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Ciśnieniomierz Romed bpm-stspl mechaniczny + stetoskop
 

Cena: 65,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent ROMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ciśnieniomierz mechaniczny ze stetoskopem Romed Holland BPM-ST-SPL przeznaczony jest do wykonywania pomiarów ciśnienia
tętniczego. Polecany jest zwłaszcza osobom, u których występują medyczne wskazania do regularnego kontrolowania wysokości
ciśnienia tętniczego.

Ciśnieniomierz mechaniczny jest tradycyjnym urządzeniem do wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego. W odróżnieniu od
ciśnieniomierzy elektronicznych, pomiar opiera się na ręcznym pompowaniu powietrza do mankietu i odczytaniu wartości na
manometrze w momencie pojawienia się i ustania dźwięku tętna. Zaletą tego typu urządzeń jest brak potrzeby stosowania baterii lub
zasilacza, trwałość i niewielkie rozmiary.

Stosowanie ciśnieniomierza mechanicznego wymaga jednak praktyki i umiejętności odczytywania pomiaru przy pomocy
wmontowanych na stałe stetoskopu oraz zegara mechanicznego. Ciśnieniomierz mechaniczny Romed Holland BPM-ST-SPL może być
stosowany do wykonywania pomiarów zarówno u osób dorosłych, jak i starszych dzieci (u których szerokość ramienia pozwala na
założenie opaski).

Skład opakowania
W zestawie znajduje się:
● Ciśnieniomierz mechaniczny,
● Stetoskop,
● Instrukcja obsługi,
● Etui do przechowywania urządzenia.
Wskazania i działanie
Ciśnieniomierz mechaniczny ze stetoskopem Romed Holland, BPM-ST-SPL pozwala zmierzyć ciśnienie tętnicze za pomocą
mechanicznego manometru oraz stetoskopu.
Przeznaczenie produktu
Ciśnieniomierz mechaniczny ze stetoskopem Romed Holland, BPM-ST-SPL służy do wykonywania pomiarów wartości ciśnienia
tętniczego, w tętnicy ramiennej. Z uwagi na niewielkie, kompaktowe rozmiary jest szczególnie polecany do użytku domowego. Można
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również wygodnie zapakować go w dołączone etui i zabrać ze sobą w podróż.

Ciśnieniomierz mechaniczny ze stetoskopem Romed Holland, BPM-ST-SPL polecany jest do pomiaru ciśnienia tętniczego. Jest to
zalecane szczególnie osobom borykającym się ze schorzeniami, przy których konieczne jest regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia
tętniczego i zapisywanie uzyskanych wyników.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Instrukcja użycia wyrobu medycznego ciśnieniomierza mechanicznego ze stetoskopem Romed Holland, BPM-ST-SPL jest dołączona do
opakowania. Pomiar należy przeprowadzać ściśle według tej instrukcji. W razie wątpliwości co do użytkowania, należy poradzić się
lekarza lub pielęgniarki.

Przed pomiarem:
● Unikać jedzenia, palenia, jak również wysiłku fizycznego bezpośrednio przed pomiarem. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wynik
pomiaru. Należy znaleźć czas, by się odprężyć, np. siedząc spokojnie w fotelu, przez około 10 minut przed pomiarem.
● Należy dokonywać pomiaru zawsze na tym samym ramieniu (zwykle lewym), trzymając je nieruchomo podczas pomiaru.
● Jeśli noszą Państwo ubranie przylegające do ramienia, należy je zdjąć.
● Najlepiej jest przeprowadzać pomiar ciśnienia regularnie o tej samej porze, ponieważ ciśnienie zmienia się w ciągu dnia.

Pomiar:
● Podłączyć wężyk słuchawek do stetoskopu, który na stałe umocowany jest na wewnętrznej stronie mankietu.
● Założyć na uszy słuchawki.
● Zacisnąć ściśle opaskę na ramieniu lewej ręki powyżej stawu łokciowego w ten sposób, aby słuchawka znajdowała się nad tętnicą po
wewnętrznej stronie ramienia.
● Ramię powinno opierać się swobodnie i znajdować na poziomie serca.
● Trzymając gruszkę w ręku zakręcić zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pompować powietrze aż opaska wypełni się,
słuchając jednocześnie tętna.
● Po zaniku tętna zwiększyć ciśnienie o około 20-30 mmHg.
● Powoli odkręcić zaworek spuszczając powietrze i zwracać uwagę, czy uderzenia tętna są już słyszalne.
● Przy pierwszym uderzeniu tętna należy odczytać wartość ciśnienia skurczowego.
● Nadal delikatnie spuszczać powietrze, słuchając tętna i dokonać ponownie odczytu przy ostatnim słyszalnym uderzeniu. Jest to
ciśnienie rozkurczowe.
● Odkręcić mocniej nakrętkę zaworu, aby wypuścić całkowicie powietrze z opaski.
● Zdjąć słuchawki i opaskę z ręki, włożyć do futerału.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
● W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
● Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przeciwwskazania
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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