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Informacje na temat instrukcji 

Niniejsza instrukcja przede wszystkim przedstawia informacje na       
temat instalacji i zastosowania Holtera Ciśnieniowego. Użytkownicy       
powinni uważnie przeczytać niniejszą instrukcję (włączając w to        
ostrzeżenia, przeciwskazania oraz uwagi) przed rozpoczęciem      
korzystania z produktu. 
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Rozdział 1 Przedmowa 
1.1 Krótkie Wprowadzenie do Całodobowego Automatycznego      
Pomiaru Ciśnienia Tętniczego 

Holter ciśnieniowy to urządzenie do automatycznego monitorowania ludzkiego ciśnienia         
tętniczego przez pewien okres czasu (zazwyczaj 1-2 dni) z interwałami ustalanymi na            
podstawie bieżącej sytuacji. Odczyty ciśnienia tętniczego w różnych okresach czasu i w            
różnych warunkach są analizowane, a następnie według tego wystawiana jest diagnoza. 

Ludzie ciśnienie tętnicze w ciągu dnia nie jest stałe, do pewnego stopnia ulega             
wahaniom. Pojedynczy pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim może nie          
odzwierciedlać dokładnego stanu ciśnienia tętniczego pacjenta, zwłaszcza w przypadku         
pacjentów, których ciśnienie tętnicze jest wysokie tylko przez pewien okres czasu w            
ciągu dnia. Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego wskazuje całodobowe         
wahania ciśnienia, a także jest w stanie pomóc w identyfikacji pacjentów, których            
ciśnienie tętnicze jest wysokie tylko przez pewien okres czasu w ciągu dnia. 

Równie ważne jest przeprowadzanie całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia        
krwi u pacjentów, u których już stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Badania pokazują, że            
połowa pacjentów z nadciśnieniem tętniczym uważa, że ich ciśnienie tętnicze jest           
kontrolowane, jednak tak naprawdę w trakcie doby jest ono niestabilne, co można wykryć             
przy pomocy holtera ciśnieniowego. Ich ciśnienie tętnicze wzrasta rano oraz/lub po           
południu, lub w nocy, co oznacza, że nie jest ono w pełni kontrolowane. Jest to bardzo                
dobre wyjaśnienie, dlaczego pacjenci ze stwierdzonym nadciśnieniem przyjmujący leki i          
uważający, że ich ciśnienie tętnicze jest kontrolowane, wciąż cierpią z powodu           
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uszkodzeń nerek. Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego jest w stanie          
pomóc pacjentom poznać sposób w jaki ich ciśnienie krwi ulega wahaniom, a lekarzom             
umożliwia zapewnienie dokładnego krótko, średnio, lub długoterminowego rozwiązania        
opierającego się na podawaniu odpowiednich leków. Takie rozwiązanie może pomóc w           
skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego pacjentów oraz sprzyja unikaniu dalszych         
uszkodzeń docelowych narządów, np. serca, mózgu oraz nerek. Oczywiście całodobowy          
monitoring ciśnienia tętniczego przewyższa pojedynczy pomiar ciśnienia tętniczego i         
stopniowo staje się ważną metodą oceny skutecznego sposobu leczenia nadciśnienia. 

W porównaniu z domowym lub szpitalnym pojedynczym pomiarem ciśnienia tętniczego,          
całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia ma następujące zalety: 

a) Eliminuje przypadkowość pomiaru oraz inne czynniki oddziałowujące, np. emocje,          
ruch, jedzenie, palenie, picie itp. 

b) Dokładniej odzwierciedla całodobowe wahania ciśnienia tętniczego dzięki większej         
ilości odczytów, wykonywanych w ciągu całej doby. 

c) Wspomaga poprawę jakości diagnozy nadciśnienia, tj. pomaga pacjentom z          
nadciśnieniem granicznym otrzymać leczenie w odpowiednim momencie. Tacy pacjenci         
zazwyczaj nie odczuwają żadnych symptomów we wczesnej fazie choroby. 

d) Dostarcza porad na temat leków. W wielu przypadkach holter może być użyty, aby              
ocenić skuteczność leków, pomóc w ich wyborze oraz dostosować dawkę i czas            
podawania.  

e) Dostarcza prawidłową analizę na temat uszkodzeń organów docelowych (zwłaszcza          
organów, których obrażenia spowodowane są przez nadciśnienie). Na przykład, pacjenci          
z nadciśnieniem, u których zdiagnozowano przerost mięśnia sercowego, dynamiczne         
zmiany naczyniowe lub zmiany funkcji nerek, wykazują mniejsze niż normlanie zmiany           
ciśnienia tętniczego między dniem i nocą.  

f) Przewiduje czas nagłego ataku chorób sercowo-naczyniowych i        
naczyniowo-mózgowych w trakcie dnia. Zawał serce najczęściej spowodowany jest         
nagłym skokiem ciśnienia we wczesnych godzinach porannych.  

g) Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego jest bardzo ważny dla          
rokowań. W porównaniu ze zwykłym ciśnieniem tętniczym, pacjenci ze zwiększonym          
ciśnieniem w trakcie doby wykazują się wyższym współczynnikiem umieralności i chorób           
sercowo-naczyniowych niż pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym na przestrzeni 24          
godzin. 

Całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego jest szczególnie pomocny w diagnozowaniu         
poniższych rodzajów nadciśnienia. 

1. Efekt białego fartucha 

Efekt białego fartucha objawia się stale zwiększonym ciśnieniem tętniczym u pacjentów           
podczas ich pobytu w szpitalu lub gabinecie lekarskim oraz normalnym ciśnieniem poza            
tymi miejscami. Sytuacja ta jest powtarzalna. Efekt białego fartucha jest bardzo           
powszechny. Około 15% osób chodzących do lekarza wykazuje efekt białego fartucha. 

 

2. Nadciśnienie maskowane (ukryte) 

Nadciśnienie maskowane dotyczy pacjentów, których ciśnienie tętnicze jest wysokie tylko          
i wyłączenie w pewnym okresie czasu podczas dnia i ciężko jest je określić przy              
wykorzystaniu pojedynczego pomiaru w gabinecie. Całodobowy automatyczny pomiar        
ciśnienia tętniczego jest w stanie wykryć ten rodzaj nadciśnienia. Według statystyk           
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nadciśnienie maskowane dotyka 10% całej populacji na świecie i około 40% pacjentów z             
nadciśnieniem objętych leczeniem. Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia       
tętniczego jest niezbędny do zdiagnozowania nadciśnienia maskowanego w przypadku         
pacjentów z nadciśnieniem przyjmujących leki. 

