
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הוראות הפעלה
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  הקדמה .1

 Tensoval duoמד לחץ דם מסוג 

control הוא מוצר איכות המשמש 

על גבי , לבדיקה עצמית של לחץ הדם

באופן , חלקה העליון של הזרוע

  .אוטומטי

. מד לחץ הדם אינו דורש תכנות מוקדם

שרוולית המכשיר מתנפחת אוטומטית 

ולי לצורך מדידת לחץ הדם הסיסט

נוח ,  באופן קל-והדיאסטולי ודופק הלב

  .ואמין

מד לחץ הדם עושה שימוש בטכנולוגיית 

  . HARTMANNמבית , החיישן הכפול

זוהי טכנולוגיה המבוססת על שילוב 

, חדשני בין מדידה אוסצילומטרית

הנהוגה בשאר מדי הלחץ האלקטרוניים 

ובין עקרון קורטקוף למדידה , המוכרים

הנהוגה בידי , הדםמסורתית של לחץ 

  .אנשי רפואה עד היום

לצד יתרונותיו הקליניים של מד לחץ 

הושם , Tensoval duo control, הדם

דגש מיוחד על עיצובו ותיכנונו 

  .הידידותיים למשתמש

  

 מידע כללי אודות לחץ הדם .2

 

  סיווג ערכי לחץ הדם .2.1

 (WHO)אירגון הבריאות העולמי 

בשיתוף עם האגודה הבינלאומית ליתר 

 טווחי ערכיאת  סיווגו (ISH)לחץ דם 

: הבאיםלחץ הדם

  

  

  

  

  לחץ דם דיאסטולי  לחץ דם סיסטולי  הערכה

  מ כספית" מ80עד   מ כספית" מ120עד   אופטימלי

  מ כספית" מ85עד   מ כספית" מ130עד   נורמלי

  מ כספית" מ85-89  מ כספית" מ130-139  טווח ערכים נורמלי

  מ כספית" מ90-99   כספיתמ" מ140-159  1יתר לחץ דם רמה 

  מ כספית" מ100-109  מ כספית" מ160-179  2יתר לחץ דם רמה 

  מ כספית" מ110מעל   מ כספית" מ180מעל   3יתר לחץ דם רמה 
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על מנת לקבוע את לחץ הדם של 

  :יש למדוד שני ערכים, המשתמש

): הערך הגבוה(לחץ דם סיסטולי  �

מתקבל בעת בה הלב מתכווץ 

 . הדםומזרים דם לכלי

): הערך הנמוך(לחץ דם דיאסטולי  �

מתקבל בעת בה שריר הלב 

 .מתרחב ומתמלא בדם

מידות לחץ הדם מתקבלות בערכי  �

  .(mmHg)מ כספית "מ

) לחץ דם גבוה(קביעת יתר לחץ דם 

מתבצעת לאחר קבלת תוצאות מדידות 

חוזרות ונשנות של ערך סיסטולי הגבוה 

או ערך דיאסטולי /מ כספית ו" מ140 -מ

  .מ כספית" מ90 -בוה מהג

יש לשים לב כי סיווג ערכי לחץ הדם 

בערכי לחץ . אינו תלוי בגילו של האדם

דם אופטימליים טמונים יתרונות 

לא קיימת . בריאותיים לכלל האנשים

בנמצא הגדרה ללחץ דם נמוך מדי אך 

תוצאות מדידות הנמוכות , יחד עם זאת

מ כספית " מ100מערך סיסטולי של 

מ כספית " מ70ולי של וערך דיאסט

יש לשים לב כי . נחשבות לנמוכות מדי

לחץ דם , בניגוד ללחץ דם גבוה מדי

נמוך מדי אינו צפוי לגרום לסיכונים 

  .בריאותיים

אם הינך סובל תדיר , אף על פי כן

עליך להיבדק על , מהרגשה לא טובה

  .ידי רופא

  

חשיבות המדידה העצמית של  .2.2

  לחץ הדם

באופן קבוע ערכי לחץ דם גבוהים 

מכפילים את הסיכון לבעיות בריאותיות 

. אחרות כגון התקף לב או שבץ מוחי

ההשלכות הפיזיות הנובעות מהתקף 

לב או שבץ כוללות נכות המחייבת 

שיתוק של אחד מצידי , טיפול סיעודי

  .הגוף ונזק לרקמות הלב או המוח

, בנוסף לבדיקות רפואיות אחרות

יע יומית תסי-מדידת לחץ דם יום

.במניעת בעיות בריאותיות חמורות
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מטרות המדידה העצמית של  .2.3

