
Inledning

Läs denna bruksanvisning omsorgsfullt 
innan användning. Så säkerställer du att du 
använder apparaten på rätt sätt och att du 
tolkar de uppmätta värdena rätt. Apparaten 
är planerad bara för vanligt hemmabruk. 
Förvara denna anvisning för att använda 
den senare. Kontakta din läkare om du vill ha 
mera information om ditt blodtryck.

Egenskaper

• Intelligent automatisk kompression och 
dekompression av manschetten
• Du ser på samma gång övertrycket (systolis-
ka), undertrycket (diastoliska) och pulsen
• Lätt att använda - Mät genom att trycka på 
bara en knapp
• 99 minnesplatser
• Apparaten lagrar mätresultaten automatiskt
• Apparaten stängs av automatiskt då den 
varit oanvänd en minut
• Automatisk felkorrigering, batteriladdningen 
följs automatiskt
• Passar kring en handled på 135 -195mm

• Stor LCD-skärm
• Precisa mätresultat
• Fungerar med två AAA-batterier

Trygg att använda

De mätresultat som apparaten visar är 
riktgivande. Att använda mätresultaten för att 
göra en diagnos på sig själv eller medicinera 
sig själv är farligt. Följ läkarens anvisningar 
då du använder denna produkt. Om du har 
frågor om apparatens mätresultat, diskutera 
med din läkare så snart som möjligt.

Olika sjukdomar såsom diabetes, högt 
kolesterol eller högt blodtryck och övriga 
sjukdomar såsom åderförkalkning kan göra 
att resultaten kan variera kraftigt då man 
mäter sitt blodtryck från handleden. Om du 
konstaterats ha svåra blodflödesproblem 
eller blodflödesstörningar, rådfråga din läkare 
innan du använder apparaten. 

Hos friska människor kan det vara skillnader 
på 20 mmHg i resultaten då blodtrycket mäts 

på grund av felaktiga mätningsomständig-
heter eller felaktiga mätningssätt. Man ska 
inte själv göra diagnoser utifrån mätresulta-
ten och inte heller påbörja vård. Det är farligt. 
Diskutera först med din läkare och följ hens 
anvisningar.
Det är bra att komma ihåg att olika situa-
tioner såsom spänningstillstånd påverkar 
mätresultaten och därför kan mätresultaten 
variera. Att till exempel mäta blodtrycket i en 
lugn omgivning, som hemma, kan ge ett 20 - 
30 mmHg lägre resultat än en mätning av en 
läkare i sjukhusomgivning.
På grund av varierande mätningsomständig-
heter är det viktigt att mäta hemma på en 
utsatt tid. Olika stämningslägen och miljöer 
kan orsaka variationer i blodtrycket, upp till 
30 - 50 mmHg.

Säkerhetsanvisning

• Håll apparaten utom räckhåll för barn.
• Använd apparaten enbart för att mäta 
blodtrycket.
• Om du konstaterats ha svåra blodflödespro-
blem eller blodflödesstörningar, rådfråga din 

läkare innan du använder apparaten. 
• Använd inte apparaten på små bebisar 
eller på människor som inte kan uttrycka sin 
vilja.
• Använd inte mobiltelefoner eller andra 
apparater som orsakar elektromagnetiska 
fält nära blodtrycksmätaren, medan du gör 
en mätning. De kan orsaka fel i apparatens 
funktion.
• Ta inte isär apparaten eller manschetten. 
Det kan skada apparaten och leda till otillför-
litliga mätresultat.
• Starta inte apparaten (knappen On/Off) 
om den inte är kring handleden.
• Tappa inte, slå inte i, utsätt inte för skakning-
ar och hetta inte upp apparaten.
• Vrid inte och töj inte ut apparaten. Sätt 
manschetten kring din handled utan att 
använda dina krafter i onödan.
• Utsätt inte apparaten för heta temperaturer, 
hög fuktighet, damm eller direkt solljus.
• Använd inte bensen-, bensin- eller alkohol-
baserade rengöringsmedel eller lösningsme-
del för att rengöra apparaten.

Om batterierna

• Använd i apparaten två batterier märkta 
“AAA” (LR03 1.5V). Inga andra typer av 
batterier.
• Sätt inte in batterierna med polerna fel vän-
da. Rätt sätt att insätta batterierna är märkt ut 
med symboler innanför batteriluckan. 
• Ta bort batterierna ur apparaten, om du 
inte kommer använda apparaten på över 3 
månader.
• Byt ut tomma batterier mot nya direkt. Byt 
båda batterierna samtidigt.
• Använd inte nya och gamla batterier 
samtidigt.

