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QARDIOARM: VELKOMMEN TIL EN SMARTERE
BLODTRYKSMÅLING!
Din nye QardioArm-blodtryksmåler er et klinisk valideret medicinsk apparat til målinger
udført på overarmen. Denne enhed er blevet udviklet i samarbejde med læger, og der er
blevet udført kliniske test for at fastsætte dens målenøjagtighed.
Her hos Qardio er vi dedikerede og bestræber os hver eneste dag på at give dig
produkter af allerbedste kvalitet, design og teknologi, der kan ændre dit liv til det bedre.
Med sin brugervenlighed og nøjagtighed er QardioArm ideel til at måle dit blodtryk
derhjemme, på kontoret eller hvor det end er bekvemt for dig.
Læs venligst disse anvisninger grundigt, så du forstår alle funktioner og
sikkerhedsoplysninger. Vi håber, at du bliver glad for din QardioArm. Hvis du har
spørgsmål, problemer eller forslag, bedes du kontakte Qardios kundeservice på
www.getqardio.com/support eller besøge vores hjemmeside www.getqardio.com for
yderligere oplysninger.
Registrér din sundhedsmæssige udvikling med Qardio.
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TILTÆNKT FORMÅL

PAKKENS INDHOLD

KRAV

QardioArm er en fuldautomatisk, ikke-invasiv, trådløs blodtryksmåler.
QardioArm er et blodtryksmålesystem, der er beregnet til at måle det
systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsfrekvens på voksne.
QardioArm anvender en oppustelig manchet, der placeres rundt om
overarmen. Denne enhed er ikke beregnet til at være en diagnostisk
enhed. Kontakt din læge, hvis der optræder værdier for højt blodtryk.
Manchettens omkreds er begrænset til
22 cm - 37 cm.

• QardioArm-blodtryksmåler.

QardioArm kræver en enhed med
Bluetooth 4.0 og:

• Fire AAA alkaline-batterier, der
er installeret på forhånd i
QardioArm.
• Brugsvejledning.
• Lynvejledning.

• iOS 7.0 eller nyere og
iPhone, iPad eller iPod. Eller
• Android 4.4 "KitKat"
(eller nyere) og adgang til
Google Play.
Du kan få en udførlig liste over enheder
her:
getqardio.com/devices

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

For at bruge din QardioArmblodtryksmåler skal du installere
Qardio-appen, som kan hentes gratis
på Apple App Store, Google Play eller
på www.getqardio.com.

Læs brugsvejledningen grundigt, før du bruger QardioArmblodtryksmåleren. I tilfælde af graviditet, arytmi og arteriosklerose
bedes du kontakte din læge før brug.
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ANVENDELSE AF QARDIOARM FØRSTE GANG
1.

Download Qardio-appen: På din mobiltelefon eller tablet skal du gå til
www.getqardio.com, og når du bliver bedt om det, skal du downloade
appen. Alternativt kan du gå til iTunes App Store eller Google Play.
Qardio-appen kan hentes gratis.

6. På Qardio-appen skal du trykke på den grønne START-knap for at
starte blodtryksmålingen. Blodtrykket kan påvirkes af manchettens
placering og din fysiologiske tilstand. Det er meget vigtigt, at
manchetten anbringes korrekt. Læs de udførlige anvisninger om
korrekt placering af manchetten samt afsnittene i denne
brugervejledning med tjeklisten for korrekt måling af dit blodtryk
omhyggeligt.

2. Åbn Qardio-appen på din telefon eller tablet. Hvis du bliver anmodet
om det, skal du aktivere Bluetooth på din enhed. Du kan aktivere
Bluetooth i indstillingsmenuen på din smartphone eller tablet.

Blodtryksmålingen kan til enhver tid stoppes ved at trykke på knappen
Annuller på Qardio-appen.

3. Opret en ny brugerlogin, eller log på med dit eksisterende brugernavn
og adgangskode. Følg anvisningrne på skærmen for at registrere dig
og opsætte din personlige konto.
4. Sæt QardioArm fast på overarmen.
5. Åbn Qardio-appen, og berør QardioArm med din enhed for at parre
QardioArm med din telefon eller tablet. Når du bliver anmodet
herom, skal du acceptere anmodningen om parring.

