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Thận t r ọng khi sử dụng
1. Thiết bị này không sử dụng cho trẻ sơ sinh.
2. Tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khoẻ và mức huyết áp
của bạn trước khi sử dụng máy đo huyết áp tại nhà.
3. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để giải thích các kết quả đo huyết
áp của bạn và làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
4. Việc đo huyết áp có thể bị ảnh hưởng do rối loạn nhịp tim như nhịp
đập tâm nhĩ hoặc tâm thất yếu hoặc rung tâm nhĩ xuất hiện trong
quá trình đo.
5. Nếu vòng bít máy gây ra bất cứ khó chịu nào trong quá trình đo,
bấm nút POWER để tắt thiết bị ngay. trong quá trình đo.
6. Tránh kéo dài túi bơm hơi quá căng để ngăn chặn các chấn thương
vật lý.
7. Kéo khoá Velcro để tháo vòng bít nếu áp lực túi hơi vượt quá
300mmHg mà không có tự động xả khí nhanh.
8. Máy có thể sẽ không đáp ứng hiệu quả các thông số kĩ thuật của nó
nếu việc lưu trữ hoặc sử dụng ngoài phạm vi nhiệt độ và độ ẩm quy
định trong bảng đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm.
9. Tháo pin ra nếu không sử dụng máy trong thời gian dài.
10.Không thay đổi thiết bị hoặc túi hơi mà không có sự uỷ quyền của
nhà sản xuất.
Những thận trọng:
1. Không bấm nút POWER nếu vòng bít không được quấn đúng cách.
2. Các trục trặc của màn hình hiển thị có thể được xác định bằng cách
bấm và giữ nút POWER theo chế độ điện tắt.
3. Vứt bỏ các thiết bị và pin theo quy định của địa phương về việc bảo
vệ môi trường.
4. Nên kiểm tra độ chính xác của máy đo huyết áp hai năm một lần.
Liên hệ với đại lý uỷ quyền cho dịch vụ kiểm tra / hiệu chuẩn.

Máy đo huyết áp là một thiết bị điện tử nhằm mục đích theo dõi huyết
áp ở người và nhịp tim ở cổ tay của người trưởng thành, sử dụng
phương pháp dao động kế không thâm nhập vào bên trong cơ thể.
Tìm hiểu về huyết áp
Huyết áp là gì?
Huyết áp là số đo về lực tác động của máu lên thành động mạch khi
tim đẩy máu vào hệ thống mạch máu.
Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương là gì?
Huyết áp tâm thu đại diện cho áp lực cao nhất trong khi tim co lại và
huyết áp tâm trương là áp lực thấp nhất trong khi tim được nghỉ
ngơi.
Biểu đồ WHO- ISH
Có thể đối chiếu kết quả đo huyết áp của bạn với biểu đồ của Tổ
chức y tế thế giới (WHO) - Tổ chức quốc tế Hướng dẫn và Kiểm
soát Cao huyết áp (ISH) được đưa ra vào năm 1999 cho việc đánh
giá sơ bộ huyết áp.
Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn để giải thích các kết quả
đo huyết áp và làm theo hướng dẫn.
Huyết áp tâm trương (mmHg)

Những cảnh báo:

Mô tả sản phẩm và mục đích sử dụng

Cao huyết áp mức độ 3 (nghiêm trọng)
Cao huyết áp mức độ 2 (trung bình)
Cao huyết áp mức độ 1 (nhẹ)
Cao - Bình thường
Bình thường
Tốt

Huyết áp tâm thu (mmHg)
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Tìm hiểu về huyết áp

Tìm hiểu về huyết áp

● Huyết áp thấp là gì?
Nhìn chung, kết quả huyết áp thấp thì tốt hơn trừ khi nó gây ra các
triệu chứng khó chịu như nhức đầu nhẹ, ngất xỉu.
● Sự dao động và biến đổi của huyết áp
Huyết áp có thể dao động, thay đổi thất thường trong ngày. Khi đo
huyết áp, kết quả đo có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: vị trí đo,
tư thế, điều kiện sinh lý như các yếu tố ăn uống, tắm rửa, hút thuốc
lá, tập thể dục, uống rượu, stress, căng thẳng tinh thần, thở, cuộc
trò chuyện, vận động, nhiệt độ hay độ ẩm thay đổi.

