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יש לפעול בהתאם . אנא קרא את מדריך זה ביסודיות בטרם השימוש במכשיר

לשאלות . להנחיות המופיעות כאן לצורך קבלת תוצאות מדידות מדוייקות

 :'ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטל, נוספות על המוצר או על שיטת מדידת לחץ הדם 

נציגת חברת הרטמן , לבקר באתר האינטרנט של חברת כמיטק, 09-7620000

יצרנית ,  או לבקר באתר האינטרנט של חברת הרטמןwww.chemitec.co.il: בישראל

  .www.hartmann.info: המוצר

  

ולוגיית מדידה  הוא מד לחץ דם אוטומטי המשתמש בטכנTensoval Mobil -ה

הסיסטולי ,  לבדיקה מהירה ומהימנה של לחץ הדם(Fuzzy Logic)מתקדמת 

  .ובדיקת קצב דופק הלב באמצעות שיטת מדידה אוסצילומטרית, והדיאסטולי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 בית סוללות

 צג דיגיטלי

מד צבעוני 
למדידת גודל 

  שרוולית

START/STOP 
  הפסק/ מקש התחל 

  שרוולית מעוצבת

M1  
  1ון משתמש מקש זיכר

M2 
  2מקש זיכרון משתמש 
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  מידע כללי אודות לחץ הדם. 1

י הדם הפעימות גורמות לדם לזרום בכל.  פעימות בדקה80 עד 60 -לב האדם פועם כ

, הידוע כלחץ הדם, לחץ קבוע. העורקיים ולספק לגוף חמצן וחומרים מזינים אחרים

בעת מדידת לחץ הדם . נדרש על מנת לאפשר לדם לזרום בכלי הדם הקטנים ביותר

הערך . הערך הסיסטולי הוא הלחץ המירבי בעת פעימות הלב. נקבעים שני ערכים

לחץ הדם . מן בין שתי פעימות הלבהדיאסטולי הוא הלחץ המזערי הנוצר בפרק הז

  .(mmHg)מ כספית " מ120/80 -מיוצג לדוגמא כ

ערכי לחץ הדם משתנים בכל עת ובכך מאפשרים תנאים ההכרחיים ליכולת התפקודית 

אם בעת מנוחה , אך יחד עם זאת, תנודות בלחץ הדם הן מצב תקין לחלוטין. של הגוף

  .א לחץ דם גבוה או יתר לחץ דםנוצר מצב הנקר, ערכי לחץ הדם גבוהים תמיד

  

  

  

  

  

  

 

 קבע את טווחי (The World Health Organization- WHO)אירגון הבריאות העולמי 

  :הערכים הבאים

 

  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  נורמליטווח ערכים 

  מ כספית" מ90-99  מ כספית" 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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לחץ דם גבוה הוא אחד הגורמים 

למרות . השכיחים לתחלואה ולתמותה

 אנשים רבים אינם מודעים לכך ,זאת

חוסר . שהם סובלים מלחץ דם גבוה

המודעות נובע מכך שהבעייה מאובחנת 

רק כאשר התסמינים לה היא גורמת 

 לחץ דם גבוה. נמצאים בשלב מתקדם

, התקף לבולהביא לעלול לסכן חיים 

רק בדיקות לחץ .  ועוד נזק כלייתי,שבץ

 מוקדם דם שגרתיות מאפשרות אבחון

ה החלטת לנקוט /את.של לחץ דם גבוה

בבדיקות לחץ דם עצמיות והן יתרמו 

זוהי הדרך . לשמירה על בריאותך

 הגנה מספקת מפני הבטיחמהיחידה ה

תוצאות הרסניות העלולות להשפיע על 

 .לבך ומחזור הדם שלך

 