Parring af QardioArm
Åbn QardioApp, og berør
QardioArm med din
telefon eller tablet for at
udføre parring
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UDFØRLIGE ANVISNINGER OM KORREKT PLACERING AF MANCHET
1.

Ideelt set skal du fjerne eventuelle tætsiddende
beklædningsgenstande fra overarmen, og hvis du ruller ærmet op,
skal du sørge for, at det ikke begrænser blodtilstrømningen til
overarmen.

2. Rul QardioArm-manchetten af, og træk i tappen (som angivet på
tegning 1 på denne side) for at åbne manchetåbningen.
3. Før din arm ind i manchetåbningen (som angivet på tegning 2 på
denne side).

1. Rul manchetten op og
træk i mærket

4. Træk i manchetten, så den lukkes rundt om din arm (som angivet
på tegning 3 på denne side). Manchetten skal sidde tæt, men ikke
for stramt (du bør være i stand til at føre en finger ind mellem
armen og manchetten.)

2. Før din arm igennem
manchetåbningen

5. Sørg for, at manchetten er anbragt ca. 2 cm over albuen, og at din
QardioArm er anbragt på indersiden af armen over arterien.
Qardio-logoet skal være nederst og rettet mod din hånd.
6. Støt din arm, så den hviler afslappet, og sørg for, at QardioArm er i
samme højde som dit hjerte. Din arm bør være bøjet en anelse,
mens målingen udføres.

3. Luk manchetten
7

KROPSPLACERING
Bemærk: Blodtrykket kan påvirkes af manchettens placering og din
fysiologiske tilstand.

Hvis du sidder ned under måling:
1.

Hvis du ligger ned under måling:

Sid med dine fødder fladt mod gulvet uden at krydse dine ben.

1.

2. Anbring din hånd med håndfladen opad foran dig på en jævn
flade som f.eks. et skrivebord eller bord.

Lig på ryggen.

2. Ret din arm ud langs siden med din håndflade opad.
3. Manchetten skal være på samme niveau som dit hjerte.

3. Manchettens midterstykke skal være på niveau med dit hjerte.
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UDFØRLIGE ANVISNINGER OM MÅLING AF
BLODTRYK
Det er nemt at udføre en blodtryksmåling med QardioArm, det gøres med
få enkle trin:
1.

indtil måleresultatet bliver vist. Træk vejret normalt, og undlad at tale.
Når det korrekte tryk er nået, stoppes oppustningen, og trykket aftager
gradvist. Hvis det påkrævede tryk ikke blev nået, vil enheden automatisk
puste yderligere luft ind i manchetten.

Åbn Qardio-appen på din iOS- eller Android-enhed.

2. Fold manchetten ud fra QardioArm for at aktivere enheden.

5. Resultatet, som udgøres af det systoliske og det diastoliske blodtryk
samt pulsfrekvensen, bliver vist på Qardio-appen.

3. Anbring QardioArm-manchetten rundt om din overarm. Du kan
til enhver tid læse anvisningerne om korrekt placering af
manchetten igen.

6. Når enheden er færdig med at
måle, skal du fjerne manchetten
og folde den rundt om
QardioArm for at slukke
for enheden.

4. Tryk på den grønne START-knap
på Qardio-appens skærm for
blodtryksmåling for at starte
målingen.

Hvis manchetten ikke foldes, vil
QardioArm automatisk slukke
for at spare på batterierne.

Manchetten vil automatisk blive
pustet op. Slap af, undlad at
bevæge dig, og lad være med at
stramme din armmuskel

9

TJEKLISTE TIL AT MÅLE DIT BLODTRYK
KORREKT OG PÅLIDELIGT
✓

Undgå aktivitet, indtagelse af mad eller rygning lige
umiddelbart før målingen.

✓

Sid ned, og slap af i et par minutter før målingen.

✓

Udfør altid målingen på den samme arm (normalt venstre, eller
som anvist af din læge).

