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MAgYAR
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve össze-
fonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termé-
kekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a 
pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén 
nyújtanak szolgáltatásokat.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őriz-
zék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára 
is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

1. A készülék ismertetése
A csuklós vérnyomásmérő készülék felnőtt emberek artériás 
vérnyomás-értékeinek fájdalommentes mérésére és felügyele-
tére szolgál.
A készülékkel gyorsan és egyszerűen megmérheti a vérnyomá-
sát, tárolhatja a mérési értékeket, és megjelenítheti ezek idő-
beli alakulását. A készülék figyelmezteti az esetlegesen fennálló 
szívritmuszavarokra. 
A megállapított értékeket az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) irányelvei szerint osztályozza, majd grafikusan kiértékeli.
Őrizze meg azt a használati útmutatót a későbbi használatá-
hoz, és tegye mások számára is elérhetővé.

2. Fontos tudnivalók

 Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készü-
lék és a tartozékok típustábláján a következő szimbólumokat 
használjuk:

Vigyázat

Fontos tudnivaló
Utalás fontos információkra

Vegye figyelembe a használati útmutatót

B típusú alkalmazói rész 

Egyenáram

Ártalmatlanítás az Európai Uniónak az elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékai-
ról szóló, 2002/96/EK – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) irányelve szerint

Gyártó cég
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-20°C

70°C Megengedett tárolási hőmérséklet

RH ≤85%

Megengedett tárolási páratartalom

Nedvességtől óvni

SN Sorozatszám

  0483

A CE-jelölés jelzi, hogy a készülék megfelel 
a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/
EGK irányelv alapvető követelményeinek.

 Tudnivalók az alkalmazáshoz

• Mindig azonos napszakokban mérje meg a vérnyomását, 
hogy összehasonlítható értékeket kapjon.

• Minden egyes mérés előtt kb. 5 percre helyezze nyugalomba 
magát!

• Ha több mérést szeretne végezni egy személyen, akkor vár-
jon 5-5 percet az egyes mérések között.

• A mérés előtt legkevesebb 30 percig ne egyen, ne igyon, ne 
dohányozzon, és ne végezzen fizikai tevékenységet.

• Kétséges mért értékek esetén ismételje meg a mérést.
• Az Ön által mért értékek csak tájékoztatásul szolgálnak – a 

mérések az orvosi vizsgálatot nem helyettesítik!  
Beszélje meg a mért értékeket az orvosával, de ezek alapján 
semmilyen esetben se hozzon saját, egészségére vonatkozó 
döntéseket (pl. orvosságok kiválasztása és az adagolásuk)!

• Na használja a vérnyomásmérő készüléket újszülötteknél, 
várandós vagy preeklampsziában szenvedő nőknél.

• Ha krónikus vagy akut véredény-megbetegedések (többek 
között véredény-szűkületek) miatt korlátozott a véráramlás az 
egyik karjában, akkor a csuklós mérés pontossága is korláto-
zott lesz. Ilyen esetben használjon felkaron mérő vérnyomás-
mérő készüléket.

• A szív- és érrendszeri megbetegedések hibás méréseket, ill. a 
mérési pontosság csökkenését okozhatják. Ugyanez történ-
het nagyon alacsony vérnyomás, cukorbetegség, keringési és 
ritmuszavarok, valamint hidegrázás vagy remegés esetén.

• A vérnyomásmérő készüléket nagyfrekvenciás sebészesz-
közzel együtt nem szabad használni.

• Csak olyan személyeknél alkalmazza a készüléket, akiknek a 
készülékhez megadott kerülettartományban van a csuklójuk.

• Vegye figyelembe, hogy felpumpálás közben korlátozódhat 
az érintett végtag működőképessége.

• A vérkeringést a vérnyomás mérése feleslegesen hosszú 
ideig nem akadályozhatja. A készülék hibás működése ese-
tén vegye le a mandzsettát a karról.

• Kerülje el, hogy tartósan nyomás legyen a mandzsettában, 
és kerülje a gyakori méréseket. A véráram emiatt történő kor-
látozása sérüléseket okozhat.

• Ügyeljen arra, hogy ne tegye olyan karra a mandzsettát, 
amelyben az artériák és a vénák orvosi kezelés alatt állnak, 
mint pl. intravaszkuláris hozzáférés, ill. intravaszkuláris terá-
pia vagy artériás-vénás (A-V-) sönt.

• Ne tegye a mandzsettát olyan személyekre, akiken mellam-
putációt végeztek.

