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Andre Airon Wireless produkter
Airon Wireless system er en serie produkter som gir

deg en god oversikt over noen av dine viktigste
helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. 

Prøv også:

Airon Wireless Aktivitetsmåler
Skritt | Kalorier | Avstand | Søvn | Klokke

2865

Airon Wireless Kroppsanalysevekt
Vekt | Fett | Muskler | Vann | Ben | BMI
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Introduksjon Introduksjon

Funksjoner:

86.5mm×24mm Blå LCD skjerm med hvitt baklys
"Measure-during-inflating" Teknologi

Plass til 60 målinger i minnet

Oscillometrisk metode med  automatisk oppblåsing og måling.

Målemetode

Generelle instruksjoner
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Bruksområde
Airon Blodtrykksmåler er en digital måler som skal brukes til å måle
blodtrykk og puls. Den brukes på overarmen og passer til brukere med
en overarmsradius på 22 cm til 32 cm. Den er ment for innendørs bruk
av voksne personer.

MERK
* Det er beregnet for innendørs bruk av voksne. Sensitive mennesker, inkludert gravide kvinner 
preeklampsi pasienter, pasienter med implanterte medisinske elektroniske instrumenter og som har
atrieflimmer, ventrikulære premature hjerteslag og perifer arteriell sykdom (PAD), bør unngå
å bruke måleren. Ta kontakt med din lege hvis du er usikker.
* Dette apparatet er beregnet for skånsom måling og overvåking av arterielt blodtrykk.
Det ikke ment til bruk andre steder enn på overarmen, eller til andre formål enn blodtrykksmåling.
* Hvis du tar medisiner, kan du kontakte din lege for å finne ut det mest passende tidspunkt
 for målingen. Du må aldri endre en foreskrevet medisiner uten legens samtykke.
* Hvis trykket i mansjetten overstiger 300 mmHg, vil enheten automatisk tømmes. Dersom
mansjetten ikke tømmes, løsne mansjetten fra armen og trykk på START / STOP-knappen for
å stoppe pumpen.
* Hvis du er allergisk mot dacron eller plast, bør du ikke bruke denne enheten.

LCD display forklaringer

Systolisk 
Blodtrykk Det høyeste trykket

Diastolisk 
Blodtrykk Det laveste trykket

Puls Slag/Minutt

Enhet Måleenheten for blodtrykk

Bla tilbake i historiske data

Lavt batterinivå Lad batteriet

IHB Detektor Detektor for uregelmessige hjerteslag

* Takk for at du valgte Airon Blodtrykksmåler (LS808-B). Den måler
   blodtrykk og puls og lagrer målingene.
* Denne bruksanvisningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og
   stegvis instruksjon på hvordan du skal bruke dette produktet.
*  Les bruksanvisningen nøye.

Gjeldende tid

Varsel om for
mye bevegelse

Data venter på
å bli sendt

År/Måned/Dag (Time:Minutt)

For mye bevegelse vil føre til
unøyaktige resultat

Måledata lagret i apparatet

Data sendes Dataoverføring lykkes

Bruker ID Start måling og overfør
målingsresultatet

Hjerteslag Hjerterytme registreres under målingen

SYMBOL BESKRIVELSE FORKLARING

Minne spørring
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Apparatets komponenter

1.Blodtrykksmåler
   (LS808-B)

2. Strømadapter

3.Bruksanvisning

Før du starter

1. Batteriet i LS808-B er et innebygd oppladbart 
    li-polymer-batteri. Batteriet er på 1000 mAh.
2. Bruk strømadapteret til å lade 
    batteriet som vist på bildet:

 Strømtilførsel og lading

Batteriet må lades i følgende tilfeller:

Vises i displayet

Lyset i displayet svekkes
Når du slår på måleren og displayet ikke lyser.

Strømadapter

MERK
1. Ved normal bruk kan apparatet lades ca. 300 ganger. Hvis man
måler tre ganger om dagen og batteriet er fulladet kan apparatet
brukes i 20 dager.