3. Poranny wzrost ciśnienia tętniczego 

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego dotyczy pacjentów, których średnie ciśnienie tętnicze          
w trakcie dwóch godzin od wstania z łóżka wynosi więcej niż 135/85mmHg. Istnieją dwa              
rodzaje – „wyłącznie poranny wzrost” oraz „Inverse-Dippers i Non-dippers”. „Wyłącznie          
poranny wzrost” dotyczy przypadków, w których ciśnienie tętnicze wzrasta nagle po           
wstaniu z łóżka, natomiast inverse-dipper oraz non-dipper dotyczy przypadków, w          
których ciśnienie tętnicze jest wysokie zarówno w nocy jak i wcześnie rano. Oba             
przypadki są ryzykownym czynnikiem sprzyjającym chorobom sercowo-naczyniowym.       
Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego jest w stanie zidentyfikować oba          
przypadki. 

 

4. Nocne nadciśnienie tętnicze 

Aby zdiagnozować nocne nadciśnienie tętnicze, ciśnienie musi zostać zmierzone w nocy.           
Holter ciśnieniowy to idealne narzędzie do tego rodzaju diagnozy. 

5. Niedociśnienie tętnicze 

Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego jest bardzo przydatny nie tylko w           
diagnozowaniu nadciśnienia, ale także w diagnozowaniu niedociśnienia. Niedociśnienie        
tętnicze może przede wszystkim powodować zawroty głowy lub omdlenia u osób           
starszych, których autonomiczny układ nerwowy jest wykończony, podczas stania, po          
posiłku lub po kąpieli.  

Niedociśnienie tętnicze dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne niedociśnienie tętnicze          
jest powszechne wśród kobiet i zazwyczaj ma wpływ na jakość życia pacjentów. Z drugiej              
strony, niewielu pacjentów z pierwotnym niedociśnieniem podlega dalekosiężnym        
rokowaniom, ponieważ pierwotne niedociśnienie prowadzi do niewielu chorób        
naczyniowych. Z drugiej strony, wtórne niedociśnienie tętnicze zazwyczaj spowodowane         
jest przez niektóre normalne choroby i towarzyszą mu niebezpieczne symptomy takie jak            
omdlenia oraz zawroty głowy, dlatego pacjenci wymagają środków zapobiegawczych i          
terapeutycznych. W tym wypadku holter ciśnieniowy jest bardzo pomocny. 

Poza okolicznościami opisanymi powyżej, całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia        
tętniczego jest równie pomocny w związku z poniższymi przypadkami: 

• Nadciśnienie u dzieci 

• Skuteczność całodobowej terapii lekowej przeciwko nadciśnieniu tętniczemu  

• Nocne nadciśnienie tętnicze 

• Epizodyczne nadciśnienie i/lub zaburzenia lękowe 

• Nadciśnienie tętnicze oporne  

• Zmiany diety i codziennej rutyny mające na celu zmniejszenie nadciśnienia tętniczego 

• Nadciśnienie podczas ciąży 
1.2 Krótkie wprowadzenie do Holtera Ciśnieniowego Hingmed  

Całodobowy Automatyczny Pomiar Ciśnienia z Informacją o Pozycji Ciała  
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Holter Ciśnieniowy Hingmed WBP-02A jest urządzeniem do ambulatoryjnego        
monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. W porównaniu z tradycyjnym holterem         
ciśnieniowym, urządzenie jest bardzo małe, lekkie oraz nosi się je bezpośrednio na            
ramieniu pacjenta bez przewodu powietrza. Do tradycyjnego holtera ciśnieniowego         
przypinało się metrowy przewód powietrza poprowadzony wokół ciała pacjenta.         
WBP-02A ABPM ma następujące zalety: 

1. Jest wygodniejszy dla pacjentów, ponieważ nie ma przewodu powietrza         
poprowadzonego wokół ciała pacjenta. 

2. Zminimalizowana tolerancja ruchowa, poprawiona regularność pomiaru. 

3. Dzięki akumulatorowi litowemu, który można ładować, urządzenie nie wymaga         
zakupu dwóch baterii AA podczas każdego dnia użytkowania. 

Holter ciśnieniowy Hingmed posiada wyjątkową funkcję jaką jest możliwość dostarczania          
informacji na temat pozycji ciała pacjenta podczas pomiaru ciśnienia tętniczego, co może            
okazać się kluczowe do badań klinicznych. Większość chorób związanych z          
nadciśnieniem, takich jaki zawroty głowy, nudności, śmierć mózgu, ma miejsce w           
związku ze zmianami ciśnienia podczas ruchu ciała. Z tego względu, monitorowanie           
ciśnienia tętniczego pacjenta nie powinno ograniczać się do monitorowania w warunkach           
spoczynku. Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego lepiej odzwierciedla        
naturalną sytuację związaną z ciśnieniem pacjenta. Taki rodzaj pomiaru jest          
niesamowicie pomocny w diagnozie klinicznej. 

Ponadto, dane na temat ciśnienia tętniczego z informacją o pozycji ciała mogą pomóc             
lekarzom w prawidłowym zdiagnozowaniu nadciśnienia ortostatycznego. Nadciśnienie       
tętnicze związane z pozycją ciała wyraża się wysokim ciśnieniem tętniczym wyłącznie w            
pozycji stojącej lub siedzącej, a normalnym w pozycji leżącej. Nadciśnienie ortostatyczne           
występuje u 4.2 % krajowych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz 10% w            
przypadku zagranicznych raportów. Nadciśnienie ortostatyczne charakteryzuje się tym,        
że normalnie nie da się go zdiagnozować, a występuje jedynie okazjonalnie lub            
diagnozowane jest podczas badania fizykalnego. Wzrost ciśnienia rozkurczowego oraz         
wysokie wahania występują w nadciśnieniu ortostatycznym, a pacjentowi może         
towarzyszyć poważna palpitacja serca, poczucie zmęczenia, nadmierna senność itp. W          
badaniach krwi, aktywność reninowa osocza w przypadku nadciśnienia ortostatycznego         
jest wyższa niż u zdrowych ludzi, a nawet wyższa niż u pacjentów z typowym              
nadciśnieniem tętniczym. 

Rozdział 2 Wymagania bezpieczeństwa 
2.1 Przeznaczenie użytkowania  

Holter Ciśnieniowy jest używany głównie do pomiaru ciśnienia tętniczego, które składa           
się na ciśnienie skurczowe, rozkurczowe oraz tętno pacjenta mierzone w różnych           
odstępach w ciągu doby (nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia). Dane z pomiarów               
przesyłane są za pomocą połączenia bluetooth do smartfonu, po czym mogą być            
wykorzystane przez personel medyczny lub przez pacjenta do analizy w domu. 

Zestaw zawiera: Holter, mankiet, kabel USB oraz oprogramowanie aplikacji Hingmed. 

Wewnętrznym źródłem zasilania urządzenia jest akumulator litowy; Stopień ochrony         
przed porażeniem prądem: zastosowano część typu CF; Tryb pracy: tryb ciągły. 