הערות חשובות בנוגע לבדיקות . 2

 עצמיותלחץ דם 

נן בדיקות עצמיות של לחץ הדם אי �

מהוות תחליף לטיפול או לביקורת 

בשום . שגרתית אצל הרופא המטפל

אופן אין לשנות את מינון התרופות 

  ללא ייעוץ,שנקבע לך על ידי הרופא

 .מקצועי

יש לבצע בדיקות לחץ דם עצמיות  �

משך פרק זמן בבאופן שגרתי ו

באמצעות תיעוד שגרתי של . ארוך

ערכי לחץ הדם שלך ביומן לחץ הדם 

תשיג איבחון מוקדם של , המצורף

לחץ דם גבוה ורופאך יוכל להתחיל 

מדידות בודדות . בטיפול אופטימלי

הן תלויות זמן ומקום ולכן אינן 

 .שימושיות

חשוב , במטרה להשוות בין ערכים �

תמיד למדוד את לחץ הדם בעת 

 דקות 5 -יש להירגע כ. מנוחה

 .בטרם ביצוע הבדיקה

ם גם שינויים קלים בגורמים פנימיי �

,  נשימות עמוקות:כגון(וחיצוניים 

התרגשות ומזג , דיבור, גירויים

עשויים להביא לתנודות ) האוויר

זוהי בדרך כלל הסיבה . בלחץ הדם

 . זו מזושונותהלתוצאות מדידה 

עלייך למדוד את לחץ הדם בקביעות  �

בערך באותו , בשעות הבוקר והערב

מכיוון שלחץ הדם נוטה , הזמן

 .יוםלתנודתיות במהלך ה

 .אין לנוע או לדבר בעת הבדיקה �

יש למדוד את לחץ הדם תמיד  �

באותה הזרוע ולשמור על פרק כף 

 ,יד יציב במשך כל תהליך המדידה

אם פרק כף היד . בגובה מיקום הלב

 תוצאות ,ממוקם גבוה או נמוך מדי

 .המדידה עלולות להיות שגויות

 מיועד להיקף Tensoval Mobil -ה �

 21 - ל12.5פרק כף יד הנע בין 

  .מ"ס
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לא מובטחות , מחוץ לטווח זה

 .מדוייקותתוצאות מדידה 

בעת ביצוע מדידות חוזרות יש  �

להירגע לפחות דקה אחת בין 

אחרת עלולות , מדידה למדידה

 .להתקבל תוצאות מדידה שגויות

במקרה של הפרעות חמורות בקצב  �

יש לבצע מדידות רק לאחר , הלב

 בשל שיטת. התייעצות עם רופא

תוצאות , המדידה האוסצילומטרית

באמצעות מד המתקבלות המדידות 

לחץ דם זה עלולות להיות שגויות 

או שלא ניתן יהיה לקבלן לעיתים 

 .(Err)כלל 

במקרה של הפרעות במחזור הדם  �

או במקרה של טרשת עורקים 

לא ניתן לקבל תוצאות , חמורה

מהימנות של מדידת לחץ דם בפרק 

יש למדוד , במקרים אלה. כף היד

את לחץ הדם בחלקה העליון של 

 .הזרוע

ניטור לחץ הדם חשוב במיוחד בעת  �

הריון מכיוון שהלחץ עשוי להשתנות 

יש לפענח , יחד עם זאת. ו זתקופהב

 רק  המתקבלותתוצאותאת ה

 .בהתייעצות עם רופא

  הופעת סמלי בקרה על הצג. 3

  
  מהבהב בעת המדידה

  יש להחליף סוללות  

  

 ראה פירוט -ידהשגיאת מד

  12בסעיף 

  
  מופיע בעת ניפוח

  מופיע בעת בדיקה אוטומטית  

  
מציג תוצאות מדידה שמורות 

  1עבור משתמש 

  
מציג תוצאות מדידה שמורות 

  2עבור משתמש 

  
  )BFמסוג (הארקה 

  
  שים לב להוראות ההפעלה

 

 אספקת זרם. 4

פתח את מכסה בית הסוללות  �

ל המכשיר הנמצא בצידו השמאלי ש

ראה (הכנס את הסוללות ). איור(

והקפד על ) 13פירוט בסעיף 

 ").-"-ו("+" קוטביות נכונה 

 .סגור את המכסה �
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אנו ממליצים על שימוש בסוללות  �

 מכיוון שסוללות הבאיכות גבוה

אחרות עלולות להשפיע על דיוק 

אין להשתמש בסוללות . המדידות

ת ישנות וחדשות בצוותא או בסוללו

 .של יצרנים שונים

אם אין בכוונתך להשתמש במד לחץ  �

אנא , הדם למשך פרק זמן ארוך

 .הסר את הסוללות

אין , למען שמירה על איכות הסביבה �

לזרוק סוללות משומשות לאשפה 

הביתית אלא למתקני איסוף 

 .המיועדים לכך

  

  תיכנות תאריך ושעה. 5

פונקציית , לאחר הכנסת הסוללות �

על הצג . טיתהזמן תופיע אוטומ

ניתן . תופיע תבנית שנה מהבהבת

לשנות את השנה באמצעות מקשי 

M1 (+) ו- M2) - .( שמירת השנה

תתבצע על ידי לחיצה על מקש 

START/STOP. 