4. Mansjett (22-32cm)

Introduksjon

Komponent liste over 
trykkmålesystem
1 PCBA
2 Luftrør
3 Pumpe
4 Ventil
5 Mansjett

SYSTOLISK
BLODTRYKK

DIASTOLISK
BLODTRYKK

MINNE

SAMMEN-
KOBLING/
BRUKER 2

SET / BRUKER 1

MANSJETT

PULS

PÅ/AV KNAPP
STRØMUTTAK

Innholdsliste 2. Lagre og bruk blodtrykksmåleren i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser.
Ungå varme og flammer som kan forårsake at batteriet eksploderer.

3. Bruk bare det medfølgende strømadapteret. Ikke bruk blodtrykksmåler
under lading.

4. Ikke berør passienten og strømadapteret samtidig når apparatet står
til lading.

5. Koble fra når ladingene er ferdig.
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Før du starter

Start målingene

Start målingene

Fest mansjetten
1. Fjern alt du måtte ha rundt din venstre arm. Hvis din lege har
diagnostisert deg med dårlig sirkulasjon i venstre arm, bruk høyre arm.
2. Fest mansjetten på bar hud, 2-3 cm. over albueleddet.
3. Vend håndflaten opp og stram mansjetten slik at det ikke er noe
mellomrom mellom mansjetten og armen. Er mansjetten for løs kan
målingene bli unøyaktige.
4. Sitt komfortabelt med beina flatt på gulvet og ha armed støtt mot et 
underlag. Miditen på mansjetten skal være i samme høyde som hjertet.
5. Hvil deg i minst 5 minutter før måling. Vent minst 3 minutter mellom 
målinger.
6. For sammenlignbare målinger, prøv å måle under like forhold hver
gang. Prøv å måle til samme tid og på samme arm.

Installer appen og koble sammen
1. Last ned og installer Airon Appen. Sørg for at Bluetooth
er aktivert på den smarttelefonen eller det nettbrettet som
skal brukes. (For iPad, last ned iPhone appen.)
2. Start appen, registrer deg som bruker og legg inn dine mål.
3. Trykk på "settings" symbolet øverst til høyre i bildet. 
4. Trykk på "+" tegnet for å legge til blodtrykksmåleren.
5. Trykk så på BT4.0 symbolet i appen og hold inne knappen
på aktivitetsmåleren i ca. 6 sekunder
for å starte sammenkoblingen.
Symbolene        og        vil blinke. Dette indikerer at apparatet
prøver å koble opp via Bluetooth.
Når enhetene er koblet sammen vises symbolet:
Hvis det mislykkes vil symbolet vises symbolet:
Målingene dine vil bli overført til din enhet som støtter
Bluetooth 4.0 teknologi når sammenkoblingen er vellykket.

Start målingen ved å trykke på “SET/BRUKER 1” knappen

            eller BRUKER 2   for bruker 2.

Målingen vil nå skje automatisk og lagres i apparatet. Dataene 
vil også sendes til din smarttelefon eller nettbrett når du har slått
på appen. Symbolet        vil forsvinne fra displayet når dataene er
overført til nettbrett/smarttelefon. Trykk samme knappen en gang
til for å slå av. Hvis ikke slås apparatet automatisk av etter et minutt.

Minne
Trykk på “MINNE” knappen for å bla i målingene.

Apparratet kan lagre 60 målinger før de må overføres
til appen. 

For å slette målingnen kan du holde samme knapp
inne til DEL ALL vises i displayet. Trykk raskt på samme knapp for 
å bekrefte slettingen.
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Brukertips

Innen en time etter
du har spist eller drukket

Intill 20 minutter etter
dusjing eller bading

I kalde omgivelser

Umiddelbart etter
te, kaffe eller røyking

Når du snakker
eller beveger deg

Når du må på toalettet

Målingene kan bli unøyaktige hvis de gjøres under følgende 
omstendigheter

Vedlikehold

Brukertips

Følg disse anvisningene for at apparatet skal fungere på
best mulig måte

Oppbevar den på et tørt
sted og ungå solskinn

Unngå rystelser og støt

Use the slightly damp cloth 
to remove the dirt.