Żywotność produktu wynosi pięć lat. 

2.2 Przeciwskazania 
● Nie należy używać urządzenia w pobliżu tomografu rentgenowskiego. 
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● Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których znajduje się łatwopalny środek             
znieczulający. Takie użycie może spowodować eksplozję. 

● Nie zakładaj mankietu na kończynę, na której dokonuje się iniekcji dożylnej, ponieważ             
pompowanie mankietu może zablokować wlew i zranić pacjenta 

• ● Nie należy zanurzać urządzenia w jakimkolwiek płynie lub detergencie,          
ponieważ może to spowodować porażeniem prądem. 

 

2.3 Ostrzeżenia 

● Mankietu nie należy zakładać na ranę, ponieważ ciśnienie pompowania może           
spowodować dalsze obrażenia; 

● Kiedy pacjent nosi holter, upewnij się, że nie jest on podłączony do komputera lub               
innego urządzenia za pomocą kabla USB;  

● Nie stosuj urządzenia w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia. 

● Urządzenie nie może być stosowane razem z defibrylatorem. 

● Używanie części innych niż te zawarte w zestawie może spowodować błędy odczytów. 

● Upewnij się, że stopień pompowania mankietu jest odpowiedni dla pacjenta. Jeśli            
podczas procesu pomiaru wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast       
zaprzestań używać urządzenia, zdejmij mankiet z ramienia pacjenta lub szybko          
naciśnij przycisk start/stop aby zatrzymać pompowanie. Jeśli powietrze nie zejdzie z           
mankietu poinstruuj pacjenta, aby zdjął go ostrożnie i powoli. 

● Jeśli urządzenie przypadkowo ulegnie zamoczeniu, przed użyciem połóż je w dobrze            
wentylowanym miejscu do wyschnięcia. 

● Tylko zawodowi lekarze są w stanie wyjaśnić wartości zmierzonego ciśnienia           
tętniczego. 

● Nie naprawiaj/dokonuj czynności konserwujących kiedy urządzenie jest w użyciu. 

● Pacjent jest osobą obsługującą urządzenie. Pacjent może dokonywać pomiarów,          
przesyłać dane w normalnych warunkach, przeprowadzać czynności konserwujące        
tylko i wyłącznie zgodnie z Instrukcją Obsługi. 

● Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji. 

● Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w środowisku bogatym w tlen. 

● Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzenia. 

● Urządzenie nie jest przeznaczone do używania na noworodkach. 

● Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez pacjentki w stanie           
przedrzucawkowym. 

● Nie zakładaj mankietu na ranę; może to spowodować dalsze obrażenia. 

● Założenie mankietu i jego nacisk na nadgarstek/ramię muszą być w miejscu dostępu             
wewnątrznaczyniowego lub miejscu terapii, albo na tętnicy żylnej (A-V) 

● W przypadku przeprowadzonej mastektomii, napompuj mankiet po jej stronie. 

● Nie pompuj mankietu na kończynie, na której w tym samym czasie używane jest inne               
urządzenie medyczne do monitoringu, ponieważ może to spowodować tymczasową         
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przerwę w działaniu obydwu urządzeń. 

● Upewnij się, że działanie urządzenia nie spowoduje długotrwałej blokady krwioobiegu           
pacjenta. 

● Nie wolno używać urządzenia razem ze sprzętem chirurgicznym o wysokiej           
częstotliwości. 

● Po użyciu trzymaj z dala od dzieci. 

2.4 Informacje o urządzeniu 
2.4.1 Akumulator 

● Urządzenie korzysta z wbudowanego akumulatora, nie wymieniaj go bez          
upoważnienia. 

● Podłącz urządzenie do wejścia USB zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda             
prądu w celu naładowania. Zasilacz powinien posiadać wymagany certyfikat CCC lub           
inny wymagany certyfikat (FCC lub CE). Specyfikacja zasilacza powinna być          
następująca: Wejście: 100-240V , 50/60HZ; Wyjście: 5V, 1A. 

● Trzymaj urządzenie z dala od miejsc o wysokiej temperaturze oraz nie narażaj go na               
bezpośrednie działanie promieni słonecznych w lato. Co więcej, temperatura otoczenia          
nie powinna przekraczać 60 stopni Celsjusza. 

● Jeśli akumulatora nie da się naładować, lub jeśli rozładowuje się szybko, natychmiast             
skontaktuj z pomocą posprzedażową. 

2.4.2 Uwagi 

● Podczas pomiaru nie ruszaj się, zwłaszcza nie poruszaj ramieniem, na które założony             
jest mankiet. Najlepiej zachowywać spokój i utrzymywać mankiet w pozycji poziomej           
na wysokości serca; 

● Jeśli ramię, na które założony jest mankiet zgina się podczas pompowania, nie prostuj              
go, w innym wypadku ciśnienie wewnątrz mankietu zmieni się gwałtownie i zakłóci            
pomiar. 

2.4.3 Automatyczny Pomiar ciśnienia tętniczego 

● Pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe lub osoby z chorobą         
zakrzepowo-zatorową mogą doświadczyć wynaczynienia w miejscu zapięcia mankietu,        
nawet gdy jest on założony w prawidłowy sposób. Tak naprawdę u takich pacjentów             
wynaczynienie może wystąpić bez względu na to, jakiego holtera używają do pomiaru            
ciśnienia tętniczego.  

● Jeśli mankiet nie napompuje się w 150 sekund, każ pacjentowi zdjąć mankiet. Zbytnie              
napompowanie może zablokować przepływ krwi pacjenta i wywołać u niego uczucie           
dyskomfortu.  

● Używanie lub przechowywanie urządzenia w warunkach wykraczających poza         
określone w Rozdziale 6 warunki środowiskowe może spowodować uszkodzenie         
urządzenia. 

2.4.4 Oszczędzanie energii i ochrona środowiska  

● Wyłączaj urządzenie po wykonanym pomiarze. 

● W odpowiedni sposób utylizuj zużyte baterie, mankiet, kabel oraz urządzenie zgodnie z             
lokalnymi wymaganiami środowiskowymi. 
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2.4.5 Konserwacja 

● Korzystaj z akcesoriów dostarczonych przez Hingmed, użycie innych elementów może           
spowodować błędy odczytu. 

● Działania konserwacyjne powinny być wykonywane jedynie przez personel, który został           
przeszkolony lub upoważniony przez Hingmed do wykonywania tego rodzaju         
czynności. 

● Ostrzeżenie o błędach: kody błędów zostaną wyświetlone na ekranie w przypadku            
usterek, aby uzyskać więcej informacji zobacz rozdział 5.1 rozwiązywanie problemów. 