  לחץ הדם

פרופיל לחץ הדם האישי שלך הוא מקור 

במקרה של טיפול תרופתי . מידע חשוב

רופאך , )כנגד לחץ דם גבוה, לדוגמא(

יכול לעשות שימוש בפרופיל כדי 

. להתאים טיפול הולם לצרכיך האישיים

אמת הטיפול התרופתי תהיה ככל שהת

כך תשתפר הרגשתך , טובה יותר

  .וייפחת סבלך מתופעות לוואי

ניטור קבוע ומדוייק של לחץ הדם 

 Tensoval duo control -באמצעות ה

  .יסייע בהשגת מטרה זו

אנשים רבים מצליחים להוריד את לחץ 

הדם שלהם על ידי שינויים באורח 

 ,הפחתת משקל: שינויים כגון(החיים 

עד , )שינויי תזונה ופעילות גופנית

לרמות לחץ דם שאינן מחייבות טיפול 

פרופיל לחץ הדם שלך , לכן. תרופתי

יאפשר לך לקבל משוב מצויין לגבי 

  .מידת הצלחת השינויים באורח חייך

 נזק לכלי הדם

 שבץ תעבות והיחלשות שריר הלבה

 לחץ דם גבוה

 לבתקף ה טרשת עורקים

  ,כליות מצומקות
  ,בעיות בכליות
 כשל כלייתי

  הפרעות לזרם

 הדם
  סיכון גבוה= 

 יותר
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  מדידות לחץ דם שגרתיות .2.4

השפעת תרופות או השעה , מאמץ פיזי

הם רק חלק מבין , במהלך היום

בים העשויים להשפיע על הגורמים הר

יש למדוד תמיד את , על כן. לחץ הדם

לחץ הדם בשעות קבועות במהלך היום 

  .ותחת תנאים דומים ממדידה למדידה

 פעמים ביום 100,000ליבנו פועם עד 

 . ערכי לחץ דם שונים100,000ומייצר 

 

 

 

 

 

  

 הכנה למדידות עצמיות .3

 

  הכנסת סוללות .3.1

ן בכיווהסוללות בית פתח את מכסה 

על ידי , עליו מורה החץ שבתמונה

 .הפעלת לחץ עדין על התפס

 

  

  

  

  

כך " AA"הכנס ארבע סוללות בגודל 

) -(והשליליים (+) שהקטבים החיוביים 

יתאימו לסימון הקטבים שבתא 

. כפי שמודגם בתמונה למטה, הסוללות

המכשיר , אם הקטבים אינם מתאימים

  .לא יפעל והסוללות עלולות לדלוף

 

 

 

 

 

 

 

, החזר את מכסה בית הסוללות למקומו

עד אשר , תוך כדי הפעלת לחץ עדין

  .התפס ינעל במקומו

ערכי מדידות שנשמרו בעבר בזיכרון לא 

יש . יימחקו בעת החלפת הסוללות

  .לתכנת מחדש את התאריך והשעה

  

  תיכנות תאריך ושעה .3.2

יש , תיכנות התאריך והשעהבטרם 

לוודא כי הסוללות נמצאות בתוך מד 

הסר את . לחץ הדם וכי הוא כבוי

הרם את אחת , המכסה מבית הסוללות

ואז דחוף   שניות1 -2הסוללות למשך 

סגור את מכסה  .פנימה אותה בחזרה

  .בית הסוללות
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פונקציית הזמן תופיע אוטומטית , כעת

, "31"בתצוגה יופיע המספר . על הצג

, "12"המסמל את היום והמספר 

 התאריך ,כלומר. המסמל את החודש

  . לדצמבר12 -המופיע הוא ה

 

 

 

 

  

לחץ . המספר השמאלי בתצוגה יהבהב

על מנת ) - (M2או  (+) M1על מקשי 

לחץ , לדוגמא. לשנות את היום המוצג

על מנת לתכנת את ) - (M2פעמיים על 

לשמירת .  בדצמבר29 -התאריך ל

 / START -הבחירה לחץ על מקש ה

STOP2007כעת השנה .  האדום 

או לשמור את /ביכולתך לשנות ו. מוצגת

  .בחירת השנה המוצגת כמוסבר מעלה

המספר . עליך לתכנת את השעה, כעת

ניתן לשנותו כפי . יהבהב" 12:00"

לחיצה כפולה , לדוגמא. שמוסבר מעלה

תתכנת את השעה  (+) M1על המקש 

, לשמירת השעה הרצוייה". 14:00 "-ל

  -יש ללחוץ על מקש ה

START / STOP .  

יהבהב המספר מימין לתצוגת עתה 

משעה שנבחר מספר הדקות . הדקות

יש לשמור אותו , כמוסבר מעלה, הרצוי

 / START -על ידי לחיצה על מקש ה

STOP.  