3. Nới lỏng quần áo chật hoặc đồ trang sức trên cánh tay và đảm
bảo rằng phạm vi chu vi vòng bít được áp dụng phù hợp với bạn.
4. Ngồi nơi yên tĩnh và thư giãn thoải mái ít nhất 5 phút trước khi
thực hiện đo.
5. Để thực hiện các phép đo lặp lại, khoảng thời gian nghỉ giữa các
lần đo là không ít hơn 30 giây và khoảng thời gian còn lại có thể
tuỳ thuộc vào điều kiện sinh lý của mỗi cá nhân.

Tổng quan về thiết bị và hiển thị
Vòng bít

Màn hình hiển thị

Tâm thu

Tâm trương

Ống nối
Nút bộ nhớ
Nút nguồn

● Làm thế nào để có được kết quả đo tin cậy?

Tổng quan về thiết bị và hiển thị

Để có kết quả đo đáng tin cậy, vui lòng làm theo các khuyến nghị
dưới đây:

Chỉ số ngày
Chỉ số thời gian

1. Lưu lại kết quả đo huyết áp tại cùng một thời điểm mỗi ngày để
thống nhất trong việc lập bảng theo dõi huyết áp của bạn.

Chỉ số IPD
Chỉ số nhịp đập

2. Tránh ăn uống, tắm rửa, hút thuốc lá, tập thể dục, hoặc café và
rượu ít nhất 30 phút trước khi đo.
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Nút người sử dụng

Chỉ số phân
loại WHO

Chỉ số pin thấp

Chỉ số bộ nhớ
Huyết áp
tâm thu
Huyết áp
tâm trương

Nhịp tim
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Giải t hí ch các bi ểu t ư ợ ng

Hướng dẫn sử dụng

SYS

Huyết áp tâm thu

Lắp pin

DI A

Huyết áp tâm trương

1. Tháo nắp đậy pin và lắp pin vào ngăn đựng với cực “+” và “-” sao
cho chính xác với chỉ số phân cực. Đậy nắp lại.

DC

Dòng điện trực tiếp
Phần ứng dụng loại BF
Chú ý, tham khảo tài liệu kèm theo

MMYY

Số lô bao gồm theo tháng (M) và năm (Y) của
nhà sản xuất.
Nhà sản xuất

SN

Số sêri
Đại diện uỷ quyền tại Cộng đồng Châu Âu
Bơm
Bơm thất bại
Chuyển động cơ thể quá mức được phát hiện
trong quá trình đo.
Khả năng phát hiện nhịp yếu để đo
Kết quả SYS và DIA đo được không hợp lý.
Áp lực vòng bít lên quá 300mmHg.