Rozdział 3 Prezentacja Produktu 
3.1 Skład zestawu: 

Przed użyciem upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria. Jeśli zauważysz           
jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów, lub jeśli wystąpi którykolwiek ze          
wspomnianych wcześniej problemów, skontaktuj się z dystrybutorem lub infolinią obsługi          
klienta Hingmed w celu uzyskania pomocy. 

 

Zawartość Zestawu Holtera Ciśnieniowego Hingmed  
Nazwa Akcesoriów Ilość 

Holter Ciśnieniowy Hingmed  1 
Przenośne pudełko na urządzenie 1 

Kabel USB  1 
Mankiet dla dorosłej osoby (26-36 cm) 1 

Instrukcja Obsługi 1 
Certyfikat Jakości 1 

*Paczka z produktem powinna zawierać powyższe przedmioty. Jeśli brakuje jakiegoś          
przedmiotu, niezwłocznie skontaktuj się z Hingmed lub dystrybutorem. 

Akcesoria dodatkowe 
Ilość Nazwa Akcesoriów 

1 Mały Mankiet dla osoby dorosłej (18-26cm) 
2 Średni Mankiet dla osoby dorosłej (22-32cm) 
3 Duży Mankiet dla osoby dorosłej (33-43cm) 

3.2 Nazwa i Funkcja Każdej Części  
3.2.1 Prezentacja Urządzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ekran LCD; 2 Mankiet; 3 Przycisk przewijania „do tyłu”; 4 Włącznik/Wyłącznik            
(Wyłączone urządzenie) oraz przycisk Start/stop (Włączone urządzenie); 5 Przycisk         
przewijania „do przodu”; 6 wejście USB. 

3.2.2 Ekran LCD i wskazania ikon 
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Ikony LCD  Opis 

 
Ilość przechowywanych danych o 

wcześniejszych pomiarach ciśnienia 

 Tryb ręcznego pomiaru 

 Tryb automatycznego pomiaru 

 Ciśnienie rozkurczowe i skurczowe  

 Poziom akumulatora 

 Tętno 

 Odczyt głosowy 

 and  Symbol połączenia Bluetooth i WIFI  

 Ciśnienie skurczowe 

 Ciśnienie rozkurczowe 

 Okres dzienny lub czas pobudki  

 Tryb nocny lub tryb uśpienia  
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3.2.3 Symbole 

 

Rozdział 4 Instalacja i użytkowanie produktu 
4.1 Montaż Akumulatora 

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, którego nie można        
wymontować. Nie wymieniaj go bez upoważnienia. Kiedy akumulator rozładuje się,          
naładuj go za pomocą kabla USB. 

4.2 Noszenie urządzenia 
Dzięki specjalnemu projektowi wykonania, można nosić Holter Ciśnieniowy Hingmed         
WBP-02A ABPM ramieniu. Przytrzymaj środkowy przycisk przez około 5 sekund w celu            
włączenia urządzenia. 

4.2.1 Prawidłowy sposób noszenia mankietu 
a) Wybierz mankiet o właściwym rozmiarze i owiń go wokół          

ramienia. Strzałka „Index” powinna być pomiędzy wartościami       
„Max” oraz „Min” wartości „Range”. Jeśli nie jest w takiej pozycji,           
zmień mankiet na większy lub mniejszy. 

b) Aby w prawidłowy sposób założyć mankiet, jego dolna część          
powinna znajdować się 2-3 cm od łokcia. Upewnij się, że znaczek           

tętnicy znajduje się nad tętnicą ramienia, rurka mankietu         
powinna być skierowana ku górze. Zobacz zdjęcie po prawej         
stronie: 

Uwaga: 1 Niewłaściwy rozmiar mankietu spowoduje błędy       
pomiaru. 

2 Nie zakładaj mankietu bezpośrednio na chorą skórę;          
zakładaj go na materiał oddzielający, taki jak kawałek tkaniny, aby uniknąć           
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zakażeń krzyżowych. 

4.2.2 Rozpoczęcie pojedynczego pomiaru 
Naciśnij “start/stop” w celu rozpoczęcia pomiaru (środkowy przycisk) jednorazowego. Po          
zakończeniu pomiaru użytkownik może odczytać wynik na ekranie LCD. Ponadto,          
użytkownik może nacisnąć przycisk przewijania „do przodu” lub „do tyłu”, aby odczytać            
zapisane dane dotyczące pomiarów. 

W celu zaprogramowania ustawień pomiaru, odnieś się do części 4.3-4.4 niniejszej           
instrukcji obsługi. 

4.2.3 Urządzenie gotowe do użycia 
Do badania przy użyciu holtera ciśnieniowego ważne jest dobre przygotowanie          
użytkownika. 

● Użytkownik powinien unikać nadmiernego stresu, podniecenia, i napiętych mięśni. 

● Po rozpoczęciu pompowania mankietu użytkownik powinien trzymać rękę, na której           
dokonuje się pomiaru, lekko oddaloną od ciała, nie odzywać się i nie ruszać. 

● Podczas programowania monitorowania, użytkownik w dowolnym momencie może         
nacisnąć “start/stop” żeby rozpocząć/zatrzymać pomiar. 

● Nigdy nie zdejmuj mankietu w trakcie pomiaru. Jeśli mankiet zsunie się poniżej łokcia              
lub spadnie, użytkownik może go zdjąć i ponownie założyć. 

● Dane nie zostaną utracone po wyczerpaniu się akumulatora lub kiedy monitoring            
zostanie przerwany, lub, jeśli urządzenie zostanie ręcznie wyłączone. 

● Zaleć użytkownikowi zapisywać wydarzenia, które w oczywisty sposób wpływają na           
pozycję ciała podczas pomiaru; 

● Upewnij się, że użytkownik wie jak sprawdzić urządzenie. Urządzenie powinno być            
suche, nie powinno być narażone na upadki i uderzenia. 

● Jeśli urządzenie lub mankiet sprawiają nadmierny lub nietypowy ból, użytkownik           
powinien zdjąć mankiet i wyłączyć urządzenie. 

 
4.3 Instalacja Aplikacji 

4.3.1 Wymagania sprzętowe: 
System operacyjny：system Android 2.3.1 lub nowsze wersje，system Apple IOS 6.0 lub           
nowsze wersje. 
Urządzenia Apple: Iphone 4S lub nowsze wersje telefonów komórkowych firmy Apple,           
Ipad Mini, Ipad 3 lub nowsze wersje, Ipad Touch 5 lub nowsze wersje; urządzenia              
Android, np., Samsung, Lenovo, Huawei, lub inne urządzenia z wyświetlaczem o           
rozdzielczości 480X800 lub wyższej. 

Wymagana: oprogramowanie zajmuje około 1.64 megabajta i potrzebuje około 3.74          
megabajta pamięci EMS na instalację. 