  

 תנוחה ומיקום נכונים .3.3

ניתן לבצע מדידות על הזרוע  �

למדידות . הימנית או השמאלית

רצוי לבחור בזרוע , לטווח ארוך

שערכי לחץ הדם הנמדדים בה הם 

 .הגבוהים יותר

 דקות בטרם 5 -הקפד על מנוחה כ �

 .התחלת מדידת לחץ הדם

. אין לדבר או לנוע במהלך המדידה �

הדבר עלול להוביל לקבלת תוצאות 

 .מדידה שגויות

יש לבצע את מדידות לחץ הדם  �

ובתנוחת ישיבה , בסביבה שקטה

 .נינוחה

יש להמתין כשעה לאחר שתיית  �

משקה המכיל קפאין או עישון 

 .ייה בטרם ביצוע מדידהסיגר

אין לבצע מדידת לחץ דם לאחר  �

 .פעילות גופנית או רחצה

יש , אם עולה הצורך במתן שתן �

לגשת לנוחיות בטרם ביצוע 

 .המדידה
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  חבישת השרוולית .3.4

הדם יש לבצע על זרוע את מדידות לחץ 

רצוי לבצע את המדידות על . חשופה

בעלת ערכי , בדרך כלל, הזרוע שהיא

בוהים יותר מבין שתי לחץ הדם הג

אם אינך בטוח לגבי הזרוע . הזרועות

מומלץ להיוועץ , הרצוייה לצורך מדידה

  .ברופא

רצועת (אם השרוולית פתוחה לגמרי 

השחל את קצה השרוולית , )בד ארוכה

דרך חישוק המתכת על מנת ליצור 

 Velcro -רצועות ה, במקרה זה. לולאה

  .הנצמדות יפנו כלפי חוץ

ע לתוך לולאת השחל את הזרו

השרוולית ומקם את השרוולית כך 

שהצינור המחובר אליה יונח במרכז 

  .לכיוון כף היד, כיפוף מפרק המרפק

 

  

  

  

  

  

  

אחוז בקצה החופשי של , כעת

, בחוזקה, השרוולית ועטוף באמצעותה

 Velcro -הדק את רצועות ה. את הזרוע

  .הנצמדות זו לזו

שים לב כי הצינור המחובר לשרוולית 

על , מונח במרכז כיפוף מפרק המרפק

וכי הקצה התחתון של , העורק

מ מכיפוף " ס2 -3 -השרוולית מרוחק כ

  .מפרק המרפק

  

  

  

  

  

  

על השרוולית להיות סגורה בחוזקה אך 

יש לוודא כי היא אינה צמודה מדי 

עליך להצליח לדחוק רווח של . לזרוע

  .שתי אצבעות בין הזרוע לשרוולית

בישה לא נכונה של אנא שים לב כי ח

השרוולית עלולה להביא לקבלת 

רצוי להשתמש . תוצאות מדידה שגויות

בסימונים שבשוליי השרוולית על מנת 

. לבדוק האם גודל השרוולית מתאים

, המודפס על גוף השרוולית, החץ הלבן

צריך להורות על רצועת הסימון 

אם החץ . האדומה שבשולי השרוולית

סימון הלבן נמצא מחוץ לתחום ה

יש להשתמש בשרוולית בגודל , האדום

אביזרים וחלקי  "-7ראה סעיף (. אחר

  ").חילוף
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הכנס את , על מנת לבצע את המדידות

המחבר האדום לשקע האדום הנמצא 

  .בצידו השמאלי של מד לחץ הדם

  

  מדידת לחץ הדם .4

אנו ממליצים למדוד את לחץ הדם בעת 

הנח את זרועך על משטח . ישיבה

 שכף היד נינוחה ופתוחה תמיכה כך

וודא כי השרוולית מונחת . כלפי מעלה

  .ה מיקום הלבבגוב

 

 

 

  

  

  

  

  

