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Seadme kirjeldus (joonis A)  
Seadet kasutatakse täiskasvanud inimeste vererõhu mõõtmiseks. Seade mõõdab süstoolset 
ja diastoolset vererõhku ning pulsikiirust.   

 

1.  Monitor  

2.  Mansett  

 
3. USB port 

Kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori, laadige seade:  
• Ühendage USB kaabel USB pordi ja vooluadapteriga. 
• Ühendage vooluadapter voolupistikuga. 

4.  Ekraan  

 
5.  Start/ stop nupp 

• Vajutage seadme sisse ja välja lülitamiseks. 
• Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke seadme mobiilseadmega 

ühildamiseks. 

6.  Memory nupp/ üles 
nupp 

• Vajutage salvestusreziimi avamiseks ja sulgemiseks. 
• Kellaaja reziimil: vajutage kellaaja ja kuupäeva määramiseks. 

7.  Set nupp/ alla nupp • Vajutage seadete reziimi avamiseks ja sulgemiseks. 
• Kellaaja reziimil: vajutage määratud seadete kinnitamiseks. 

8.  Süstoolse vererõhu 
indikaator 

 
• Süstoolse vererõhu näit. 

9.  Diastoolse vererõhu 
indikaator 

 
• Diastoolse vererõhu näit. 

10. Pulsikiiruse indikaator • Pulsikiiruse näit. 
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11. Kuupäev • Kuupäeva näit.

12. Kellaaeg • Kellaaja näit.

13. Mälureziimi indikaator • Kuvatakse kui kasutusel on seadme mälureziim.

14. Error • Kuvatakse errori puhul.

15. Patareide
tühjenemise näit • Kuvatakse patareide tühjenemisel.

16. Bluetooth indikaator • Bluetooth ühenduse näit.

17. Ebaregulaarse
südametöö indikaator

• Kuvatakse kui seade tuvastab ebaregulaarsed südamelöögid.

Kirjeldus 
• Süstoolne ehk ülemine vererõhk: maksimaalne arteriaalne rõhk südame vasaku vatsakese

kokkutõmbe ajal.
• Diastoolne ehk alumine vererõhk: minimaalne arteriaalne rõhk südame vatsakestes kui

need on laienenud ja lõdvestunud ning täitunud.
• Pulsi kiirus: pulseerimiste arv arteris ühe minuti jooksul.
• Hüpotensioon: madal vererõhk.
• Prehüpertensioon: kroonilise kõrge vererõhu tekkimise näidustus.
• Hüpertensioon: kõrge vererõhk.
• Hüpertensioonne hädaolukord: kõrge vererõhk koos akuutse ühe või mitme

organisüsteemi kahjustusega mis võib viia pöördumatu organite kahjustumiseni.

Klassifikatsioon 
Vererõhk Süstoolne vererõhk (mmHg) Diastoolne vererõhk (mmHg) 

      Hüpotensioon < 120 < 80 

      Normaalne 120 - 129 80 - 84 

      Prehüpertensioon 130 - 139 85 - 89 

Hüpertensioon (aste 1) 140 - 159 90 - 99 

Hüpertensioon (aste 2) 160 - 179 100 - 109 

Hüpertensioonne hädaolukord ≥ 180 ≥ 110 

Ohutusnõuded 
• Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke

kasutusjuhend alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
• Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Ärge kasutage seadet muul viisil kui

kasutusjuhendis kirjeldatud.
• Ärge kasutage seadet kui seade või mõni selle osa on defektne või rikutud. Kui seade

on rikutud, asendage see teise, terve seadmega.
• Seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Ärge kasutage seadet imikute või

väikelastega. Suuremate lastega kasutamise vajadusel konsulteerige eelnevalt oma
arstiga.

• Ärge kasutage seadet kui teil esineb arütmia (ebakorrapärased südamelöögid).
• Kui kahtlete kas võiksite seadet kasutada, küsige eelnevalt nõu oma arsti käest.
• Seade on mõeldud vaid vererõhu taseme kontrollimiseks. Kui seade näitab kõrget või

madalat vererõhku, konsulteerige oma arstiga.
• Kasutage seadmega vaid pakendis kaasasolevat mansetti.
• Mõõtke vererõhku iga päev enam-vähem samal ajal.
• Puhake enne mõõtmist rahulikult umbes 5 minutit. Mitme järjestikuse mõõtmise puhul

jätke mõõtmistele vähemalt 1 minuti pikkused vahed. Liiga sage mõõtmine võib
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vereringet kahjustada. 
• Ärge rääkige ega liigutage vererõhu mõõtmise ajal.
• Hoidke seadet eemal vedelikest ja niiskusest.
• Ärge kasutage seadet kohas kus teised seadmed võivad selle tööd häirida.
• Ärge kasutage seadet liikuvas sõidukis.