• Ne tegye a mandzsettát sebekre, mert ezzel további sérülé-
seket okozhat.
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• A vérnyomásmérő készüléket kizárólag elemekkel használ-
hatja. 

• Az automatikus kikapcsolás funkció az akkumulátorok kímé-
lése érdekében kikapcsolja a vérnyomásmérőt, ha 1 percen 
belül egyetlen gombot sem nyom meg.

• A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt 
célra szabad használni. A gyártó cég nem felel a szakszerűt-
len vagy helytelen használatból származó károkért.

 Tárolási és ápolási tudnivalók

• A vérnyomásmérő készülék precíziós mechanikai és elektro-
nikus alkatrészekből áll. A készülék által mért értékek pon-
tossága és a készülék élettartama a gondos kezelésétől függ. 

 –  Védje a készüléket lökésektől, nedvességtől, szennyező-
déstől, nagy hőmérséklet-ingadozásoktól és közvetlen nap-
sugárzástól.

 –  Ne ejtse le a készüléket. 
 –  Ne használja a készüléket erős elektromágneses mezők 

közelében, tartsa távol rádiófrekvenciás berendezésektől 
vagy mobiltelefonoktól. 

• Ne nyomja meg a gombokat, amíg nem helyezte fel a man-
dzsettát. 

• Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, 
akkor javasoljuk, hogy vegye ki belőle az akkumulátorokat.

 Akkumulátorokkal kapcsolatos tudnivalók

• Az akkumulátorok lenyeléskor életveszélyesek lehetnek. 
Tartsa ezért az akkumulátorokat és a termékeket kisgyerme-
kek számára elérhetetlen helyen. Az akkumulátor lenyelése 
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

• Az akkumulátorokat nem szabad utántölteni vagy más 
módon reaktiválni, szétszedni, tűzbe dobni, vagy rövidre 
zárni.

• Vegye ki az akkumulátorokat a készülékből, ha lemerültek, 
vagy ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket. 
Így elkerülheti az akkumulátorok kifolyásából származó káro-
kat. Mindig egyszerre cserélje az összes akkumulátort.

• Na használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású 
akkumulátorokat. 

 Részesítse előnyben az alkáli akkumulátorokat.

  Javítással és ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók

• Az akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékok 
közé. Kérjük, hogy az erre a célra rendszeresített gyűjtőhelye-
ken ártalmatlanítsa a lemerült akkumulátorokat. 

• Ne nyissa ki a készüléket. Ennek a figyelmen kívül hagyása a 
garancia elvesztésével jár. 

• A készüléket nem szabad saját kezűleg javítani vagy besza-
bályozni. Ilyen esetben már nem biztosított a kifogástalan 
működés.

• Javításokat csak szakszerviz vagy arra felhatalmazott keres-
kedő végezhet. 

 Reklamáció előtt azonban minden esetben ellenőrizze az 
akkumulátorokat, és szükség esetén cserélje ki őket.

• A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott  
elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó, 
2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) jelű rendelkezése szerint ártalmatlanítsa. Kérdé-
sek esetén forduljon az ártalmatlanításért felelős kommunális 
közhivatalokhoz.
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3. A készülék leírása
1. Akkumulátorfiók fedele
2. MEM memóriagomb
3.  funkciógomb
4. + beállító gomb
5. START/STOP gomb 
6. Csuklómandzsetta
7. Kijelző

Kijelzések a kijelzőn
 1. Akkumulátorcsere szimbóluma 
 2.  hibaszimbólum
 3. Szisztolés nyomás 
 4. Szívritmuszavar szimbóluma 
 5. mmHg egység
 6. ,  felhasználó szimbóluma
 7. Diasztolés nyomás
 8. Dátum és idő
 9. Tárhely száma

10. Pulzus szimbóluma 
11. Megállapított pulzusérték
12. WHO - besorolás
13.  Tár kijelzése nappal/este 

( , : AM, PM) 

4. A mérés előkészítése
Az akkumulátor behelyezése
• Vegye le a készülék 

bal oldalán lévő akku-
mulátorfiók fedelét.

• Helyezzen be két 
darab1,5  V mikro 
típusú (LR 03 típusú alkáli) akkumulátort. 

 Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok a jelölésük-
nek megfelelően, a helyes polaritással legyenek behelyezve. 
Na használjon újratölthető akkumulátorokat.