אל תדליק את המכשיר עד אשר 

אחרת היא , השרוולית מונחת במקומה

  .עלולה להינזק מיתר לחץ

 START / STOP -לחץ על מקש ה

, הופעת כל סמלי התצוגה. האדום

, ולאחריהם חץ מהבהב המורה מטה

על כך שהמכשיר בודק עצמו מחווים 

לאחר . אוטומטית והוא מוכן לשימוש

מכן יחל ניפוח אוטמטי של השרוולית 

אם לחץ . מ כספית" מ190 -בלחץ של כ

הניפוח אינו מספיק או שהמדידות 

מד לחץ הדם ימשיך להגביר , מופרעות

עד , מ כספית" מ40בקצב של , לחץ

  .אשר יתקבל לחץ גבוה מספיק

מדידה עם לחץ גבוה אם ברצונך לבצע 

ניתן ללחוץ ממושכות על , עוד יותר

 מעט אחרי START / STOP -מקש ה

לאחר הדלקת , תחילת הניפוח

עד אשר מתקבל לחץ הניפוח , המכשיר

 -לחץ זה עומד על כ. הרצוי בשרוולית

מ כספית מעל הערך הסיסטולי " מ30

  ).הערך הגבוה מבין שני ערכי המדידה(

נוע במהלך אין לדבר או ל: חשוב

אם ברצונך ! כל תהליך המדידה

, להפסיק את המדידה מסיבה כלשהי

 / START-פשוט לחץ על מקש ה

STOPהניפוח או תהליך .  האדום

המדידה יופסקו והלחץ יחל לרדת באופן 

  .אוטומטי

יופיעו על , כאשר הלחץ בשרוולית יורד

הצג סמל הלב וערכי הלחץ ההולכים 

על סיום ציפצוף קצר יורה . ופוחתים

, המדידה ולאחריו יופיעו ערכי לחץ הדם

ומתחתיהם , הסיסטולי והדיאסטולי

  .יופיע דופק הלב
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יופיעו על הצג זמן , לאחר סיום המדידה

מעל , M2 או M1המדידה והסימול 

 מייצג את M1הסימול . ערכי לחץ הדם

רשומות הערכים שנמדדו עבור 

באמצעות לחיצה על . 1משתמש מספר 

 ביכולתך לאחסן את הערכים M2 מקש

שנמדדו תחת רשומותיו של משתמש 

שמירת  "- 5.1ראה תת סעיף . (2' מס

  ").הערכים הנמדדים

לחץ על , על מנת לכבות את המכשיר

אם לא . START / STOP -מקש ה

המכשיר ייכבה , תכבה את המכשיר

  . דקות3 -אוטומטית לאחר כ

  

  תיכנות פונקציית הזיכרון .5

  

  ים הנמדדיםשמירת הערכ .5.1

, במד לחץ הדם קיימים שני לחצני זיכרון

M1ו - M2 , המאפשרים את איחסון

הערכים הנמדדים עבור שני משתמשים 

 מייצג את רשומות M1הסימול . שונים

הערכים שנמדדו עבור משתמש מספר 

 מייצג את רשומות הערכים M2 ואילו 1

  .2שנמדדו עבור משתמש מספר 

ל סיום בהישמע צפצוף קצר המורה ע

 או M1ניתן ללחוץ על מקש , המדידה

 על מנת לאחסן את ערכי M2על מקש 

המדידה תחת רשומותיו של המשתמש 

ניתן לבצע פעולה זו כל עוד . המתאים

אם לא . הערכים מופיעים על גבי הצג

תבחר בעצמך תחת איזו רשומה לאחסן 

הם יאוחסנו , את ערכי המדידה

אוטומטית תחת רשומותיו של 

  .ש שסימולו מופיע על הצגהמשתמ

  

  

  

  

  

  שיחזור הערכים שנמדדו .5.2

יש לכבות את המכשיר על מנת לשחזר 

 עבור M1לחץ על . מידע מהזיכרון

רשומותיו המאוחסנות של משתמש 

 עבור רשומותיו של M2 או על 1מספר 

 או M1הסימולים . 2משתמש מספר 

M2ראשית.  יופיעו על הצג בהתאמה ,

 של כל יוצגו הערכים הממוצעים

המדידות המאוחסנות תחת רשומותיו 

תופיע על " A"האות . של אותו משתמש

בפינתו הימנית , הצג ולצידה יופיע

מספר המדידות , העליונה של הצג

  .ששימשו לחישוב הממוצע
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, M2 או M1לחיצה חוזרת על מקש 

תאפשר הצגת ערכי המדידה , בהתאמה

, לחיצות חוזרות. האחרונים שאוחסנו

יאפשרו דפדוף בין כל ערכי , שובשוב ו

המדידות שאוחסנו עד כה תחת 

בעת . רשומותיו של המשתמש הרצוי

הדפדוף יוצגו ערכי המדידה ומעליהם 

במרווחים של , תופיע תצוגה מתחלפת

הכוללת את מספר תא ,  שניות2 -3

תאריך , הזיכרון בו הערכים אוחסנו

  .ושעת המדידה

 Tensoval duo, מד לחץ הדם

control ,30 -יכול להכיל בזכרונו עד כ 

 או M1(ערכי מדידות עבור כל משתמש 

M2 .( ערכי המדידה האחרונה שנשמרו

אם כל . 1יאוחסנו תמיד בתא מספר 

תאי הזיכרון תפוסים והינך שומר ערכי 

אוטומטית יימחקו ערכי , מדידה חדשה

  .המדידה הישנה ביותר

הערכים הממוצעים : חשוב

ערכים מחושבים עבור כל ה

המאוחסנים תחת רשומותיו של 

אם בזיכרון . המשתמש המתאים

, מאוחסנים רק ערכי שתי מדידות

הערכים הממוצעים יחושבו על פי שתי 

אם מאוחסנים בזיכרון . מדידות אלו

לא יחושבו , ערכי מדידה אחת בלבד

  .ערכים ממוצעים

ניתן לצאת בכל זמן ממסך שיחזור 

על מקש המידע מהזיכרון על ידי לחיצה 

אם לא תעשה . START / STOP -ה

 -המכשיר ייכבה אוטומטית כעבור כ, כן

  . שניות30

גם במקרה של בעיות באספקת 

, כגון בעת החלפת סוללות, החשמל

הערכים השמורים בזיכרון יישארו 

  .זמינים

  