✓

Ideelt set skal du fjerne eventuelle tætsiddende
beklædningsgenstande fra overarmen, og hvis du ruller ærmet
op, skal du sørge for, at det ikke begrænser blodtilstrømningen
i din overarm. Placer ikke manchetten over tykke
beklædningsdele.

✓

Manchetten skal sidde tæt, men ikke for stramt (du bør være i
stand til at føre en finger ind mellem armen og manchetten).

✓

Sørg for, at manchetten er placeret ca. 2 cm over albuen,
og at din QardioArm er placeret på indersiden af armen
over pulsåren.

✓

Qardio-logoet skal være nederst mod din hånd.

✓

Støt din arm, så den hviler afslappet, og sørg for, at
QardioArm er i samme højde som dit hjerte. Din arm bør
være bøjet en anelse, mens målingen udføres.

✓

Blodtryksmålingen kan til enhver tid stoppes ved at trykke på
knappen Annuller på Qardio-appen.

TRAFIKLYSINDIKATOR
Skærmen for blodtryksmålingen viser dig det interval, hvori den angivne
blodtryksværdi ligger. Afhængigt af de registrerede værdier vises bjælken i
grønt (optimale værdier), gult (høje værdier), orange (meget høje værdier)
eller rød (for høje værdier, hvilket er farligt). Klassifikationen svarer til de
fire områder i tabellen, der er defineret af de internationale retningslinjer
(ESH, AHA, JSH), som beskrevet i “Sådan kontrollerer du dit blodtryk”.
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VALG AF GENNEMSNIT AF FLERE MÅLINGER
Da blodtrykket hele tiden varierer, kan det være mere pålideligt med et resultat
ud fra flere målinger end et resultat ud fra én enkelt måling.
For at aktivere "Gennemsnit af flere målinger" skal du trykke på menuknappen
Q (øverst til venstre på skærmen) og derefter på knappen Indstillinger.
På indstillingsskærmen kan du vælge antallet af målinger og pausen mellem
målingerne (som er indstillet til 30 sekunder som standard).
Når funktionen "Gennemsnit af flere målinger" er slået til, vises de individuelle
resultater i løbet af målingen ikke. Dit blodtryk vil kun blive vist, når alle målinger
er blevet udført. En nedtælling angiver den resterende tid mellem målingerne.
Fjern ikke manchetten mellem målingerne.

VISUALISERING AF HISTORIKDATA FOR DIT
BLODTRYK
Tryk på knappen Historik på siden Blodtryk for at få vist historikdata for dit
blodtryk og din puls visuelt i en tabel eller i et diagram.
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VIGTIGE FAKTA OM BLODTRYK OG OM
SELVMÅLING
QardioArm måler dit blodtryk. Blodtrykket henviser til trykket af det blod,
der flyder i arterierne, hvilket er forårsaget af hjertets pumpen. To værdier,
den systoliske (øvre) værdi og den diastoliske (nedre) værdi, måles altid.

Du må aldrig selv ændre dosis for nogen medicin, som din læge
har ordineret.
Blodtrykket kan svinge meget i løbet af en dag, alt afhængigt af forskellige
potentielle faktorer, herunder fysiske aktiviteter og din fysiske tilstand. Du
bør rutinemæssigt foretage dine målinger i rolige omgivelser, når du føler
dig afslappet. Ideelt set skal du tage to aflæsninger hver gang (både
morgen og aften) eller som foreskrevet af din læge.

QardioArm måler også din pulsfrekvens. Pulsfrekvensen er det antal
gange, dit hjerte slår i minuttet.
Et højt blodtryk, særligt hvis det er permanent eller tilbagevendende, kan
påvirke dit helbred negativt og skal behandles af din læge.

Det er ret normalt med afvigelser mellem målinger, der er udført af din
læge eller på apoteket, og de målinger, der er taget hjemme, da disse
situationer er vidt forskellige.

Diskuter altid dine måleaflæsninger med din læge, og fortæl det til
vedkommende, hvis du har bemærket noget usædvanligt, eller hvis du føler
dig dårligt tilpas. Stol aldrig på én enkel blodtryksaflæsning.

Det anbefales, at der går mindst 30 sekunder mellem målingerne.