2. Nên sử dụng cùng một loại pin kiềm để tránh xảy ra sự không tương
thích.
3. Nếu chỉ số báo pin yếu xuất hiện thường xuyên, vui lòng thay tất cả
các pin cùng một lúc.
4. Đồng hồ bên trong có thể cần phải được cài đặt lại và bộ nhớ kết
quả có thể bị xoá sau khi thay pin.
5. Sử dụng bộ chuyển đổi AC (tuỳ chọn): nếu được cung cấp một jack
DC, thiết bị có thể được hỗ trợ bởi một bộ chuyển đổi AC với đầu ra
DC 6V/0.8A.
Cài đặt đồng hồ
1. Để có ngày và thời gian chính xác cho bộ nhớ lưu trữ, đồng hồ cần
phải được cài đặt trước khi bắt đầu đo lần đầu tiên.
2. Dưới chế độ tắt nguồn, bấm và giữ nút MEMORY cho đến khi màn
hình hiển thi năm nhấp nháy và bấm nút Power điều chỉnh. Sau khi
năm được chọn, cài đặt năm bằng cách nhấn nút MEMORY và
chuyển đổi để đến điều chỉnh tiếp theo.
3. Lặp lại bước trên để điều chỉnh và thiết lập tháng, ngày, giờ, phút
hiện tại trong khi nó đang nhấp nháy.
4. Cuối cùng, nhấn nút MEMORY một lần nữa để hoàn tất cài đặt.
Quấn vòng bít và tư thế đo
1. Chắn chắn rằng kích cỡ bắp tay bạn thuộc trong phạm vi kích thước
vòng bít được sử dụng.
2. Cắm đầu nối ống vòng bít vào máy.
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Hư ớ ng dẫn sử dụng
3. Lắp các dải quấn quanh bắp tay trái da trần của bạn với màn hình
hiển thị nằm ở phía lòng bàn tay. Có thể đo được khi mang quần áo
mỏng.
4. Quấn vòng bít sao cho cạnh dưới của nó cách trên khuỷu tay của
bạn khoảng 2 ~3 cm và chắc chắn rằng nó không được quấn quá
chặt.
5. Ngồi thẳng lưng trên ghế với chân đặt trên sàn nhà và thư giãn
trong tư thế tự nhiên.
6. Đặt khuỷu tay trái của bạn ổn định và chắc chắn rằng vòng bít ở vị
trí ngang tầm tim.
7. Giữ yên và không nói chuyện trong quá trình đo.
8. Nếu không thể đo ở cánh tay trái, có thể sử dụng cánh tay phải để
thay thế.
Thực hiện đo
1. Bấm nút USER để lựa chọn số người dùng cho bộ nhớ lưu trữ. Lựa
chọn người dùng cũng có thể được thực hiện bằng cách nhấn nút
USER trong khi kết quả được hiển thị sau khi việc đo hoàn thành.
2. Bấm nút POWER để bắt đầu việc đo tự động. Việc đo có thể bị gián
đoạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút POWER một lần nữa.
3. Khi việc đo được hoàn thành, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm
trương và nhịp tim sẽ được hiển thị.

Thực hiện đo
5. - IPD (phát hiện rối loạn nhịp tim): thiết bị có thể phát hiện rối loạn
nhịp tim có thể định nghĩa là khoảng thời gian ngừng nghỉ của tim
dài hơn 5/3 lần thời gian ngừng trung bình trong quá trình đo.
- Chỉ số IPD sẽ xuất hiện khi hơn 3 lần nhịp tim đập không bình
thường được phát hiện trong quá trình đo. Nếu chỉ số IPD hiển thị
với kết quả đo thường xuyên, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ
chuyên ngành để được hướng dẫn thêm.
6. Bấm nút POWER để tắt thiết bị hoặc nó sẽ tự động tắt sau 150 giây
không hoạt động. Kết quả đo sẽ được lưu vào bộ nhớ tự động trong
khi máy tắt.
Chức năng nhớ
1. Bấm nút USER chọn số người sử dụng mong muốn để xem lại số
lần nhớ.
2. Bấm nút MEMORY để xem lại kết quả đo cuối cùng trong bộ nhớ.
3. Tiếp theo để có thể xem tập hợp các lần đo trước bằng cách nhấn
nút MEMORY lập đi lập lại.
4. Để xoá những kết quả đang hiển thị từ bộ nhớ, bấm và giữ nút
POWER cho đến khi màn hình hiển thị “dEL”. Sau đó bấm nút
POWER một lần nữa, kết quả đo đang hiển thị sẽ bị xoá sau khi
nghe ba tiếng bíp.
Lưu ý: Số hiển thị ở phía trước “dEL” chỉ ra bộ nhớ của người
sử dụng muốn chọn để xoá.

4. Màn hình hiển thị sẽ cho biết loại huyết áp của bạn thuộc phân loại
nào trong biểu đồ WHO– ISH được đưa ra vào năm 1999 hướng
dẫn kiểm soát cao huyết áp. Mức đo huyết áp tốt nhất và huyết áp
bình thường được chỉ định với màu xanh lá cây, hơi cao được chỉ
định màu vàng và huyết áp cao ở mức độ 1~3 được chỉ báo bằng
màu đỏ.