המספר . כעת יש לשמור את החודש �

השתמש במקשים . מימין יהבהב

. עבור תיכנות השנה, כמתואר לעיל

, חזור על נוהל זה לשמירת היום

בכל החלפת . והדקותהשעות 

סוללות יש לתכנת מחדש את 

  .התאריך והשעה

  ענידת שעון לחץ הדם. 6

יש לבצע הבדיקה בזרוע בה ערכי  �

הגבוהים , בדרך כלל, לחץ הדם הם

הסר את שעונך או תכשיטים . יותר

 .אחרים מפרק כף היד

 Tensoval Mobil -התקן את ה �

על . בצידו הפנימי של פרק כף היד

 1להיות במרחק של קצה השרוולית 

סגור את . מ מקמט פרק כף היד"ס

השרוולית ומשוך אותה חזק ככל 

הדק את סוגרי ). איור(הניתן 

Velcroהנצמדים זה אל זה . 

  

  

  

  

  

השרוולית מעוצבת כך שתתאים  �

 עד 12.5להיקף פרק כף יד של 

בדוק את היקף פרק כף . מ" ס21.5

היד באמצעות הרצועה האדומה 

הפס האדום . שבשולי השרוולית

הקצר צריכה להיות ממוקם במקביל 

 .לפס האדום הארוך

 -ניתן להשתמש בקצה רצועות ה

Velcro הנצמדות על מנת לקבע 

למקום את אורכה העודף של 

  .השרוולית
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  מדידת לחץ הדם. 7

אנו ממליצים למדוד את לחץ הדם  �

יש לוודא כי פרק כף . בעת ישיבה

היד מונח רפוי וללא תזוזה על 

  ).איור(בגובה מיקום הלב , החזה

  

  

  

  

  

  

ניתן להשתמש בזרוע השנייה על 

מנת לספק תמיכה למרפק 

  .ולהרפיית השרירים

על מנת להמנע מנזק לשרוולית  �

אין להדליק את , בשל עודף לחץ

המכשיר עד אשר הוא מהודק לפרק 

 .כף היד

 START/STOP. -לחץ על מקש ה �

כל סמלי התצוגה יופיעו 

ובעקבותיהם יופיע חץ מהבהב 

שכיוונו מטה והמורה על כך שמד 

לחץ הדם בודק עצמו אוטומטית 

לאחר מכן יחל ניפוח . ומוכן לשימוש

מ " מ190אוטומטי עד ללחץ של 

אם לחץ ניפוח זה אינו . כספית

, מספיק או שהבדיקות נקטעו

המכשיר יפעיל לחץ הגבוה ברמה 

עד , מ כספית יותר" מ30של עד 

 .לקבלת הלחץ הגבוה המתאים

אם באופן אישי קיים צורך בלחץ  �

ניתן לעקוף את , ניפוח גבוה יותר

מ כספית על ידי " מ30 -מגבלת ה

 -לחיצה ממושכת על מקש ה

START/STOP מייד בתחילת 

עד אשר , תהליך הניפוח החוזר

הלחץ . יתקבל לחץ הניפוח הרצוי

מ " מ30 -הרצוי הוא בדרך כלל ב

כספית גבוה יותר מהלחץ 

 .הסיסטולי

אין לנוע או לדבר במהלך כל : חשוב �

 .הבדיקה

כאשר הלחץ בשרוולית פוחת יופיע  �

על הצג סמל הלב וערכי הלחץ 

צפצוף קצר  . בשרווליתהיורדים

קריאות . מורה על סיום המדידה

הלחץ הסיסטולי והדיאסטולי יופיעו 

בו זמנית ומתחתיהן קצב דופק הלב 

 ).וראי(
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מועד המדידה יופיע מעל בתום 

תוצאות המדידה וכינוי המשתמש 

)M1 או M2 (כל . יופיע לשמאלן

, אימת שתוצאות המדידה מוצגות

ניתן להזין אותן לזיכרון מד הלחץ 

 M2, או M1על ידי לחיצה על 

, אם לאו. בהתאם למשתמש

התוצאה תשמר אוטומטית בהתאם 

  .הצגלכינוי המשתמש המופיע על 

, על מנת לכבות את מד לחץ הדם �

 -יש ללחוץ על מקש ה

START/STOP .המכשיר , אם לאו

 .יכבה אוטומטית לאחר זמן מה

אם ברצונך לעצור את המדידה  �

יש ללחוץ על מקש , מסיבה כלשהי

תהליך הניפוח . START/STOP -ה

או המדידה ייפסקו והלחץ בשרוולית 

  .יחל לרדת באופן אוטומטי

 