Installeerimine 
• Laadige alla ja installeerige oma mobiilseadmesse “Transhealth” äpp, mille leiate Apple

App Store või Google Play Store valikutest.
• Avage “Transhealth” äpp.
• Aktiveerige oma mobiilseadme bluetooth.
• Avage seadete menüü.
• Valige “Add device” seadete menüüst.
• Vajutage ja hoidke Start/ Stop nuppu 5 sekundi jooksul. Vererõhumõõtja on nüüd teie

mobiilseadmega ühendatud.

Kasutamine 
  Kuupäeva ja kellaaja määramine 

1. Vajutage ja hoidke Set nuppu 3 sekundi jooksul kui seade on välja lülitatud. Seadme
ajareziim avaneb.

2. Vajutage tunni määramiseks Memory nuppu. Vajutage kinnitamiseks Set nuppu.
3. Vajutage minutite määramiseks Memory nuppu. Vajutage kinnitamiseks Set nuppu.
4. Vajutage kuu määramiseks Memory nuppu. Vajutage kinnitamiseks Set nuppu.
5. Vajutage kuupäeva määramiseks Memory nuppu. Vajutage kinnitamiseks Set nuppu.
6. Vajutage aasta määramiseks Memory nuppu. Vajutage kinnitamiseks Set nuppu.

Manseti kasutamine (joonis B) 
• Kinnitage mansett nagu on joonisel näidatud.

Kehaasend mõõtmise ajal (joonis C) 
• Järgige mõõtmise ajal korrektset kehaasendit nagu on joonisel näidatud.

Vererõhu mõõtmine 
1. Vajutage seadme sisselülitamiseks Start/ Stop nuppu.
2. Monitorile kuvatakse null-rõhk.
3. Seade täidab manseti piisava survega.
4. Seejärel tühjeneb mansett aeglaselt, samal ajal kui seade teostab mõõtmised. Ekraanile

kuvatakse süstoolne ja diastoolne vererõhk ning pulsi kiirus. Tulemused salvestuvad
automaatselt seadme mällu.

5. Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti Start/ Stop nuppu.

Salvestatud andmete kuvamine 
1. Vajutage Memory nuppu. Ekraanile kuvatakse salvestatud mõõtmistulemused.
2. Vajutage salvestatud tulemuste vahel liikumiseks vajalik arv kordi „üles“ või „alla“ nuppe.

Salvestatud andmete kustutamine 
• Kuvage salvestatud tulemused ning vajutage ja hoidke Memory ja Set nuppu 3 

sekundi jooksul all, kinnitamiseks vajutage START/STOP nuppu. Kõik 
salvestatud andmed kustutatakse. 
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Error koodid 

Seadme hooldus ja puhastamine 

Hoiatus! 
• Ärge kasutage puhastusvahendeid.
• Ärge puhastage seadme sisemust.
• Ärge üritage seadet ise parandada. Kui seade ei tööta, asendage see uuega.

• Puhastage seade väljastpoolt pehme niiske lapiga.
• Kui kasutate seadet pidevalt, desinfitseerige mansett vähemalt kaks korda nädalas.

Kasutage selleks etüülalkoholi (75-90%), valage seda veidi pehmele lapile ning
puhastage sellega manseti sisekülg. Laske mansetil ise kuivada.

Kood Põhjus Lahendus 

Bluetooth indikaator 
+ Error indikaator Andmeside viga. 

Kontrollige et mobiilseadme bluetooth oleks 
aktiveeritud. 
Kontrollige et mobiilseade oleks bluetooth 
kasutusulatuses. 

E2 
Mansett on liiga tugevalt 
kinnitatud. 

Kinnitage mansett korrektselt ning mõõtke 
uuesti. 

E3 Manseti surve on liiga tugev. 
Puhake hetk ning mõõtke 5 minuti pärast 
uuesti. 

E9 Seade ei ole aktiivne. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. 

E10 / E11 
Seade tuvastas mõõtmise ajal 
liikumise. 

Puhake hetk ning mõõtke 5 minuti pärast 
uuesti. 

E20 
Seade ei leia pulssi. Kontrollige et varrukas ei oleks liiga tugevasti 

ümber käsivarre. Mõõtke uuesti.  

E21 Mõõtmisviga. 
Puhake hetk ning mõõtke 5 minuti pärast 
uuesti. 

EExx Kalibreerimiserror. 
Mõõtke 5 minuti pärast uuesti. Kui ekraanile 
kuvatakse sama veakood, võtke ühendust 
kohaliku edasimüüjaga. 
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