• Csukja be gondosan az akkumulátorfiók fedelét.
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Ha a kijelzőn megjelenik az akkumulátorcsere  szimbó-
luma, akkor többé már nem lehet mérni, és az akkumulátoro-
kat ki kell cserélni.
Az elhasznált akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulla-
dékok közé. Ártalmatlanítsa őket az elektromos szakkereske-
dőn keresztül, vagy a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen. Erre 
törvény kötelezi Önt.
Megjegyzés. Ezt a jelet látja a káros anyagot  
tartalmazó akkumulátorokon: Pb: az akkumulátor 
ólmot tartalmaz, Cd: az akkumulátor kadmiumot 
tartalmaz, Hg: az akkumulátor higanyt tartalmaz.

Dátum és pontos idő beállítása
Feltétlenül be kell állítania a dátumot és az időt. Csak így tárol-
hatja és hívhatja be később helyesen dátummal és idővel 
együtt a mérési értékeket. Az idő 24 órás alakban jelenik meg. 

A dátum és az idő beállításához tegye a következőket:
• Kapcsolja be a vérnyomásmérő készüléket a  gombbal. 
• Nyomja meg 5 másodpercnél hosszabban a  funkciógom-

bot.
• Villogni kezd a hónap. Állítsa be a + funkciógombbal 1–12 

között a hónapot, és erősítse meg a  funkciógombbal.
• Állítsa be a napot / órát / percet, és erősítse meg mindegyi-

ket a  funkciógombbal.
• Erősítse meg a választását a  funkciógombbal.

5. A vérnyomás mérése
A mandzsetta felhelyezése 

• Tegye szabaddá a bal csuklóját. Ügyeljen arra, hogy túl szűk 
ruhadarabok vagy hasonló tárgyak ne akadályozzák karjá-
nak vérellátását. Helyezze fel a mandzsettát a csuklója belső 
oldalára.

• Zárja le a mandzsettát a tépőzárral úgy, hogy a készülék 
felső széle kb. 1 cm-rel a hüvelyujjának párnája alatt legyen. 

• A mandzsettának szorosan kell a csuklón lennie, de nem 
szoríthatja össze azt. 

Vegyen fel helyes testtartást.
• Minden egyes mérés előtt kb. 5 percre helyezze nyugalomba 

magát! Ellenkező esetben eltérések fordulhatnak elő. 
• A mérést ülő vagy fekvő testhelyzetben  

végezheti el. Üljön kényelmesen a 
vérnyomás méréséhez. Támassza meg 
a hátát és a karjait. Ne tegye keresztbe 
a lábait. Helyezze vízszintes helyzetbe a 
lábfejeit a padlóra Feltétlenül támassza 
meg a karját és hajlítsa be. Mindig 
ügyeljen arra, hogy a mandzsetta szívmagasságban legyen. 
Ellenkező esetben eltérések adódhatnak. Helyezze nyugalmi 
helyzetbe a karját és a kezét.

Pb       Cd       Hg

• • • • • • • • • • • • •
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• A helyes mérési eredmények megállapításához fontos, hogy 
mérés közben nyugalomban maradjon, és ne beszéljen.

Tár kiválasztása
Kapcsolja be a vérnyomásmérő készüléket a  gombbal. 
A + funkciógomb megnyomásával válassza ki a kívánt tárhe-
lyet. A készülékben két, egyenként 60 helyet tartalmazó tár 
van, hogy külön-külön lehessen két különböző személy mérési 
eredményeit tárolni, vagy külön lehessen tárolni a reggelenkénti 
és az esténkénti méréseket.

A vérnyomásmérés elvégzése
• Helyezze fel az előzőekben leírtak szerint a mandzsettát, és 

vegye fel azt a testhelyzetet, amelyben a mérést el akarja 
végezni.

• Válassza ki a + gombokkal az 1. vagy a 2. felhasználói tárt. 
Indítsa el a mérést a  gomb megnyomásával. A kijelző 
tesztelése után, melynek során az összes szám kigyullad, 
automatikusan felpumpálja magát a mandzsetta. Felpumpá-
lás közben a készülék már megállapítja azokat a mérési érté-
keket, amelyekre a felpumpálási nyomás megbecsléséhez 
szüksége van. Ha nem lenne elegendő a nyomás, akkor a 
készülék automatikusan folytatja a pumpálást.

• Ezt követően lassan csökkenti a nyomást, és méri a pulzust.
• A mérés befejeződésekor nagyon gyorsan megszűnik a 

maradék levegőnyomás. A kijelzőn megjelenik a pulzus, a 
szisztolés és a diasztolés vérnyomás.

• A  gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a 
mérést.