4.3.2 Instalacja oprogramowania 
W przypadku mobilnych systemów Android, użytkownicy mogą zalogować się na stronie           
http:// www.hingmed.com, zakładka „download”, i zainstalować aplikację “Hingmed BP”         
lub zalogować się na platformę aplikacji systemu Android, wyszukać “Hingmed BP” w            
celu ściągnięcia i instalacji.  

W przypadku urządzeń Apple, użytkownicy mogą zalogować się do Apple Store (Sklep            
Apple), wyszukać “Hingmed BP”, a następnie ściągnąć i zainstalować aplikację. 
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Ikona pojawiająca się na ekranie przenośnych urządzeń oznacza pomyślną          
instalację oprogramowania. 

4.3.3 Parowanie i nawiązywanie połączenia Bluetooth 
W przypadku telefonów z systemem Android, wejdź w “Ustawienia”---“Bluetooth” (w tym           
momencie Bluetooth holtera musi być włączony), wyszukaj połączenie Bluetooth holtera          
(“WBP-02”) i dokonaj parowania. Otwórz aplikację i wybierz “Więcej” ---“Bluetooth          
setting” (Ustawienia Bluetooth) wybierz “WBP-02” w celu połączenia holtera z telefonem           

komórkowym. Po nawiązaniu połączenia, naciśnij aby wyjść, po czym naciśnij           
”Measurement” (Pomiar) żeby zalogować się do  interfejsu pomiaru. Zobacz Rys. 4&5. 

 

 

     
 
 
 

W przypadku urządzeń Apple, bezpośrednio otwórz Aplikację, wejdź w “More” (więcej)           
---“Bluetooth setting” (Ustawienia Bluetooth) i wybierz “WBP-02” w celu połączenia          

holtera z telefonem komórkowym. Po nawiązaniu połączenia, naciśnij aby wyjść, po            
czym naciśnij ”Measurement” (Pomiar) żeby zalogować się do interfejsu pomiaru. Zobacz           
Rys. 5. 
 

4.4 Wykonanie Całodobowego Automatycznego Pomiaru     
Ciśnienia Tętniczego (Smartfon). 

4.4.1 Komunikacja z Holterem Ciśnieniowym 

Połącz telefon z holterem za pomocą połączenia Bluetooth, otwórz Aplikację,          
zaprogramuj holter i rozpocznij całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego.         
Holter zmierzy ciśnienie według ustawionych interwałów. 
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4.4.2 Programowanie oprogramowania Holtera Ciśnieniowego  

Po nawiązaniu połączenia bluetooth, zaprogramuj holter przy użyciu Aplikacji smartfona 
w następujący sposób:  

 

 

Naciśnij “Meas” żeby wejść w interfejs pomiaru, naciśnij znajdujący się na dole po              
środku, żeby wejść w interfejs programowania (zobacz Rys. Użytkownik może ustawić           
tryb Daytime / nighttime (dzienny / nocny), interwały pomiaru oraz maksymalne ciśnienie            
pompowania przesuwając i wybierając wartość ciśnienia. 

Ustawianie parametrów: 

1. Dzienny / nocny interwal automatycznego pomiaru (Daytime / nighttime automatic           
measurement interval): Określ godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia oraz interwał         
pomiaru w czasie dnia i nocy. Dane będą automatycznie przechowywane według           
określonego czasu. 

2. Measurement interval (Interwał pomiaru): interwał pomiaru to okres czasu pomiędzy           
dwoma automatycznymi pomiarami. Ustawić można opcję 15, 30, 45, 60, 90, oraz 120             
(minut). 

3. Maksymalne ciśnienie pompowania: Maksymalne ciśnienie pompowania to ustawienie         
możliwego maksymalnego ciśnienia pompowania podczas całego zaprogramowanego       
pomiaru. Zazwyczaj ustawiony zakres to 200mmHg do 280mmHg. Zalecane jest          
ustawienie możliwego maksymalnego skurczowego ciśnienia powyżej 40mmHg.       
Rzeczywiste ciśnienie napompowania zazwyczaj nie sięga maksymalnego ciśnienia.        
Ustawienie maksymalnego ciśnienia napompowania służy ochronie niektórych       
użytkowników, którzy nie są w stanie znieść wysokiego ciśnienia mankietu. 

4. Naciśnij “Program” (Zaprogramuj) w celu wgrania ustawień do holtera. Ekran wyświetli            
komunikat “Successful programming” (Programowanie Zakończone Sukcesem) po       
zakończeniu programowania. 

4.4.3 Rozpoczęcie całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia 
tętniczego  

Po zakończonym programowaniu, naciśnij przycisk holtera aby ręcznie zacząć pierwszy          
pomiar. Następnie, Holter automatycznie wykona kolejne pomiary do samego końca          
według ustawień. Dane będą przechowywane automatycznie w urządzeniu. Po         
przesłaniu odczytów do aplikacji smartfona, użytkownik może nacisnąć „Statistic”         
(Statystyki) oraz „History” (Historia) w Aplikacji w celu przejrzenia historii danych oraz            
wykresów, lub w celu wysłania informacji pocztą elektroniczną do personelu medycznego           
w celu dalszej analizy. 

4.4.4 Przechowywanie i odzyskiwanie danych pomiarów  

Podczas połączenia holtera z przenośnym urządzeniem za pomocą Bluetooth dane będą           
cały czas przesyłane do przenośnego urządzenia. Jeśli połączenie Bluetooth zostanie          
zerwane i ponownie nawiązane, pozostałe dane zostaną przesłane automatycznie.  

Użytkownik może nacisnąć “Data backup” (Kopia zapasowa danych) w interfejsie “More”           
(Więcej) aby zapisać kopię zapasową danych na kartę SD (Uwaga: system IOS nie             
posiada tej funkcji). 
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4.4.5 Zakończenie pomiaru 

Jeśli użytkownik chce zakończyć pomiar przed ustawionym czasem zakończenia, należy 
przytrzymać przycisk “start/stop” przez 5 sekund żeby wyłączyć urządzenie. Lampka 
zasilania holtera i lampka Bluetooth również zostaną wyłączone. 

Uwaga: 

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania aplikacji         
mobilnej Holtera Ciśnieniowego Hingmed, odnieś się do < Instrukcji         
Użytkownika oprogramowania aplikacji >; 

2. Holter może przechowywać do 200 zapisów. Po zapełnieniu pamięci, holter           
wymaże odczyt zapisany jako pierwszy i zapisze nowy.  

Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów i konserwacja 
5.1 Rozwiązywanie problemów 

Kod 
błędu Opis Rozwiązanie 

EC01 Mankiet jest zbyt luźny, luźne zapięcie lub       
odłączony mankiet. 

Ponownie zaciśnij mankiet lub    
utrzymuj go w odpowiedniej pozycji     
na ramieniu podczas pompowania. 

