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά»!

 Προστατεύστε την από:
- νερό και υγρασία
- ακραίες θερμοκρασίες
- κρούση και πτώση
- μόλυνση και σκόνη
- άμεση έκθεση στον ήλιο
- ζέστη και κρύο

 Οι περιχειρίδες είναι ευαίσθητες και πρέπει να τις χειρίζεστε με 
προσοχή.

 Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε άλλο είδος περιχειρίδας ή 
βύσματος (περιχειρίδας) για μέτρηση με αυτή την συσκευή.

 Φουσκώστε την περιχειρίδα μόνο όταν έχει τοποθετηθεί στο 
βραχίονα.

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομα-
γνητικά πεδία, όπως κινητά τηλέφωνα ή ραδιόφωνο. Κρατήστε 
απόσταση τουλάχιστον 3,3 m από αυτές τις συσκευές όταν 
χρησιμοποιείτε την συσκευή.

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν θεωρείτε ότι έχει υποστεί 
ζημιά ή εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο.

 Ποτέ μην ανοίγετε τη συσκευή.
 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
 Διαβάστε τις πρόσθετες οδηγίες ασφάλειας στις ενότητες του 

παρόντος φυλλαδίου.
 Το αποτέλεσμα μέτρησης που δίδεται από την συσκευή δεν 

αποτελεί διάγνωση. Δεν αντικαθιστά την ανάγκη συμβουλής 
γιατρού, ειδικά αν δεν ταιριάζει με τα συμπτώματα του ασθε-
νούς. Μην βασίζεστε μόνο στο αποτέλεσμα μέτρησης, πάντοτε 
να εξετάζετε άλλα πιθανά συμπτώματα συνυπολογίζοντας την 
γνώμη του ασθενούς. Συνιστούμε να καλέστε έναν γιατρό ή ένα 
ασθενοφόρο εάν κριθεί αναγκαίο.

«ERR 3»
BM

Δεν υπάρχει 
πίεση στην 
περιχειρίδα

Δεν μπορεί να δημιουργηθεί επαρκής 
πίεση στην περιχειρίδα. Ενδέχεται να 
υπάρχει διαρροή. Βεβαιωθείτε ότι η περι-
χειρίδα έχει συνδεθεί σωστά και ότι δεν 
έχει χαλαρώσει. Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες εάν είναι απαραίτητο. Επανα-
λάβετε τη μέτρηση.

«ERR 5» Μη φυσιο-
λογικό 
αποτέλεσμα

Τα σήματα μέτρησης είναι ανακριβή και 
συνεπώς δεν μπορεί να εμφανιστεί 
κάποιο αποτέλεσμα στην οθόνη. 
Διαβάστε τη λίστα ελέγχων για την πραγ-
ματοποίηση αξιόπιστων μετρήσεων και 
στη συνέχεια επαναλάβετε τη μέτρηση.*

«ERR 6» Λειτουργία 
MAM

Παρατηρήθηκαν πολλά σφάλματα στη 
διάρκεια της μέτρησης στη λειτουργία 
MAM, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός 
ο υπολογισμός ενός τελικού αποτελέ-
σματος. Διαβάστε τη λίστα ελέγχων για 
την πραγματοποίηση αξιόπιστων μετρή-
σεων και στη συνέχεια επαναλάβετε τη 
μέτρηση.*

«HI» Πολύ 
γρήγορος 
παλμός ή 
πολύ υψηλή 
πίεση περι-
χειρίδας

Η πίεση στην περιχειρίδα είναι πολύ 
υψηλή (πάνω από 299 mmHg) Ή ο 
παλμός είναι πολύ γρήγορος (πάνω από 
200 παλμοί/λεπτό). Χαλαρώστε επί 5 
λεπτά και επαναλάβετε τη μέτρηση.*

«LO» Παλμός 
πολύ αργός

Ο παλμός είναι πολύ αργός (κάτω από 40 
παλμοί/λεπτό). Επαναλάβετε τη μέτρηση.*

Σφάλμα Περιγραφή Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
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Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή 
χωρίς επίβλεψη, διότι ορισμένα μέρη του είναι αρκετά 
μικρά και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Να είστε ενήμεροι 
για τον κίνδυνο στραγγαλισμού σε περίπτωση που αυτή η 
συσκευή τροφοδοτείται με καλώδια ή σωλήνες.

Φροντίδα του πιεσόμετρου
Καθαρίζετε το όργανο μόνο με ένα απαλό στεγνό πανί.