  מחיקת ערכים שמורים מהזיכרון .5.3

ניתן למחוק את כל הערכים השמורים 

. בזיכרון תחת רשומותיו של המשתמש

יש ללחוץ ממושכות , על מנת לבצע זאת

  .M2 או M1, על מקש הזיכרון המתאים

ערכי המדידות הממוצעים יופיעו על 

כעבור ארבע שניות של לחיצה . הצג

כעבור ארבע . ממושכת הצג יהבהב

 המידע השמור בזיכרון, שניות נוספות

לא ניתן . עבור אותו משתמש יימחק

למחוק רק ערכים בודדים מתוך אלו 

  .השמורים בתאי הזיכרון

  .M2 או M1על הצג יופיע כעת הסימול 

אם מקש הזיכרון ישוחרר בטרם : חשוב

  .המידע לא יימחק,  שניות8חלפו 

אם בזיכרון קיימים ערכים של מדידה 

  .הם לא יימחקו, יחידה
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  שימוש במצב אורח .5.4

 -כאשר אדם שלישי משתמש ב

Tensoval duo control , מומלץ כי

מצב זה . הוא ישתמש במצב אורח

מיועד לאיחסון ערכי מדידה שלא תחת 

 או M1רשומות הזיכרון של משתמש 

M2 . מטרת אפשרות זו היא למנוע

הטייה של הערכים הממוצעים והערכים 

השמורים תחת רשומותיהם של שני 

  .המשתמשים העיקריים

יש , על מנת להשתמש במצב אורח

להתחיל בתהליך המדידה וללחוץ על 

אין צורך .  במקבילM2 - וM1מקשים 

 START / STOP. -ללחוץ על מקש ה

בסיום המדידה יופיעו על הצג הן 

, במצב זה. M2 והן הסימול M1הסימול 

הערכים שנמדדו אינם משוייכים לאף 

  .משתמש ולכן הם גם לא יאוחסנו

  

  

  

  

  

לחץ , גם במצב אורח, וי המכשירלכיב

  .START / STOP -על מקש ה

המכשיר ייכבה , אם לא תעשה כן

  . דקות3 -אוטומטית כעבור כ

  תחזוקת המכשיר .6

אין , על מנת למנוע תקלה במכשיר

, לחשוף אותו לטמפרטורות קיצוניות

  .אבק או קרני שמש, לחות

מכשיר זה מכילים רכיבים אלקטרוניים 

יש להגן על . הבעלי רגישות גבוה

אין לטבול את . המכשיר מפני טילטולים

  .המכשיר במים

יש להשתמש , לצורך ניקוי המכשיר

אין . במטלית רכה ולחה בלבד

אלכוהול או , להשתמש בחומרי ניקוי

  .כימיקלים שונים לצורך הניקוי

, בעדינות, את השרוולית ניתן לנקות

באמצעות מטלית לחה במקצת וסבון 

אין לטבול את .  נייטרליpHבעל 

  .השרוולית כולה במים

, להגנה מפני השפעות חיצוניות שונות

השרוולית , יש לשמור את המכשיר

והוראות ההפעלה בתיק הנשיאה 

  .המיועד להם

  

  אביזרים וחלקי חילוף .7

יש , כדי להבטיח דיוק במדידות

להשתמש באביזרים מקוריים מתוצרת 

אנא פנה  .בלבד HARTMANNחברת 

כמיטק ,  בישראלHARTMANNלנציגת 

 ,09-7620000: 'בטל, מ"בע
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: באמצעות אתר האינטרנט

www.chemitec.co.il  או פנה לנקודות

  .המכירה

  

שרוולית סטנדרטית לחלקה העליון  �

. מ" ס22 -32קוטר . של הזרוע

 .900218ט "מק

שרוולית מעוצבת לחלקה העליון של  �

ט "מק. מ" ס22 -32קוטר . הזרוע

900217. 

 גדולה לחלקה העליון של שרוולית �

ט "מק. מ" ס32 -42קוטר . הזרוע

900219. 