EC02 Przeciek powietrza, przeciek zaworu lub     
przewodu powietrza. 

Zaciśnij metalowe złącze i sprawdź     
mankiet. Jeśli przeciek nadal jest     
obecny, skontaktuj się z agentem     
lub sprzedawcą. 

EC03 Błąd ciśnienia powietrza, nie można     
otworzyć zaworu. 

Sprawdź czy zawór działa    
prawidłowo. 

EC04 Słaby sygnał，słabe tętno lub luźny     
mankiet.  

Sprawdź czy mankiet nie jest zbyt      
luźny, zaciśnij go jeśli to konieczne. 

EC05 
Ciśnienie wykracza poza zakres，być może     
ciśnienie badanego podmiotu jest poza     
zakresem urządzenia. 

Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. Jeśli urządzenie    
nadal nie działa poprawnie , zmień      
na urządzenie o większej skali. 

EC06 Zbyt duże obciążenie fizyczne，być może     
zbyt dużo ruchu lub zakłóceń pomiaru.  

Zachowaj spokój podczas pomiaru i     
nie poruszaj ramieniem, na które     
założony jest mankiet. 

EC07 Zbyt wysokie ciśnienie，ciśnienie mankietu    
powyżej 290 mmHg.  

Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. Jeśli nadal nie     
działa, zmień na urządzenie o     
większej skali. 

EC08 Artefaktowy/Błędny sygnał oscyloskopu. 
Zachowaj spokój, Naciśnij   
“start/stop”, aby ponownie dokonać    
pomiaru. 

EC09 Urządzenie pracuje zbyt długo. jednorazowy     
pomiar trwa dłużej niż 120s. 

Zachowaj spokój, Naciśnij   
“start/stop”, aby ponownie dokonać    
pomiaru. 

EC10 Pomiar został przerwany 
Zachowaj spokój, Naciśnij   
“start/stop”, aby ponownie dokonać    
pomiaru. 

EC11 Błąd systemu 
Zresetuj urządzenie，jeśli błąd   
pojawia się często, wymagane jest     
serwisowanie. 

EC16 Ciśnienie pompowania mankietu wykracza    
poza maksymalne ustawienie ciśnienia    

Zaprogramuj ponownie w   
oprogramowaniu komputera i ustaw    
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pompowania.  wyższy poziom zakresu   
pompowania. 

EC32 Błąd systemu Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. 

EC33 
Ciśnienie pompowania mankietu jest    
powyżej 15mmHg，nie można dokonać    
kolejnego pomiaru 

Zresetuj po opadnięciu ciśnienia    
mankietu poniżej 15mmHg 

EC34 
Rozpoczęcie pomiaru od razu po ostatnim,      
ciśnienie pompowania mankietu jest wciąż     
powyżej 15mmHg. 

Zresetuj po opadnięciu ciśnienia    
mankietu poniżej 15mmHg 

EC35 Urządzenie nie odpowiada po naciśnięciu     
start/stop  

Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. 

EC36 Wynik pomiaru nie jest dostępny Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. 

EC37 Urządzenie pracuje zbyt długo (dłużej niż      
180s) 

Naciśnij “start/stop”, aby ponownie    
dokonać pomiaru. 

EC48 Pamięć pełna, nie można dokonać     
kolejnych pomiarów 

Zgraj pomiary zaprogramuj   
urządzenie aby zwolnić pamięć. 

* Jeśli nie da się rozwiązać problemów z błędami, zadzwoń do dystrybutora lub dział              
posprzedażowy Hingmed w celu uzyskania pomocy.  

 
5.2 Konserwacja 

5.2.1 Inspekcje i zarządzanie bezpieczeństwem 
Dokonaj wizualnej inspekcji uszkodzonej lub zniszczonej obudowy oraz mankietu. Jeśli          
znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia, zaprzestań używać urządzenia. Skontaktuj się z         
dystrybutorem lub działem serwisu posprzedażowego Hingmed. 

5.2.2 Konserwacja urządzenia 
Ważne jest, aby po każdym użyciu dokonać zapobiegawczych działań konserwacyjnych          
zapewniających bezpieczeństwo i wydajność działania urządzenia przez długi czas. 

● Zaleca się, aby działanie urządzenia było sprawdzane co dwa lata oraz po działaniach              
konserwujących i dokonanych naprawach poprzez ponowne testowanie wymaganego        
ciśnienia mankietu i przecieku powietrza w graniach błędu ( testować co najmniej przy 50              
mmHg i 200 mmHg). 

● Nie należy dezynfekować. NIE NALEŻY zanurzać urządzenia w cieczach lub próbować            
czyścić go przy użyciu płynnych detergentów, środków czyszczących lub         
rozpuszczalników. Możesz użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do usunięcia brudu i kurzu z            
urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, nie używaj go i skontaktuj się             
z dystrybutorem lub naszym działem serwisowym.  

● Nie należy czyścić obudowy i mankietu przy pomocy silnych środków zasadowych,            
kwasowych lub silnych środków dezynfekujących. 

● Do czyszczenia mankietu, paska oraz dętki do mankietu można użyć delikatnego            
detergentu; Inny sposób to pranie w pralce. Zdejmij dętkę z mankietu przed praniem.             
Umyj używając ciepłej wody i delikatnego detergentu, następnie powieś, aby elementy           
wyschły. W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem          
lub firmą Hingmed (więcej informacji uzyskasz w Rozdziale 8). 
● Zdejmij urządzenie z mankietu, użyj delikatnego detergentu, aby wyczyścić mankiet i            
dętkę, zdejmij dętkę (wraz zaczepem) z mankietu przed praniem, po czym powieś do             
czasu wyschnięcia. Po wyschnięciu, włóż dętkę w mankiet, a następnie przymocuj           
urządzenie do mankietu. 

Aby zdjąć mankiet, postępuj według poniższych kroków: 
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a) Demontaż 
Nr Zdjęcie Opis Nr Zdjęcie Opis 

1 

Złap w miejscach 
pokazanych na 

zdjęciu, a następnie 
pociągnij w kierunku 
wskazanym przez 
czerwone strzałki. 

2 
Wyciągnij dwa 
górne zaciski 

mocujące  

3 

Przesuń dłonie 
wzdłuż urządzenia, 
złap w miejscach 
pokazanych na 

zdjęciu, a następnie 
pociągnij w kierunku 
wskazanym przez 
czerwone strzałki. 

4 
Wyciągnij dwa 

środkowe 
zaciski 

mocujące 

5 

Złap w tych samych 
miejscach co w 

kroku nr 3, a 
następnie pociągnij 

w kierunku 
wskazanym przez 
czerwone strzałki. 