Unngå å dyppe den ned i vann. 
Rengjjør med tørr, myk klut

Unngå støv og ustabile
temperaturer

Avoid washing the cuff

Vedlikehold
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Hva er systolisk og diastolisk blodtrykk? 

press

arterie vene
blod presses ut
Systolisk

relax

Blod strømmer inn
Diastolisk  

Standard blodtrykksklasifikasjon

Når ventriklene kontraherer og pumper
blod ut av hjertet når blodtrykket sitt 
maksimale trykk. Det kalles systolisk
trykk. Når ventriklene slapper av 
når blodtrykket sitt minimale trykk.  
Det kalles diastolisk trykk. 

Uregelmessig hjerterytme detektor
Denne blodtrykksmåleren er utstyrt med en intelligent funksjon som oppdager 
uregelmessigtion hjerterytme (IHB). Den måler intervallet mellom hjerteslagene
og regner ut standardavviket. Hvis den kalkulerte verdien er større eller lik 15
vil IHB symbolet tennes når måleresultatet vises på skjermen. Forekommer 
dette ofte kan du spørre din lege om det.

Verdens helseorganisasjon
(WHO) kategoriserer
blodtrykk i følgende
kategorier:

SYS

DIA

<120

<80

120-129

80-84

130-139

85-89

140-159

90-99

160-179

100-109

≥180

≥110

Nivå
Blod
Trykk (mm Hg) 

Optimalt Normalt
Høyt -
normal Mildt Moderat Alvorlig

Blodtrykket varierer i løpet av dagen. Vær, følelser, trening, bevegelse
og andre ting kan påvirke blodtrykket ditt. Variasjoner i blodtrykk kan
være større hvis brukeren går på medisiner. Hos alle stiger blodtrykket 
når vi anstrenger oss, er nervøse eller stresset. Mange kan også være
mer stresset, og dermed ha et høyere blodtrykk når de er hos lege eller på
sykehus. Det kan derfor være gunstig å gjøre målingene hjemme i rollige
omgivelser.

Måleresultatet kan også påvirkes av hvordan du fester mansjetten, så
vær oppmerksom på å feste den på korrekt måte.

Vent minst tre minutter mellom målinger.

Hvorfor varierer blodtrykket?

At mansjetten er festet riktig.
At mansjeten ikke er festet for stramt eller for løst.
At den er festet tiloverarmen 2-3 cm. over albueleddet.
Hvis du føler deg nervøs eller presset.
Ta noen dype pust før du starter.
Slapp helt av i 5 minutter før du måler.
Man kan få noe variasjon på målingene fra venstre til høyre arm. Det er 
derfor anbefalt å måle på samme arm hver gang.

Om blodtrykksmålinger Om blodtrykksmålinger

Vær oppmerksom på følgende når du måler 
blodtrykket selv:
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PROBLEM SYMPTOM SJEKK DETTE LØSNING

Ingen
strøm

Lavt
Batterinivå

Feil-
meldinger

Displayet slår
seg ikke på

    E 1 vises

Mansjetten er ikke
ordentlig festetE 3 vises

Hvil en stund og prøv
å måle igjen

E 10 eller 
E 11 vises

Apparatet har registrert
bevegelsee eller pulsen
har vært for svak

E 20 vises

E 21 vises Hvil en stund og prøv
å måle igjen

EExx vises Kalibreringsfeil

Gjenta målingen
hvis problemet vedvarer,
kontakt butikken der
du kjøpte apparatet

Apparatet registrerer
ingen puls

Løsne på klær eller
andre ting som kan
hindre blodomløpet 

Målingen mislykkes

Apparatet er tomt
for strøm Lade apparatet

Lite strøm Lade apparatet

Strømkilde
3.7V 1000mAH innebygget oppladbart
li-polymer batteri, 6V / 1A AC Adapter 