  ת הזיכרוןפונקציי. 8

על מנת לצפות בתוצאות האגורות  �

לחץ על מקש , בזכרון המכשיר

כאשר מד ) M2 או M1(הזכרון 

 כדי M1לחץ על . הלחץ דם כבוי

לצפות בתוצאות השמורות של 

 בכדי M2המשתמש הראשון או על 

לצפות בתוצאות השמורות של 

, הסמל המתאים. המשתמש השני

M1 או M2 ,ראשית . יופיע על הצג

יע הערך הממוצע של כל יופ

הנתונים השמורים עבור אותו 

בחלקו האמצעי העליון . משתמש

ומימינה " "Aשל הצג תופיע האות 

יופיעו מספר התוצאות מהן חושב 

  ).איור(הממוצע 

  

  

  

  

  

לחץ על מקש הזכרון על מנת לצפות 

בתוצאות השמורות בתא הראשון 

 .בזכרון

 30 אוגר עד Tensoval Mobil -ה �

תוצאות המדידה . מדידותתוצאות 

האחרונה נשמרות תמיד בתא 

הראשון בזכרון והתוצאות הקודמות 

אם . לה נדחפות במקום אחד לאחור

תוצאות , כל תאי הזכרון מלאים

 .המדידה הישנה ביותר ימחקו

על מנת לצפות בכל תוצאות  �

יש , המדידות האגורות בזו אחר זו

 .להקיש על מקש הזיכרון שוב ושוב

דידה ומספר התא תוצאות המ �

המתאים להן מופיעים בעת הכניסה 

לזכרון ואילו תאריך ושעת המדידה 

שניות ' יופיעו בהפרשי זמנים של מס

.זה מזה
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ניתן להפסיק את פעולת השמירה  �

על ידי לחיצה על , בזכרון בכל זמן

, אם לאו. START/STOP -מקש ה

מד לחץ הדם ייכבה אוטומטית 

 .לאחר מספר שניות

, ל כשל באספקת החשמלבמקרה ש �

תוצאות , כגון בעת החלפת הסוללות

המדידות השמורות בזיכרון לא 

 .יימחקו

 ניתן -מחיקת ערכי מדידות שמורים �

למחוק את כל הנתונים השמורים 

על מנת . M2 או M1תחת משתמש 

יש להקיש על מקש , לעשות זאת

כאשר הערך . הזכרון המתאים

יש ללחוץ , הממוצע יופיע על הצג

 4לאחר : ושכות על מקש הזיכרוןממ

 8שניות התצוגה תהבהב ולאחר 

שניות כל המידע השמור תחת אותו 

על מנת . משתמש בלבד יימחק

להמנע ממחיקת המידע יש להפסיק 

ללחוץ על המקש בטרם יחלוף חלון 

 . השניות8 -ה

  

  תחזוקה. 9

אין לחשוף את מד לחץ הדם  �

אבק , לחות, לטמפרטורות קיצוניות

 .י השמשאו לקרנ

אין . מכשיר זה מכיל רכיבים רגישים �

להפילו ויש להגן עליו מפני מכות 

 .יבשות

אין לקפל את השרוולית או למתוח  �

 .אותה יתר על המידה

במקרה של תקלה אין לפרק את  �

תיקונו ניתן רק על ידי . המכשיר

 .טכנאים המוסמכים לכך

לניקוי המכשיר יש להשתמש  �

אין . במטלית רכה ולחה בלבד

 .השתמש בחומרי חיטוי או ניקויל

ניתן לנקות בזהירות את השרוולית  �

 pHעם מטלית לחה וסבון בעל 

אין להשרות את השרוולית . נייטרלי

 .כולה במים

  

  בדיקת פונקציית המדידה. 10

  :הוראות למצב כיול

הוצא את הסוללות במטרה לעבור 

 -לחץ על מקש ה. למצב כיול

START/STOP ואז הכנס את 

זמן קצר לאחר שיחרור . תהסוללו

זה , הלחיצה יופיעו על הצג שני אפסים

  .מעל זה

  