Καθαρισμός της περιχειρίδας
Η περιχειρίδα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι πλενό-
μενη.
1. Αφαιρέστε το βύσμα της περιχειρίδας 7 από το σωλήνα περι-

χειρίδας 8 και τραβήξτε προσεκτικά τον αεροθάλαμο 
διαμέσου του ανοίγματος στην άκρη του καλύμματος της περι-
χειρίδας.

2. Πλύνετε στο χέρι το κάλυμμα της περιχειρίδας με σαπουνάδα: 
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 30 °C.

3. Στεγνώστε εντελώς το κάλυμμα της περιχειρίδας απλώνοντας 
το.

4. Ξαναβιδώστε το σωλήνα της περιχειρίδας διαμέσου του ανοίγ-
ματος και τοποθετήστε προσεκτικά τον αεροθάλαμο, επίπεδα 
στο κάλυμμα της περιχειρίδας.

5. Επανατοποθετήστε το βύσμα στο σωλήνα της περιχειρίδας.

 Ο αεροθάλαμος πρέπει να είναι ευθεία τοποθετημένος στο 
κάλυμμα και όχι διπλωμένος.

 Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πλένετε την περιχειρίδα στο 
πλυντήριο ρούχων ή στο πλυντήριο πιάτων!

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην στεγνώνετε το κάλυμμα της περι-
χειρίδας σε στεγνωτήριο!

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να πλύνετε το εσωτερικό στέλεχος!

Έλεγχος ακρίβειας
Συνιστάται να ελέγχετε την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε 
2 χρόνια ή εάν κτυπηθεί (εάν πέσει κάτω) Απευθυνθείτε στο 
τοπικό σας τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Microlife για τον 
σχετικό έλεγχο (βλ. εισαγωγή).

Απόρριψη
Η απόρριψη των μπαταριών και των ηλεκτρονικών οργάνων 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

12.Εγγύηση
Η συσκευή αυτή καλύπτεται από 10 ετή εγγύηση από την ημερο-
μηνία αγοράς μόνο για την Ελλάδα και εφόσον αποσταλεί στον 
Αποκλειστικό μας Αντιπρόσωπο KARABINIS MEDICAL ΑΕ 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 10 
STAR PLATINUM εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
Η συσκευή καλύπτεται επίσης από 5 ετή εγγύηση που ισχύει 
από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την 
προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. 
 Οι μπαταρίες και τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά δεν 

καλύπτονται.
 Σε περίπτωση ανοίγματος ή τροποποίησης της συσκευής, η 

εγγύηση ακυρώνεται.
 Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται λόγω 

λανθασμένου χειρισμού, αποφόρτισης της μπαταρίας, ατυχή-
ματος ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας.

 Η περιχειρίδα έχει μια λειτουργική εγγύηση (σφίξιμο φούσκας) 
για 2 χρόνια.

Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του κατανα-
λωτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία Σε περίπτωση βλάβης 
της συσκευής απευθυνθείτε:

KARABINIS MEDICAL AE
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος & Κύπρου 
Λ.Λαυρίου 151,   Παιανία 19002 Αθήνα
Τηλ. 210664575
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13.Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Ιατρικών 
Συσκευών, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγή των τεχνικών χαρα-
κτηριστικών.

Συνθήκες λειτουργίας: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % μέγιστη σχετική υγρασία

Συνθήκες αποθήκευσης: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % μέγιστη σχετική υγρασία

Βάρος: 368 g (συμπ. των μπαταριών)
Διαστάσεις: 143 x 85 x 58 mm
Διαδικασία μέτρησης: παλμοσκοπική, κατά τη μέθοδο 

Korotkoff: Φάση I συστολική, Φάση V 
διαστολική

Εύρος τιμών μέτρησης: 20 - 280 mmHg – αρτηριακή πίεση
40 - 200 παλμοί ανά λεπτό – σφύξεις

Εύρος απεικονιζόμενων 
τιμών πίεσης περιχει-
ρίδας: 0 - 299 mmHg
Ανάλυση: 1 mmHg
Στατική ακρίβεια: πίεση περίπου ± 3 mmHg
Ακρίβεια παλμού: ±5 % της τιμής μέτρησης
Πηγή τάσης: 4 x 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες, μεγέ-

θους AA
Μετασχηματιστής συνεχούς ρεύματος 
(DC) 6V, 600 mA (προαιρετικός)

Διάρκεια ζωής 
μπαταρίας:

περίπου 920 μετρήσεις (με χρήση 
νέων μπαταριών) 

IP Κατηγορία: IP20
Συμμόρφωση με 
πρότυπα:

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής:

Συσκευή: 5 χρόνια ή 10000 μετρήσεις
Εξαρτήματα: 2 χρόνια
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