Der findes flere potentielle årsager til et højt blodtryk. Din læge vil forklare
dem mere detaljeret og tilbyde behandling, hvis det er nødvendigt. Ud over
medicin kan også vægttab og fysisk aktivitet hjælpe med at sænke dit
blodtryk.

Hvis du er gravid, skal du konsultere din læge/jordemoder først. Overvåg
dit blodtryk regelmæssigt i løbet af hele din graviditet, da det kan ændre sig
drastisk i løbet af denne tid.
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Hvis du registrerer usædvanligt høje aflæsninger under graviditet, skal du
måle igen efter mindst fire timer. Hvis aflæsningen stadig er for høj, skal
du konsultere din læge eller obstetriker.

BLODTRYKSKLASSIFICERING

Fysisk aktivitet, herunder at spise, drikke og ryge såvel som ophidselse,
stress og mange andre faktorer, kan påvirke blodtryksresultaterne.

SÅDAN KONTROLLERER DU DIT BLODTRYK
WHO (World Health Organization) har lavet følgende vejledning for at
kontrollere et højt blodtryk (uden hensyntagen til alder og køn). Det er
vigtigt at bemærke, at mange faktorer (f.eks. diabetes, fedme, rygning
osv.) også skal tages i betragtning. Kontakt din læge for at få en præcis
vurdering og diagnosticering af din sundhedstilstand.

Systolisk
blodtryk
mmHg

Diastolisk
blodtryk
mmHg

FARVEINDIKATOR

Optimalt

< 120

< 80

Grøn

Normalt

120 - 129

80 - 84

Grøn

Højt til normalt

130 - 139

85 - 89

Grøn

Forhøjet blodtryk af 1. grad

140 - 159

90 - 99

Gul

Forhøjet blodtryk af 2. grad

160 - 179

100 - 109

Forhøjet blodtryk af 3. grad

> 180

> 100

Orange
Rød

WHO/ISH-definitioner og klassifikationer af blodtryksniveauer
Kilde: Chalmers J et al. WHO-ISH Hypertension Guidelines Committee. 1999
World Health Organization - International Society of Hypertension Guidelines for
the Management of Hypertension. J. Hypertens, 1999, 17:151-185

Dette diagram er ikke beregnet til at udgøre et grundlag for eventuel
diagnosticering eller vurdering i en nødsituation; dette diagram viser
kun forskellige klassificeringer af blodtryk. Konsulter din læge for at
få en vurdering og diagnose baseret på dine personlige
blodtryksresultater.
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UDSKIFTNING AF BATTERIER
Når batterierne er næsten 25 % fulde, vil symbolet for
batteri blive vist på Qardio-appens skærm til
blodtryksmåling. Selv om QardioArm vil fortsætte
med at måle pålideligt, bør du skaffe nogle nye
batterier til udskiftning.
Hvis symbolet for tomt batteri vises på Qardio-appen,
er dine QardioArm-batterier helt opbrugte, og det er
tid til at udskifte dem. Du kan ikke foretage yderligere
målinger og skal udskifte batterierne.

Sådan udskifter du batterier:
1. Åbn klappen til batterirummet ved at trykke på
knappen under manchetten som vist på tegningen.

Tryk på denne knap
for at åbne klappen

2. Udskift alle fire AAA alkaline-batterier med nye, idet
du sikrer, at polerne vender rigtigt: + (positiv) og –
(negativ) skal passe med de poler, der er angivet i
batterirummet til AAA alkaline-batterierne.

Du skal udskifte alle fire AAA alkalinebatterier samtidigt.

3. Sæt klappen til batterirummet tilbage på plads og tryk
på den, indtil den klikker på plads.

Brug fire nye 1,5 V batterier med lang levetid i
størrelse AAA. Brug ikke batterier, hvor udløbsdatoen
er overskredet, og brug ikke genopladelige batterier.

4. Du vil se et grønt lys, der lyser gennem
batterirummets klap.
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NULSTILLING AF PARRING
For at nulstille parringen skal du folde manchetten ud fra QardioArm for
at aktivere enheden, og brug derefter en papirclips til at trykke på knappen
i det lille hul på batterirummets klap. Du bør kunne se et grønt lys, der
skinner igennem den.