במקום (מתאם לרשת החשמל  �

 .900153ט "מק). סוללות

 

 אחריות .8

על המכשיר קיימות שלוש שנות 

אביזרים העלולים . אחריות מיום הקנייה

להישחק או להקרע אינם כלולים 

  ).שרווליות וכדומה, סוללות(באחריות 

אנא , אי האחריותלמידע נוסף על תנ

פנה לתעודת האחריות הכלולה באריזת 

.מוצר זה

  

  תצוגת הודעות שגיאה וסמלים אחרים .9

  פתרון  סיבות אפשריות  תקלה

הן הוכנסו שלא כראוי , אין סוללות

  .או שהן הסתיימו

אם יש בכך . בדוק את הסוללות

הכנס ארבע סוללות , צורך

  .חדשות, זהות

המכשיר אינו 

  .נדלק

שמלי אינו מחובר המתאם הח

  .נכונה או פגום

וודא כי המתאם החשמלי מוכנס 

כראוי לשקע שבחלקו האחורי 

  .של המכשיר

השרוולית אינה 

  .מתנפחת

מחבר השרוולית אינו מוכנס 

כראוי בשקע המתאים לו 

  .במכשיר

בדוק את החיבור בין מחבר 

השרוולית האדום לבין השקע 

  .האדום
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  פתרון  סיבות אפשריות  תקלה

  

אין לדבר או לנוע במהלך   .ותתזוזה או דיבור במהלך המדיד

  .המדידות

חבוש את השרוולית כך שתוכל   .השרוולית רפויה

לדחוק שתי אצבעות בין 

  .השרוולית לזרוע

  .השתמש בשרוולית חדשה  .קיימת דליפת אוויר מהשרוולית  

  

אנא הקפד לנוח כדקה בטרם   .המדידות אינן נכונות

  .ביצוע הבדיקה בשנית

  

 300ולה על הלחץ בשרוולית ע

מ כספית ולכן הלחץ פוחת "מ

  .באופן אוטומטי

אנא הקפד לנוח כדקה בטרם 

  .ביצוע הבדיקה בשנית

  

ניתן . הסוללות עומדות להסתיים

  . מדידות30 -לבצע רק עוד כ

, החזק בקירבת יד סוללות זהות

  ).AA "LR06"מסוג (חדשות 

  

דשות ח, הכנס סוללות זהות  .הסוללות הסתיימו ויש להחליפן

  ).AA "LR06"מסוג (

תוצאות 

המדידה אינן 

  ).1(הגיוניות 

השתמש בשרוולית בגודל אחר   .גודל השרוולית אינו מתאים

או במד לחץ דם הנענד על פרק 

  .כף היד
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  פתרון  סיבות אפשריות  תקלה

בצע מדידות תמיד על גבי זרוע   .השרוולית מונחת על גבי הבגד

  .חשופה

צה כלפי מעלה הרמת שרוול החול

  .עוצרת את זרימת הדם

וודא כי . לבש חולצה רפויה

השרוולים המורמים אינם 

עוצרים את מחזור הדם בזרוע 

  .העליונה

דיבור או התרגשות בעת , תזוזה

  .תהליך המדידה

אנא בצע את המדידות בעת 

אין . תוך כדי ישיבה, רגיעה

  .לדבר או לנוע במהלך המדידה

יש להירגע כחמש דקות בטרם   .האי רגיעה בטרם המדיד

  .ביצוע המדידה

תוצאות 

המדידה אינן 

  )2(הגיוניות 

נצרכו חומרים ממריצים בטרם 

  .המדידה

, אנא המנע מצריכת אלכוהול

ניקוטין או קפאין במהלך השעה 

  .הקודמת למדידה

שמורים ערכים ממדידה אחת 

בלבד ולא ניתן למוחקם עד 

שיאוחסנו לפחות ערכי שתי 

  .תמדידו

. בצע ושמור ערכי מדידה נוספת

מחק את הערכים מן , כעת

  .הזיכרון

לא ניתן למחוק 

ערכים מן 

  .הזיכרון

ניתן למחוק ערכים מהזיכרון רק 

כאשר הערכים הממוצעים 

  .מוצגים

 או M1(לחץ על מקש הזיכרון 

M2 ( עד אשר הערכים

  .הממוצעים יוצגו

  

אנא בדוק את הסיבות האפשריות לתקלה בעת הופעת סמלי שגיאה על התצוגה ושים 

הירגע כדקה ואז חזור על . 4 להוראות אודות מדידת לחץ הדם המופיעות בסעיף לב

.המדידה שנית
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  הערות חשובות .10

  