6 

W tym 
momencie 

urządzenie i 
mankiet są 
odłączone. 

 
b) Montaż 
Nr Zdjęcie Opis Nr Zdjęcie Opis 

1 

Wepnij dolny 
zaczep i gumową 

rurkę w 
odpowiadające im 

otwory, a następnie 
dociśnij urządzenie 

w kierunku 
wskazanym przez 
czerwone strzałki. 

2 

Dolny zaczep i 
gumowa rurka 
są dociśnięte 

w swoich 
pozycjach. 

3 

Złap w miejscach 
wskazanych na 
zdjęciu, dociśnij 
jednocześnie, po 

czym dociśnij 
urządzenie na 
krawędziach 

4 
Urządzenie 
jest dobrze 

przymocowane 

 
 
 

Rozdział 6 Specyfikacja produktu 
Nazwa Holter ciśnieniowy 

Model WBP-02A ABPM 

Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna 
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Zakres pomiaru 
skurczowego ciśnienia 
tętniczego 

40-260 mmHg 

Zakres pomiaru 
rozkurczowego ciśnienia 
tętniczego 

20-210 mmHg 

Zakres pomiaru tętna 40-200 bpm 

Rozdzielczość Ciśnienie tętnicze: 1mmHg lub 0.1Kpa; Tętno: 1BPM 

Powtarzalność Różnica powtórzonych odczytów każdego punktu znajduje się 
w zakresie 4mmHg ciągłego niskiego ciśnienia statycznego  

Dokładność Dokładność statyczna: ±3 mmHg; Tętno: ±3BPM 

Zasilanie Wbudowany akumulator litowo-jonowy 

Pamięć danych Pamięć Flash przechowuje do 200 odczytów 

Częstotliwość kalibracji Co najmniej raz w ciągu dwóch lat  

Zabezpieczenie Znamionowy zakres ciśnienia mankietu: 0~290mmHg 

Metoda pobierania próbki Możliwość zaprogramowania wielokrotnych niezależnych cykli  

Rozmiar Około 119×52×21mm 

Waga netto Około 105g wraz z akumulatorem 

Środowisko pracy T: 5℃-40℃; HR: 10%-95%; ciśnienie gazowe: 70KPa-106KPa 

Warunki przechowywania 
Przechowywać w temperaturze (-20℃-+55℃), Wilgotność (nie 
więcej niż 95%) oraz ciśnienie atmosferyczne 
(70KPa-106Kpa), bez kwasów żrących i dobrze wentylowane 

Przesyłanie danych Kabel USB, połączenie Bluetooth  
Ochrona przeciwko 
szkodliwemu działaniu 
wody oraz cząstek 
stałych i ciekłych 

IP22 

Wersja oprogramowania Wbudowane oprogramowanie: 1.0 
Oprogramowanie komputerowe: 1.0 

* Użytkownik nie zostanie poinformowany w przypadku zmiany specyfikacji         
produktu.  
 

Rozdział 7 Informacje na temat kompatybilności      
elektromagnetycznej  

Niniejszy produkt wymaga specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności         
elektromagnetycznej. Urządzenie należy zainstalować oraz użytkować zgodnie z        
dostarczonymi informacjami na temat kompatybilności elektromagnetycznej. Na       
urządzenie mogą oddziaływać przenośne i mobilne urządzenia transmitujące fale         
radiowe. 

Nie należy używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących fale          
elektromagnetyczne w pobliżu urządzenia. Może to skutkować nieprawidłowym        
działaniem urządzenia. 
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Uwaga: Urządzenie zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone w celu          
zapewnienia odpowiedniego działania! 

Uwaga: Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu innych urządzeń, a jeśli            
takie użycie jest konieczne, urządzenie powinno być dokładnie obserwowane w celu           
sprawdzenia prawidłowego działania w użytej konfiguracji.  

Wskazówki i deklaracja producenta– emisja fal elektromagnetycznych 

WBP-02A przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.           
Klient właściciela WBP-02A powinien upewnić się, że urządzenie jest używane właśnie w takim             
środowisku. 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – 
wskazówki 

Emisja Fal o 
Częstotliwości 
Radiowej 

CISPR 11 

Grupa 1 

WBP-02A wykorzystuje energię o częstotliwości     
fal radiowych jedynie do swoich wewnętrznych      
funkcji. Z tego powodu, emisje fal radiowych       
urządzenia są bardzo niskie i nie powinny       
powodować żadnych zakłóceń pracy sprzętu     
elektronicznego znajdującego się w pobliżu. 

Emisja Fal o 
Częstotliwości 
Radiowej 

CISPR 11 

Klasa B 

WBP-02A jest urządzeniem, które można     
używać we wszystkich rodzajach placówek, w      
tym w domostwach oraz w miejscach      
bezpośrednio połączonych z publiczną siecią     
niskiego napięcia, która dostarcza energię do      
budynków przeznaczonych do celów    
mieszkalnych. 

Emisje harmoniczne 

IEC 61000-3-2 
Nie dotyczy 

Wahania napięcia/ 
emisje migotania 

IEC 61000-3-3 
Nie dotyczy 
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Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

WBP-02A przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.           
Klient właściciela WBP-02A powinien upewnić się, że urządzenie jest używane właśnie w takim             
środowisku. 

Test odporności Test IEC 60601  Poziom 
zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne - 

wskazówki 

Wyładowanie 
elektrostatyczne 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV styk 

±8 kV powietrze 

±6 kV styk 

±8 kV powietrze 

Podłogi powinny być drewniane,    
betonowe lub wykonane z płytek     
ceramicznych. Jeśli podłogi   
pokryte są materiałem   
syntetycznym, wilgotność  
względna powinna wynosić   
przynajmniej 30%. 

 

Szybkozmienne 
zakłócenia 
przejściowe 

IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii 
zasilania 

±1 kV dla linii 
wejście/wyjście  

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być    
taka, jak dla typowych instalacji     
gospodarczych czy szpitalnych. 

Skok napięcia 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV tryb 
różnicowy 

± 2 kV tryb 
współbieżny 

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być    
taka, jak dla typowych instalacji     
gospodarczych czy szpitalnych. 

Skoki napięcia, 
krótkie przerwy i 
zmiany napięcia na 
wejściach linii 
zasilania 

IEC 61000-4-11 

<5% UT  

(>95% spadek w 
UT) 

przez 0.5 cyklu 

 

40% UT 

(60% spadek w 
UT) 

przez 5 cykli 

 

70% UT 

(30% spadek w 
UT) 

przez 25 cykli 

 

<5% UT  

(>95% spadek w 
UT) 

przez 5 sekund 

Nie dotyczy Jakość zasilania powinna być 
taka, jak dla typowych instalacji 
gospodarczych czy szpitalnych. 
Jeśli użytkownik WBP-02A 
wymaga ciągłego korzystania z 
urządzenia nawet podczas 
przerw w zasilaniu, zaleca się 
podłączenie WBP-02A  do 
zasilacza awaryjnego lub 
akumulatora. 