• Az  szimbólum akkor jelenik meg, ha nem lehetett rendben 
elvégezni a mérést. Nézzen utána a hibának a jelen haszná-

lati útmutató Hibaüzenet/hibaelhárítás c. szakaszában, és 
ismételje meg a mérést. 

• A készülék 1 perc után automatikusan kikapcsol. 

Új mérés elvégzése előtt várjon legalább 5 percig! 

Az eredmények megítélése
Szívritmuszavarok:
Ez a készülék mérés közben képes a szívritmus esetleges 
zavarainak észlelésére, és a mérés után adott esetben a  
szimbólum megjelenítésével jelzi az ilyeneket. 
A zavar aritmiás problémára utalhat. Az aritmia olyan betegség, 
amelynél a szívritmus a szívverést vezérlő bioelektromos rend-
szerben meglévő hibák miatt eltér a normálistól. A tüneteket 
(kimaradó vagy siető szívverések, lassabb vagy gyorsabb pul-
zus) szívbetegségek, korosodás, fizikai hajlam, élvezeti szerek 
túlzott fogyasztása, stressz vagy alváshiány okozhatják. Az arit-
miát csak orvosi vizsgálattal lehet megállapítani. 
Ismételje meg a mérést, ha a mérés után a  szimbólum jele-
nik meg a kijelzőn. Kérjük, ügyeljen arra, hogy 5 percig nyuga-
lomban legyen, és a mérés közben ne mozogjon és ne beszél-
jen. Ha gyakran jelenik meg a  szimbólum, akkor keresse 
fel az orvosát. A mérési eredmények alapján végzett öndiag-
nosztika és önkezelés veszélyes lehet. Feltétlenül az orvosa 
utasításai szerint járjon el.

WHo besorolás:
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelvei/meghatáro-
zásai és a legújabb ismeretek szerint a mérési eredmények a 
következő táblázat szerint sorolható be, és ítélhetők meg:
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A kijelzőn lévő sávdiagram és a készüléken lévő skála azt adja 
meg, hogy melyik tartományban van a megállapított vérnyo-
más.
Ha a szisztolés és a diasztolés érték két különböző WHO tar-
tományban van (pl. a szisztolés a „Magas - normális”, a diasz-
tolés pedig a „Normális” tartományban), akkor a grafikus WHO 
beosztás a készüléken mindig a magasabb tartományt jelzi, 
vagyis a fenti példában a „Magas - normális” tartományt.

6.  A mérési értékek tárolása, behívása és 
törlése

• A készülék minden sikeres mérés eredményét a dátumával 
és az idejével együtt tárolja. 60-nál több mérési adat tárolása 
után a legrégebbi adatok rendre törlődnek.

• Nyomja meg a MEM gombot, majd a + gombot a kívánt fel-
használói tár kiválasztásához. A MEM gomb újbóli megnyo-
mására a felhasználói tárban tárolt összes mérési érték átlag-
értéke jelenik meg. A MEM gomb újbóli megnyomására az 
utolsó 7 nap nappali méréseinek átlagértéke jelenik meg. 
(Nappal: 5.00 – 9.00 óra,  betű.) A MEM gomb újbóli meg-
nyomására az utolsó 7 nap esti méréseinek átlagértéke jele-

nik meg. (Este: 17.00 – 21.00 óra,  betű.) A MEM memória-
gomb újbóli megnyomására a mindenkori utolsó egyedi érté-
kek jelennek meg a dátummal és az idővel együtt.

• A tár törléséhez először nyomja meg a MEM gombot - 
ekkor a  jelenik meg a kijelzőn. Most a + gombbal kivá-
laszthatja a kívánt felhasználói tárat, majd a MEM gomb-
bal erősítse meg a választást. Nyomja meg most egyszerre 
5 másodpercre a + és a  gombot (   jelenik meg a kijel-
zőn).

• Ha meg szeretné változtatni a felhasználói tárat, akkor 
olvassa el a „Tár választása” c. szakaszt.

7. Hibaüzenet/hibaelhárítás
Hibák esetén az  hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
Hibaüzenetek akkor jelenhetnek meg, ha
1. a felpumpálási nyomás nagyobb mint 300 mmHg: ,
2. szokatlanul magas vagy alacsony a vérnyomás értéke: ,
3.  mozog vagy beszél mérés közben (az  mellett a szívritmus 

 szimbóluma is megjelenik a kijelzőn), 
4. nincs rendben bedugva a mandzsetta tömlője: ,
5. 25 másodpercnél tovább tart a felpumpálás: .