Hvis nødvendigt, gå til Indstillinger i din telefon eller tablet, vælg
QardioArm og vælg "Glem denne enhed".

Indstilling Bluetooth

Glem denne enhed

Bluetooth

Brug en papirclips til
at trykke på
nulstillingsknappen

Bluetooth QardioARM

QardioArm

Bluetooth QardioARM

Glem denne enhed

Ikke tilsluttet

Glem enhed
Annuller

Trin 1
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Trin 2

Trin 3

TEST AF NØJAGTIGHED SAMT
VEDLIGEHOLDELSE

FORHOLDSREGLER
Selvdiagnosticering af måleresultater og selvbehandling er potentielt
farligt. Du bør altid konsultere din læge.

QardioArm indeholder følsomme komponenter og skal behandles med
forsigtighed. Overhold opbevarings- og driftsforholdene, der er beskrevet i
afsnittet "Tekniske specifikationer".

Personer med alvorlige blodtryksproblemer eller blodsygdomme bør
konsultere en læge før brug af blodtryksmåleren, da trykket stiger, når
manchetten pustes op, hvilket kan forårsage indre blødninger.

Hvis du ikke kan afhjælpe problemerne ved hjælp af
fejlfindingsanvisningerne, bedes du kontakte Qardios kundeservice
på www.getqardio.com.

Komplicerede faktorer som f.eks. almindelig arytmi, ventrikulær
ekstrasystole, atrieflimmer, arteriel sklerose, dårlig perfusion, diabetes, høj
alder, graviditet, svangerskabsforgiftning eller nyresygdomme kan påvirke
resultatet af det automatiserede sphygmomanometer og/eller
blodtryksmålingen.

Vi anbefaler, at QardioArm testes for nøjagtighed hvert andet år eller efter
mekanisk påvirkning (f.eks. hvis den tabes). Kontakt Qardios kundeservice
på www.getqardio.com for at lave en aftale om test.

Hvis du lider af uregelmæssig hjerterytme, bør målinger foretaget med
denne enhed evalueres sammen med din læge.
Enheden må kun bruges til det formål, som er beskrevet i denne
brugsvejledning. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader eller
tilskadekomst forårsaget af ukorrekt brug. Følg altid
betjeningsprocedurerne, der er beskrevet i denne brugsvejledning, for at
måle dit blodtryk nøjagtigt og sikkert.

KONTRAINDIKATIONER
Det anbefales ikke, at personer med alvorlig arytmi anvender
denne blodtryksmåler.
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QardioArm er ikke velegnet til at kontrollere frekvensen af pacemakere.

• Vend ikke vrangen ud på manchetten.
• Udsæt ikke QardioArm-blodtryksmåleren for hårde stød eller
vibrationer, da det kan resultere i skade på enheden.
• Tab ikke QardioArm-blodtryksmåleren.

GENERELT OM BRUG, SIKKERHED,
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG
RENGØRING

• Udsæt ikke manchetten og/eller QardioArm-blodtryksmåleren for
temperaturer uden for opbevarings- eller betjeningsområdet.
• Udsæt ikke manchetten og/eller QardioArm-blodtryksmåleren for
direkte sollys i længere tid ad gangen.

• Brug ikke QardioArm-blodtryksmåleren til andre formål end måling
af blodtryk.

• Udsæt ikke armmanchetten og/eller QardioArm-blodtryksmåleren for
vand, væsker eller fugt.

• Udfør ikke målingen lige efter, at du har været i bad, drukket alkohol,
røget, motioneret eller spist.

• Udsæt ikke armmanchetten og/eller QardioArm-blodtryksmåleren for
støv eller partikler.

• Brug ikke QardioArm-blodtryksmåleren, mens du betjener et
mekanisk køretøj eller befinder dig i et køretøj i bevægelse (f.eks.
under flyrejse)
• Lad ikke QardioArm-blodtryksmåleren være uden opsyn i nærheden
af børn eller personer, der ikke kan udtrykke deres samtykke
angående eventuel brug.
• Pust ikke armmanchetten op, når den ikke er sat rundt om din arm.
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• Afmonter ikke QardioArm-blodtryksmåleren.