  תרופות .10.1

בדיקות לחץ דם עצמיות אינן מהוות 

אל תפרש את הערכים ! תחליף לטיפול

שמדדת בכוחות עצמך ואל תשתמש 

  .בהם לקביעת טיפול על דעת עצמך

רופא בצע את המדידות על פי הוראות ה

צרוך תרופות . ובטח באבחנתו הרפואית

על פי מרשם רופא ואל תאלתר את 

התייעץ עם רופאך לגבי המועד . מינונן

המומלץ במהלך היום לביצוע המדידות 

  .העצמיות

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הריון .10.2

לחץ הדם עשוי להשתנות במהלך 

קיימת חשיבות רבה לניטור . ההריון

סדיר של לחץ הדם אם הינך סובלת 

מלחץ דם גבוה מכיוון שיתר לחץ דם 

. עלול להשפיע על התפתחות העובר

בדקי עם הרופא האם ומתי יש עליך 

  .לבצע מדידות לחץ דם עצמיות

  

  מחלות אחרות ברקע, סוכרת .10.3

אם הינך סובל מסוכרת או מכלי דם 

עליך , )ארטריוסקלרוזיס(צרים מּו

להיוועץ ברופאך בטרם ביצוע המדידות 

יוון שתוצאות העצמיות וזאת מכ

המדידה עשויות להשתנות באופן קיצוני 

  .בין בדיקה לבדיקה

  

  קוצבי לב, הפרעות בקצב הלב .10.4

  

 הן (Arrhythmias)הפרעות בקצב הלב 

. הפרעות לקצב או למחזור פעימות הלב

יש לבצע אבחנה בין הפרעות מתונות 

(Mild) לבין חמורות (Severe) . אבחנה

ה זו יכולה להתקבל רק לאחר בדיק

בזכות השימוש . מעמיקה של רופא

, מד לחץ הדם, בעיקרון קורטקוף

Tensoval duo control , יכול להבחין

בסוגים שונים של הפרעות בקצב הלב

השפעת תרופות לטיפול ביתר 
 לחץ דם גבוה על הגוף

  תרופות
 מוח סיסטמיות

 כליות

 כלי דם

 βחסמי  לב

חומרים 
 משתנים

  α חסמי

מעכבי 
ACE ,

אנטגוניסטים 
, לסידן

אנטגוניסטים 
לרצפטור 
אנגיוטנסין 

AT1 
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  .ועדיין להפיק תוצאות נכונות

הפרעות לחץ דם חמורות עלולות 

להביא לתוצאות מדידה שגויות או 

אנא היוועץ . לפגוע בדיוק התוצאות

 לבצע מדידות דם עצמיות ברופאך האם

שימוש בקוצב לב עלול . במקרה זה

אך למד לחץ , להכשיל מדידות עצמיות

אנא . הדם אין השפעה על קוצב הלב

שים לב לכך שדופק הלב המוצג אינו 

אנא . מתאים לבדיקת קצב קוצב הלב

היוועץ ברופאך בשאלה האם מומלץ 

להשתמש במד לחץ הדם בזמן השימוש 

  .בקוצב הלב

  

  גת בקרה וסמליםתצו .11

  

  
מהבהב בעת ביצוע המדידה 

  ובדיקת הדופק

  !החלף סוללות  

  

אנא פנה . שגיאה במדידה

  .9לסעיף 

  .מופיע בעת ניפוח השרוולית  

  .מופיע בעת בדיקה אוטומטית  

  

מופיע בעת הצגת הערכים 

השמורים ברשומות משתמש 

1.  

  

מופיע בעת הצגת הערכים 

מש השמורים ברשומות משת

2.  

  

הגנה מפני סכנת התחשמלות 

  ).BFמסוג (

  
  .שים לב להוראות ההפעלה

  

שים לב לסוג המתקן לסילוק 

  .אשפה

  

 מבית -סימון מכשיר רפואי זה

PAUL HARTMANN AG.  

  
  .שים לב לאופן סילוק האשפה
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  מידע טכני .12

  .עיקרון קורטקוף ושיטה אוסצילומטרית למדידת לחץ הדם  :שיטת מדידה

  .מ כספית" מ300 – 0  :טווח תצוגה

  .מ כספית" מ50 – 250: (SYS)לחץ סיסטולי   :טווח מדידה

  .מ כספית" מ40 –180: (DYS)לחץ דיאסטולי 

  . פעימות בדקה160 – 40  :דופק

  .מ כספית" מ3 -/ +: לחץ אוויר בשרוולית  :דיוק טכני למדידה

  . מערך הדופק המוצג5% -/ +: דופק

 מגנזיום - וולט מסוג מיגנון אלקליין1.5ארבע סוללות   :אספקת חשמל

(AA/LR06) או מתאם לחשמל HARTMANN Tensoval.  

  . מדידות1,300מעל : Tensoval duo control  :ניצולת סוללות

Tensoval duo control large : מדידות1,000מעל .  