Information om blodtrycket

Blodets flöde i artärerna orsakar ett tryck i 
dem.
Systoliskt blodtryck (det största trycket)
Diastoliskt blodtryck (det lägsta blodtrycket)
I allmänhet är blodtrycket som lägst om 
morgnar och något högre under eftermidda-
gar och kvällar.
Trycket är lägre under somrar än under 

vintrar.
Den fysiska konditionen och träning påverkar 
blodtrycket och pulsen.

En av Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Internationella förbundet för hypertoni (ISH) 
fastställd klassificeringstabell för blodtryck.
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Förberedelse

Installera batterier
1. Ta loss batteriluckans lock genom att trycka 
locket i den riktning som bilden på locket 
visar.
2. Sätt in 2 st. AAA-batterier i batteriluckan i 
den riktning som bilden på batteriluckans 
botten visar. Minuspolerna(-) på batterierna 
sätts mot fjädrarna i batteriluckan. 
3. Sätt på locket till batteriluckan.

Byta batterier
Apparaten känner automatiskt igen batterier-
nas laddning och meddelar om laddningen 
blir för låg med en symbol. (batteri symbolen) 
Apparaten håller kvar mätningsminnet i 30 
sekunder utan batterier, så ta ut batterierna 
ur sin förpackning och sätt dem bredvid 
apparaten innan du tar ut de gamla.
1. Lossa batteriluckans lock genom att trycka 
locket i den riktning som bilden på locket 
visar.
2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i nya. 
Byt båda batterierna samtidigt.
3. Sätt på locket till batteriluckan.

Obs!
• Batteriernas laddning försvagas i kalla 
temperaturer.
• Gamla apparater kan skada apparaten, så 
då apparaten meddelar om låg laddning, ta 
ut de gamla batterierna ur apparaterna eller 
byt till nya batterier.
• Lämna inte batterierna i apparaten i över 
tre månader, om du inte tänker använda 
apparaten.
• Blanda inte gamla och nya batterier
• Om du i misstag sätter i batterierna fel vän-
da i apparaten, ta ut batterierna och vänta 
1 min och sätt i dem på nytt i batteriluckan 
rätt vända.
• Återvinn gamla batterier. De får inte brän-
nas, eftersom de kan explodera.

Rekommendationer för användning

• Mät alltid blodtrycket från samma handled 
och i samma ställning
• Mät blodtrycket i rumstemperatur.
• Mät samma tid morgon, eftermiddag och 
kväll. Tre gånger om dagen.
• Håll blodtrycksmätaren under mätningen i 

höjd med hjärtat, så att du sitter rak i ryggen 
och stöder armbågen till exempel på ett 
bord.
• Då du mäter bör du vara avslappnad. 30 
min före mätningen ska du inte gå i bastu, 
bada, träna, röka, äta, dricka alkohol eller en 
produkt med koffein i, såsom kaffe.
• Om du känner dig kissnödig höjs blodtryck-
et. Gå på toaletten före mätningen om du 
känner att du behöver gå.
• Lugna ner dig och koppla av några minuter 
sittande före mätningen.
• Om du mäter flera gånger åt gången, håll 
en paus på 5 min. mellan varje mätning.
• Det första mätningsresultatet är inte tillför-
litligt, eftersom det behövs flera mätningar 
under en längre tid för att se den allmänna 
nivån. 
• Skriv ner dina mätresultat under en längre 
tid så får du säkrare information och vid be-
hov kan du visa upp dem för en läkare.

Sätta på manschetten på armen

1. Öppna manschetten och sätt den på 
vänster handled som är bar, så att skärmen 
på apparaten är på samma sida som 
handflatan. Handflatan och apparaten pekar 
mot dig.
2. Se till att apparatens kant är cirka 1 cm från 
nedre kanten på handflatan
3. Rulla manschetten runt handleden med 
höger hand och tryck fast den vid kardbor-
rebandet.