  אחריות. 11

 3למוצר זה קיימת אחריות למשך 

.שנים
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  תצוגת הודעות שגיאה וסמלים אחרים. 12

  סיבות אפשריות  תקלה

הן הוכנסו שלא כראוי או עומדות , אין סוללות  המכשיר אינו נדלק

  .להסתיים

  

  . בעת המדידהתזוזה או דיבור

  

  .השרוולית נלבשה באופן לא תקין או רפוי מדי

  

  .אנא חזור על הבדיקה

  

מ כספית ולכן " מ330הלחץ בשרוולית עולה על 

  .הלחץ יירד באופן אוטומטי

  

ניתן לבצע עוד . הסוללות עומדות להסתיים

  .בדיקות ספורות בלבד

  
  .אנא החלף סוללות, הסוללות עומדות להסתיים

תוצאות המדידה אינן מתקבלות 

  .על הדעת

  .מד לחץ הדם מוקם באופן שגוי על פרק כף היד

  .היקף כף היד אינו בטווח המומלץ

  .פרק כף היד לא הוחזק במישור מיקום הלב

  .דיבור או התרגשות בעת המדידה, תזוזה

  .נשימות עמוקות במהלך ביצוע הבדיקה

  .לא קדמה רגיעה למדידה

  .צים בטרם הבדיקהנלקחו חומרים ממרי

  

בדוק את הסיבות האפשריות . יש לכבות את המכשיר בעת הופעת הודעת שגיאה

יש .  הערות חשובות בנוגע לבדיקות לחץ דם עצמיות-2' לתקלה בהתאם לסעיף מס

  .אין לנוע או לדבר בעת המדידה. להירגע כדקה בטרם התחלת המדידה מחדש
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  מפרט טכני. 13

  טריתאוסצילומ  :שיטת מדידה

  מ כספית" מ0-300  :טווח תצוגה

: (SYS)לחץ סיסטולי 

  מ כספית" מ50-250

: (DIA)לחץ דיאסטולי 

  מ כספית" מ40-180

  :טווח מדידה

 פעימות 40-160: דופק

  לדקה

מ " מ3 -/+: לחץ שרוולית

  כספית

דיוק טכני של 

  :המדידה

 מקצב 5%-/+: דופק

  הדופק המוצג

דיוק קליני של 

  :המדידה

תאם לתקן בה

, EN 1060סטנדרטי

 3סעיף 

סוללות אלקליין מנגאן   :אספקת מתח

 2 (AAA/LR03)מיקרו 

X 1.5וולט   

   מדידות <2,000  :קיבולת סוללה

  מ כספית" מ190 -כ  :לחץ ניפוח

ניתוק 

  :אוטומטי

 דקות לאחר סיום 3

  תהליך המדידה

  מ" ס12.5-21.5  :היקף שרוולית

שסתום 

  :לשחרור לחץ

נארי מבוקר שסתום לי

דופק ומווסת 

  .אלקטרונית

קיבולת 

  :איחסון

2 X 30 תוצאות מדידה 

  וערך ממוצע

 °C 10+: סביבה' טמפ

 °C 40+עד

תנאי סביבה 

  :לתפעול

 90 – 15: לחות יחסית

%  

 °C 20-: סביבה' טמפ

  °C 50+עד

תנאי סביבה 

  :שינוע/לאיחסון

 90 – 15: לחות יחסית

%  

  ראה בית סוללות  :ט"מק

  

  הנחיות ודרישות על פי חוק. 14

 עונה על דרישות Tensoval Mobil -ה

 למוצרים EC 93/42/EECתקן 

  .CEרפואיים ונושא תו תקן 

  

המכשיר עונה על הדרישות הכלליות 

 סטנדרטי למדי לחץ EN 1060 לתקן

ועל , 1/1995חלק , לא פולשניים

דרישות נוספות למערכות מדידת לחץ 

  .דם אלקטרוניות

  

  :יצרן

PAUL Hartmann AG, 89522 

Heidenheim, Germany. 
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  חלקי חילוף. 15

  שרוולית מעוצבת �

  .מ" ס21.5 – 12.5היקף פרק כף יד 

  

יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים של חברת , על מנת להבטיח מדידה מדוייקת

HARTMANNאנא פנה לנציגת .  בלבדHARTMANNבטל, מ"כמיטק בע,  בישראל' :

 או פנה לנקודות www.chemitec.co.il:  או באמצעות אתר האינטרנט09-7620000

  .המכירה

  