לחץ ניפוח 

  .מ כספית" מ190 -כ  :שרוולית

פונקציית כיבוי 

  .שלוש דקות מתום המדידה  :אוטומטי

  .מ" ס32 – 22: קוטר סטנדרטי  :שרוולית

  . מ" ס42 – 32: קוטר גדול

שסתום לשיחרור 

  .שסתום לינארי הנשלט אלקטרונית  :לחץ

  . מדידות וערכים ממוצעיםX 30 2  :קיבולת זיכרון

טמפרטורת סביבה 

  C° 40+ עד C° 10+  :לתפעול

  90% – 15%  :לחות יחסית

/ סוןתנאי איח

  C° 50+ עד C° 20-טמפרטורת סביבה של   :שינוע

 .ראה בתא הסוללות  :ט"מק
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סילוק לאשפה , אספקת חשמל .13

  ומידע בטיחותי

  

מתאם חשמלי וסילוק , סוללות .13.1

 לאשפה

, סוללות מאיכות גבוהההארבע  �

מבטיחות , הכלולות בתוך המכשיר

 השתמש רק . מדידות1,300 -כ

יף ראה סע(בסוללות מאיכות גבוהה 

שימוש בסוללות אחרות לא ). 12

  . מדידות1,300 -יוכל להבטיח כ

אין להשתמש בסוללות ישנות  �

וחדשות בצוותא או בסוללות שיוצרו 

  .על ידי יצרנים שונים

  .הוצא מיידית סוללות שהסתיימו �

אם אינך מתכוון לעשות שימוש  �

עליך , במכשיר למשך תקופה ארוכה

להסיר את הסוללות על מנת למנוע 

  .ש לדליפתןחש

אין : אנא שמור על איכות הסביבה �

לסלק את הסוללות במתקן לאשפה 

השתמש במתקני אשפה . ביתית

  .ייעודיים על מנת לסלק פסולת זו

מידע בנוגע לסילוק מכשירים  �

): במשק הבית(אלקטרוניים לאשפה 

משמעות סימול זה 

או /המופיע על מכשירים ו

היא כי אין לסלק , מסמכים נלווים

יר אלקטרוני עם אשפה ביתית מכש

השתמש במתקנים ייעודיים . רגילה

לתקן או למחזר את , על מנת לטפל

שיטת סילוק . המכשיר האלקטרוני

מתאימה היא לטובת הגנת 

  .הסביבה

  

  מידע בטיחותי .13.2

אין להותיר את המכשיר ללא  �

השגחה בסביבת פעוטות או אנשים 

  .שאינם יודעים כיצד להשתמש בו

מדידת לחץ דם השתמש במכשיר ל �

  .על גבי הזרוע העליונה בלבד

יש להמנע מטילטול המכשיר ויש  �

  .להגן עליו מפני מכות יבשות

אין . אין להפיל את המכשיר לרצפה �

את , יתר על המידה, לעקם או לקפל

  .השרוולית ואת צינורית האוויר

לפרק או לתקן את , אין לשנות �

  .המכשיר בכוחות עצמך
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  פי חוקהנחיות ודרישות על  .14

 Tensoval duo, מד לחץ הדם

control , עומד בדרישות התקןEC 

 EEC/93/42למכשירים רפואיים 

ונושא תו ) MDDבהתאם להנחיות (

  .CEתקן 

לסטנדרט , לדוגמא, המכשיר מתאים

 המתייחס למדי EN 1060האירופאי 

דרישות : 1חלק : "לחץ דם לא פולשניים

דרישות נוספות : 3חלק  "-ו" כלליות

מכניות למדידת -ור מערכות אלקטרועב

  ".לחץ דם

לאומדן הדיוק , הבדיקות הקליניות

בוצעו בהתאם להנחיות התקן , במדידה

  .En 1060-4האירופאי 

  :יצרן

PAUL Hartmann AG, 89522 

Heidenheim, Germany. 

  

 בדיקת פונקציית המדידה .15

  והפנייה למתן שירות

 Tensoval duoכל מכשיר מסוג 

controlבקפידה על ידי חברת  נבדק 

HARTMANN והובטחו הדיוק 

במדידותיו ותקופת השימוש הארוכה 

 .בו

כגון , במקרה של משתמשים מקצועיים

, קלינאים או סגל בית חולים, רוקחים

אנו ממליצים לבדוק את דיוק המכשיר 

בנושא זה מומלץ גם . אחת לשנתיים

. לפעול בהתאם להנחיות המקומיות

ונקציית המדידה לביצוע בדיקות של פ

 HARTMANNלנציגת אנא פנה 

: ' בטל,מ"חברת כמיטק בע, בישראל

באמצעות אתר , 09-7620000

 או www.chemitec.co.il: האינטרנט

  .פנה לנקודות המכירה



 

 

  