 

Pole magnetyczne  
zasilania o  
częstotliwości 

3 A/m 3 A/m Częstotliwość pól  
magnetycznych źródeł zasilania   
powinna mieścić się w    

20 
 



(50/60Hz) IEC  
61000-4-8 

granicach obowiązujących dla   
typowych instalacji  
gospodarczych lub szpitalnych. 

 

UWAGA UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. 

 

 

Wskazówki i oświadczenie producenta– odporność elektromagnetyczna 

WBP-02A przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym         
określonym poniżej. Klient właściciela WBP-02A powinien upewnić się, że urządzenie jest           
używane właśnie w takim środowisku. 

Test 
odporności 

Poziom 
Testowy, 

norma  

IEC 60601  

Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodzony 
sygnał o 

częstotliwości 
radiowej 

IEC 
61000-4-6 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz do 80 
MHz 

Nie dotyczy 

 

Przenośne urządzenia komunikacyjne 
wykorzystujące fale o częstotliwości radiowej nie 
powinny być używane w mniejszej odległości od 
jakiejkolwiek części WBP-02A, w ty kabli, niż 
zalecana odległość separacji obliczona w równaniu 
właściwym dla częstotliwości nadajnika. 

Zalecana odległość separacji  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie P  jest maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi 
producenta, a d  jest zalecaną odległością separacji 
w metrach (m). 

Natężenie pola stacjonarnych nadajników o 
częstotliwości radiowej, ustalone przez 
elektromagnetyczną inspekcję miejsca a nie 
powinny przekraczać poziomu zgodności w każdym 
zakresie częstotliwości 

Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem: 

   

 

 

 

 

Emitowany 
sygnał o 

częstotliwości 
radiowej 

IEC 
61000-4-3 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz do 2.5 
GHz 

 

 

 

3 V/m 
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UWAGA 1       Przy 80 MHz i 800 MHz, stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA 2      Wskazówki te nie mają zastosowania w każdej sytuacji. Na propagację            
elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i ludzi. 

 
a) Natężenia pól wytwarzanych przez nadajniki stacjonarne, takie jak nadajniki bazowe telefonów            
wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych       
amatorskich nadajników radiowych, emisji radiowych AM, FM i telewizyjnych, nie można dokładnie ustalić             
teoretycznie. Aby należycie ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników           
radiowych, należy przeprowadzić elektromagnetyczną inspekcję lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w           
lokalizacji, w której WBP-02A jest używane przekracza odpowiedni poziom zgodności RF, należy sprawdzić czy              
urządzenie działa prawidłowo. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie             
dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji WBP-02A. 

b) Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz, siła pola powinna wynosić mniej niż 3 V/m. 

 

 

Zalecane odległości separacji między  

przenośnymi i mobilnymi urządzeniami transmitującymi fale radiowe oraz WBP-02A  . 
WBP-02A jest przeznaczony do użytku w środowiskach elektromagnetycznych, w których emitowane zakłócenia o             
częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik WBP-02A może zapobiec zakłóceniom           
elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i komórkowym sprzętem        
komunikacyjnym działającym w częstotliwości radiowej (nadajnikami) oraz WBP-02A, jak zalecono poniżej, zgodnie z             
maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego. 

 

Maksymalna 
znamionowa moc 

wyjściowa nadajnika 

(W) 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości przekaźnika  

(m) 

150 KHz do 80 MHz 
 

 

80 MHz do 800 MHz 

 

800 MHz do 2.5 GHz 

 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej, nie wymienionej powyżej, zalecaną 
odległość d w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, 
gdzie P to maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego producenta. 

 
UWAGA 1   Przy 80 MHz i 800 MHz należy stosować odległość separacji dla zakresu wyższych 
częstotliwości.  
UWAGA 2   Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na propagację elektromagnetyczną 
wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i 
ludzi.. 
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Rozdział 8 Karta Gwarancyjna 

 
                        Karta Gwarancyjna 
 
Model oraz numer seryjny produktu：     Nazwisko i Imię： 

 
Data Zakupu：                         Adres： 

 
Sprzedawca：                                Tel.： 

 
Kod Pocztowy：                           Pieczątka Sprzedawcy： 
 

 
Ograniczona odpowiedzialność gwarancyjna 

Hingmed zapewnia oryginalnemu nabywcy następujące warunki ograniczonej gwarancji        
liczonej od dnia wystawienia faktury. 
Holter ciśnieniowy Hingmed ……………………………...…………..…………… 12 miesięcy 
Akcesoria oprócz mankietu…………………………….…………………………………90 dni 
Mankiet..………………………………………………………………..………………6 miesięcy 
Hingmed gwarantuje, że każde urządzenie jest wolne od wad materiałowych i           
jakościowych. Odpowiedzialność według niniejszej gwarancji pokrywa serwisowanie       
zwróconego urządzenia do potencjalnej fabryki na zasadach dokonania przedpłaty za          
wysyłkę (w zależności od lokalizacji). Hingmed dokona naprawy wszystkich wadliwych          
części oraz podzespołów w czasie trwania niniejszej ograniczonej gwarancji. 

Jeśli wada zostanie ujawniona, oryginalny nabywa powinien powiadomić Hingmed o          
podejrzeniu uszkodzenia; urządzenie powinno zostać ostrożnie zapakowane oraz        
wysłane po dokonaniu przedpłaty za wysyłkę na adres: 

Shenzhen Hingmed Medical Instrument Co., Ltd. 
Adres: Blok Zachodni, 4th Piętro, Budynek Zhonghang Flying, #371, Guangshen          

Road, Xixiang, Dzielnica Bao’an, Shenzhen, Chiny 
Tel.: +86 755 23730600,86-4008837020 
Fax: +86 755 23730602 
Kod pocztowy: 518102 
E-mail: service@Hingmed.com 

Urządzenie zostanie naprawione tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Następnie zostanie            
zwrócone w takim sam sposób, w jaki zostało dostarczone do fabryki w przypadku dokonania              
przedpłaty.  

Niniejsza ograniczona gwarancja będzie uznana za nieważną jeśli urządzenie zostało          
uszkodzone na skutek wypadków, nieprawidłowego użycia, zaniedbania, lub jeśli konserwacji          
urządzenia dokonywała osoba nieupoważniona przez Hingmed. 

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi całkowite zobowiązanie Hingmed, z        
wyłączeniem innych wyrażonych, domniemanych i ustalonych gwarancji. Przedstawiciele        
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lub pracownicy nieupoważnieni przez Hingmed nie przyjmą żadnej innej         
odpowiedzialności oraz nie udzielą żadnej innej gwarancji poza gwarancjami i          
odpowiedzialnościami udzielonymi w niniejszym dokumencie. 
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