5. Để xoá tất cả trong bộ nhớ, bấm và giữ nút POWER dưới chế độ bộ
nhớ cho đến khi màn hình hiển thị “dEL” nhấn nút MEMORY để hiển
thị “dEL ALL” trên màn hình. Sau đó, bấm nút POWER, tất cả các
kết quả trong bộ nhớ được xoá hoàn toàn sau khi nghe 3 tiếng bip.
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Chăm sóc và bảo trì
1. Tránh làm rơi máy, thiết bị không chịu được va chạm.
2. Không tháo, sửa thiết bị và vòng bít.
3. Không xoắn vòng bít hoặc bẻ cong hoàn toàn ống dẫn khí.
4. Không cất giữ máy và vòng bít trong môi trường có ánh nắng mặt
trời trực tiếp, nhiệt độ, độ ẩm cao và nhiều bụi.
5. Không sử dụng chất pha loãng, benzene, và các chất tẩy rửa mạnh
để làm sạch thiết bị.
6. Không giặt hoặc nhúng túi hơi vào nước.
7. Sử dụng một miếng vải ẩm với nước hoặc chất tẩy rửa trung tính
để làm sạch thiết bị và sau đó lau khô.
8. Tháo pin nếu không sử dụng máy trong thời gian dài.
Thông tin bảo hành
Bảo hành
Hai năm bảo hành đối với máy (không bao gồm pin) nếu máy được sử
dụng trong các điều kiện bình thường và là hàng chính hãng. Các điều
kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành của chúng tôi:
1. Nếu người sử dụng vận hành thiết bị không đúng cách theo như mô
tả trong bảng hướng dẫn.
2. Nếu thiết bị có dấu hiệu giả mạo hoặc bị sửa đổi.
3. Bảo quản không đúng cách chẳng hạn như làm rớt, sử dụng chất
tẩy rửa …
4. Tai hoạ thiên nhiên: hoả hoạn, động đất, lũ lụt, sấm sét…
5. Nếu bạn không có biên nhận hoặc bằng chứng có thể hiện ngày
mua hàng.

Đặc tính kỹ thuật
Dãi đo

Huyết áp : 20 ~300 mmHg
Nhịp tim: 40 ~ 200 nhịp/ phút

Độ chính xác

Xả nhanh
Màn hình
Bộ nhớ
Điều kiện sử dụng
Điều kiện lưu kho
Nguồn điện

Huyết áp ±3 mmHg
Nhịp tim ±5 % kết quả
Phương pháp dao động kế
Bơm lăn điện
Van xả cơ khí
Van từ điện tử
Màn hình LCD
2x50 lần
5 ~ 40 ˚C (41 ~ 104˚F), 15 ~ 90 % RH
-20 ~ +55 ˚C (-4 ~ 131˚F), < 93 % RH
2 pin AAA akalaine

Tuổi thọ pin

Khoảng 250 lần đo với pin akalaine

Tiết kiệm điện
Kích thước
Trọng lượng
Dãi túi hơi

Tự động tắt sau 150 giây không sử dụng
136 x 130 x 61 mm
Khoảng 454g bao gồm pin
22 ~ 32 cm

Phương pháp đo
Phương pháp bơm
Phương pháp xả

1. Máy đo huyết áp KP-6925 được thiết kế hoàn toàn theo tiêu chuẩn
Châu Âu EN 1060, thiết bị đo huyết áp không thâm nhập bên trong.
Phần 1: các yêu cầu chung và phần 3: yêu cầu bổ sung cho máy
huyết áp cơ điện.
2. Xác định huyết áp với thiết bị này là tương đương với những người
thu được bằng cách một người quan sát được đào tạo bằng cách
sử dụng vòng bít/ phương pháp thính chuẩn ống nghe, trong giới
hạn theo quy định của Tiêu chuẩn American ANSI/AAMI SP10,
“thiết bị đo huyết áp tự động hoặc điện tử bằng tay”.
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