Mätningsställning

1. Sitt på stolen med rak rygg och fötterna 
stadigt på golvet
2. Stöd armbågen mot ett bord så att blod-
trycksmätaren är i höjd med hjärtat. Du kan 
sätta en dyna under armbågen men dynan 
får inte trycka på manschetten.
3. Säkra att handflatan och blodtrycksmäta-
ren pekar mot dig själv.
4. Låt handen och handleden vara avslapp-
nade.

Mäta värden

Mätningen startas med knappen ON/OFF 
och den kan avbrytas med samma knapp 
när som helst.
1. Tryck på knappen ON/OFF. Apparatens 
skärm vaknar och alla symboler lyser en 
stund på skärmen.
2. På apparaten blinkar några gånger 
talet “00” och sedan fylls och komprimeras 
manschetten. Värdet på skärmen stiger och 
når sin kulmen.
3. Värdet börjar sjunka stegvis samtidigt som 
trycket och luften försvinner från manschet-
ten. Apparaten piper i takt med pulsen samti-
digt som värdet på skärmen sjunker.
4. Då mätresultatet är klart blinkar apparaten 
inte längre, utan visar det systoliska trycket, 
det diastoliska trycket och pulsen.
5. Du kan öppna manschetten och ta bort 
apparaten från handleden.
Mätresultatet sparas i apparatens minne 
automatiskt och skärmen/apparaten släcks 
av sig själv om en stund. Du kan också släcka 
apparaten med knappen on/off.
Före nästa mätning är det bra att ha en paus 

på 5 min. Ofta är det andra mätresultatet 
mera exakt.
Varning!
• Om det uppstår en funktionsstörning i 
apparaten och manschetten fortsätter att 
klämmas ihop, lossa manschetten eller stäng 
av apparaten omedelbart.
• Använd inte apparaten om du skadat din 
hand. Diskutera först med din läkare om att 
använda apparaten.

Se sparade mätresultat

1. Tryck på knappen Memory (minne)
Apparaten visar värdena vid den senaste 
mätningen. Nere till vänster i skärmen syns 
minnesplatsen (01 - 99)
2. Genom att trycka på knappen Memory 
på nytt kan du se siffrorna för föregående 
mätningar. Apparaten sparar 99 mätningar 
och då nya mätningar görs tar apparaten 
bort siffrorna för gamla mätningar så att nya 
siffror får plats.

Skärmen hålls på i 9 sekunder och släcks 
sedan av sig själv, om minnesknappen inte 

trycks ned på nytt för att se mätresultat som 
sparats i minnet. Då skärmen är på kan 
apparaten stängas av genom att trycka på 
strömknappen On/Off.

Rengöra och förvara apparaten

Du kan torka av apparaten med en lite fuktad 
trasa, om apparaten blivit smutsig.
Sätt in blodtrycksmätaren och anvisningarna 
i sitt fodral, så att manschetten är ihoprullad 
och skärmen på mätaren är uppåt.
Ta ut batterierna, om du inte tänker använda 
apparaten på över 3 månader.

Kalibrera apparaten

Vi erbjuder inte kalibrering för apparaterna.

Teknisk information

Bluebiit Blodtrycksmätare för handled
BBBP99WT1
Fylla manschetten: Automatisk pumpfyllning
Tömma manschetten: Automatisk
Skärmen: Digital LCD-skärm (bredd 28mm ; höjd 35 mm)
Mätmetod: Oscillografisk metod

Tryckets mätområde: 20~280mmHg(0.4kPa-37.3kPa)
Precision vid mätning av tryck: ±3mmHg(±0.4kPa)
Intervall vid mätning av puls: 40 ~199 slag/min
Precision vid mätning av puls: ±5%
Användningstemperatur: 10~40°C, Relativ fuktighet högst 
40%RH ~85%RH
Förvaringstemperatur: 20~50°C, Relativ fuktighet högst 
15%RH ~90%RH
Strömkälla: 2 st. AAA-batterier(1.5V LR03)
Spänning: 3 V
Effekt: 1 W
Handledens mätbara omkrets: 135-195mm
Mått utan manschett: 73mm×70mm×32mm
Vikt: 100g (utan batterier)

Förpackningen innehåller

Blodtrycksmätare för handled, handleds-
manschett, skyddsfodral och bruksanvisning.

www.bluebiit.com
Kundservice:
asiakaspalvelu@bluebiit.com
020 734 0510
Bluebiit™ - WellBiit Oy
Hallonnäsgatan 15 B, 00210 Helsingfors - FI