Vérnyomásértékek tartománya Szisztolés (mmHg) Diasztolés (mmHg) Teendő
3. fokozat: Magas vérnyomás >=180 >=110 Keresse fel az orvosát
2. fokozat: Közepes vérnyomás 160-179 100-109 Keresse fel az orvosát
1. fokozat: Alacsony vérnyomás 130-139 85-89 Rendszeres orvosi ellenőrzés 
Magas - normális 140-159 90-99 Rendszeres orvosi ellenőrzés 
Normális 120-129 80-84 Önellenőrzés
Optimális <120 <80 Önellenőrzés

Forrás: WHO, 1999
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Ismételje meg ezekben az esetekben a mérést. Ügyeljen arra, 
hogy rendben be legyen dugva a mandzsetta tömlője, és mérés 
közben ne mozogjon és ne beszéljen. Adott esetben helyezze 
be újra az akkumulátorokat, vagy cserélje ki őket.

8. Tisztítás és ápolás
• Óvatosan, csak enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa 

meg a vérnyomásmérő készüléket.
• Ne használjon tisztító- vagy oldószert.
• Semmilyen esetben se tartsa víz alá a készüléket, mert víz 

hatolhat a belsejébe, és károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

9. Műszaki adatok
Modellszám BC 32
Mérési eljárás Oszcillometrikus, nem invazív vérnyomás-

mérés a csuklón
Méréstartomány mandzsettanyomás 0 – 300 mmHg, 

szisztolés 40 – 280 mmHg, 
diasztolés 40 – 280 mmHg, 
pulzus 40 –199 verés/perc

A kijelzés 
 pontossága

szisztolés ± 3 mmHg, diasztolés ± 3 mmHg,  
pulzus a kijelzett érték ± 5%-a

Mérési 
 bizonytalanság

max. megengedett standard eltérés klini-
kai vizsgálat szerint: szisztolés 8 mmHg / 
diasztolés 8 mmHg

Memória 2 x 60 memóriahely
Méretek H 72 mm x Sz 69 mm x M 29,2 mm
Súly megközelítőleg 115 g (elemek nélkül)

Mandzsetta mérete 135 ... 195 mm
Megengedett 
üzemi feltételek

+10 °C ... +40 °C, ≤ 85 % relatív páratarta-
lom (nem kondenzáló)

Megengedett 
tárolási feltételek

-20 °C ... +70 °C, ≤ 85 % relatív páratarta-
lom, 700 –1060 hPa környezeti nyomás

Áramellátás 2 x 1,5  V  AAA elem 
Elemek élettartama Kb. 250 méréshez a vérnyomás nagy-

ságától, ill. a pumpálási nyomástól 
függően

Tartozékok Használati útmutató, 2 x 1,5  V AAA elem, 
tároló doboz

Osztályozás Belső tápellátás, IPX0, nincs AP vagy 
APG, folyamatos üzem, BF típusú alkal-
mazói rész

Aktualizálási célú műszaki változtatások joga előzetes értesítés 
nélkül fenntartva.
• Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 európai szabvány-

nak, és az elektromágneses összeférhetőség tekinteté-
ben speciális rendszabályoknak tesz eleget. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a hordozható és mobil HF kommuniká-
ciós berendezések kedvezőtlenül befolyásolhatják a készü-
lék működését. Pontosabb adatokat az ügyfélszolgálat meg-
adott címén kérhet, vagy a mellékelt használati útmutató 
végén, a 73 – 75. oldalon találhat.

• Ez a készülék megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 
93/42/EK európai uniós irányelvnek, a gyógyászati termé-
kekre vonatkozó törvénynek és az EN 1060-1 (nem invazív 
vérnyomásmérő készülékek, 1. rész: Általános követelmé-
nyek), az EN 1060-3 (nem invazív vérnyomásmérő készü-
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lékek, 3. rész: Kiegészítő követelmények elektromechani-
kus vérnyomásmérő rendszerekhez) és az IEC80601-2-30 
(Gyógyászati elektromos készülékek, 2 – 30. rész: Automa-
tikus, nem invazív vérnyomásmérők alapvető biztonsági és 
lényeges teljesítőképességi követelményei) szabványoknak.

• Ezen vérnyomásmérő készülék pontosságát gondosan 
bevizsgálták, és a készüléket hosszan tartó használatra fej-
lesztették ki. A készülék gyógyászati célú alkalmazása ese-
tén megfelelő eszközökkel méréstechnikai ellenőrzéseket kell 
végezni. A pontosság ellenőrzésével kapcsolatban részlete-
sebb információk a szerviz címén kérhetők.
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