Display Blå LCD hvitt baklys 
V.A.= 86.5mm(L) x24mm(W)

Målemetode Oscillografisk testmode

Måleområde

Nøyaktighet

Normale bruksforhold

Lagrings og transport
forhold

Størrelse på mansjett
for overarm

Cirka 22cm-32cm

Nettovekt Cirka 265 g

Eksterene dimensjoner
Tilbehør

Cirka. 130×72.2×29.4mm
Strømadapter,bruksanvisning

Operasjonsmodus Kontinuerlig opperasjon
Grad av beskyttelse Type BF del

Beskyttelse mot
vann

IP22 

Programversjon

Apparatets
klasifikasjon

V01

Batteridrevet: 
Internt drevet ME utstyr

Mansjettrykk:0kpa-40kpa (0mmHg-300mmHg)

Pulsverdi:(40-199)beat/minute

Trykk:
5℃-40℃innenfor ± 0.4kpa (3mmHg) 
pulsverdi:±5%

Temperatur: -20 ℃ to 60℃ RH: 10% to 93%
Atmosfærisk trykk: 50kPa to 106kPa

Temperatur: 5 ℃ to 40℃ Relativ fuktighet ≤85%
Atmosfærisk trykk: 86kPa til 106kPa

AC Adapter lade mode: 
Klasse II ME Equipment

Måletrykk: 4kPa-34kPa (40mmHg-230mmHg) 

Problemløsning Spesifikasjoner

Fest mansjetten på
nytt, slapp av en stund
og mål igjen

Kommunikasjonsfeil
Sjekk at appen er på og
prøv å overføre dataene
igjen

Display er svakt
eller viser       Lo
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Kontaktinformasjon

Adapter
Bruk det medfølgende adapteret til å lade enheten

Complied European Standards List

Risk management

Labeling

User manual

General 
Requirements for 
Safety

Electromagnetic 
compatibility

Performance 
requirements

Clinical investigation

Usability

Software life-cycle 
processes

ISO/EN 14971:2012  Medical devices — Application of risk 
management to medical devices

ISO/EN 15223-1:2012  Medical devices. Symbols to be 
used with medical device labels, labelling and information to 
be supplied. General requirements

EN 1041: 2008   Medical equipment manufacturers to 
provide information

EN 60601-1: 2006  Medical electrical equipment - Part 1: 
General requirements for basic safety and essential 
performance

IEC/EN 60601-1-11: 2010   Medical electrical equipment -- 
Part 1-11: General requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in 
the home healthcare environment

IEC/EN 80601-2-30:2009  Medical electrical equipment - 
Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of automated noninvasive 
sphygmomanometers

IEC/EN 60601-1-2:2007  Medical electrical equipment - 
Part 1-2: General requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral standard:Electromagnetic 
compatibility - Requirements and tests

EN 1060-1:1995+A2:2009  Non-invasive blood pressure 
Part 1: General requirements

EN 1060-3:1997+A2:2009  Non-invasive blood pressure 
Part 3: Supplementary requirements for electromechanical 
blood pressure measuring system

EN 1060-4: 2004  Automatic Blood Pressure Monitor 
overall system Interventional accuracy of the testing process

IEC/EN 60601-1-6: 2010   Medical electrical equipment -- 
Part 1-6: General requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral Standard: Usability

IEC/EN 62366: 2007   Medical devices - Application of 
usability engineering to medical devices

IEC/EN 62304:2006+AC: 2008  Medical device software 
- Software life cycle processes

Autorisert adapter Complied European
Standard List

100-240V 50-60Hz,400mA
6V      1A

Adaptor
Input:
Output:

AIRON AGENTURER AS
Øvre Slottsgate 18 - 20
0157 Oslo
NORWAY
Tel: +47 22 41 08 00
www.airon.no