• Udskift altid alle fire AAA alkaline-batterier samtidigt: Brug ikke nye
og gamle AAA alkaline-batterier sammen.

• Brug ikke et alkoholbaseret rengøringsmiddel eller opløsningsmidler til
at rengøre enheden. Enheden må kun rengøres med en blød, tør klud.
Rengør manchetten grundigt med en fugtig klud og sæbe. Nedsænk
aldrig nogen af QardioArm-delene i vand.

• Hvis QardioArm-blodtryksmåleren ikke skal bruges i lang tid, skal
batterierne fjernes.
• Opbevar enheden og komponenterne et rent, tørt og sikkert sted.

MEDDELELSE OM UREGELMÆSSIG
HJERTERYTME

BRUG OG OPBEVARING AF AAA ALKALINEBATTERIER

Hvis der registreres uregelmæssig hjerterytme under måleproceduren, vil
der blive vist en meddelelse. Gentag målingen efter en time. Hvis der
registreres uregelmæssig hjerterytme flere gange på en dag eller en uge,
anbefaler vi, at du snakker om det med din læge.

• Hvis der kommer væske fra AAA alkaline-batterier på din hud eller på
tøjet, skal du straks skylle grundigt med rigeligt rent vand.
• Brug kun fire AAA alkaline-batterier sammen med QardioArmblodtryksmåleren. Brug ikke andre typer af AAA batterier og brug ikke
genopladelige batterier.

Under disse forhold kan den trådløse blodtryksmåler stadig virke, men
resultaterne kan være unøjagtige. Der er to forhold, der viser signal om
uregelmæssig hjerterytme:

• Ved udskiftning af batterier skal de fire AAA alkaline-batterier
indsættes, så polerne vender rigtigt som angivet på QardioArmblodtryksmåleren.

1.	Hvis pulsens variationskoefficient for pulsperioden er > 25 %.
2.	Hvis forskellen mellem pulsslag, der kommer efter hinanden, er > 0,14
sek., og antallet af sådanne pulsslag udgør mere end 53 % af det
samlede antal pulsslag.

• Udskift straks AAA alkaline-batterierne, når de ikke virker mere.
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KONTAKT TIL KUNDESERVICE

funktionalitet og pålidelighed, (2) udskifte produktet med et funktionelt
tilsvarende produkt, der er nyt eller svarer til et nyt, hvad angår
funktionalitet og pålidelighed, eller (3) refundere beløbet for det
oprindelige køb. Denne garanti gælder ikke skader, der måtte opstå på
grund af misbrug, uheld, modificeringer eller andre årsager, som ikke er
relateret til defekter i materialer eller håndværk.

Qardios kundeservice kan kontaktes på www.getqardio.com.

BEGRÆNSET GARANTI

Ud over forbrugeren lovmæssige rettigheder, som du er berettiget til,
dækker den begrænsede garanti ikke forhold eller vilkår, som ikke er angivet
i dette garantidokument. Nogle lande tillader ikke begrænsning af, hvor lang
tid sådanne garantier, forhold eller antydede betingelser måtte gælde,
hvorfor ovenfor beskrevne begrænsninger måske ikke gælder for dig.

Denne enhed er dækket af en 3-årig begrænset garanti fra købsdatoen.
Manchetten har en funktionsgaranti (på blæretæthed) på to år eller 1.000
målinger (uanset hvad der kommer først), mens batterier og andre dele, der
udsættes for slid, ikke er dækket af den begrænsede garanti.
Den begrænsede garanti er kun gyldig ved præsentation af
købskvitteringen, der bekræfter købsdatoen. Den begrænsede garanti
bortfalder, hvis enheden har været åbnet eller er blevet ændret.

Under ingen omstændigheder kan Qardio være erstatningsansvarlig for (a)
eventuelle tab, der måtte være forårsaget af brud på denne begrænsede
garanti, eller (b) tab, der er relateret til dine eventuelle forretninger, mistet
indtjening, mistede data eller mistede forretningsmuligheder.
Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder ikke andre forhold,
undtagen hvor de som følge af loven ikke kan begrænses eller undtages.
Afhængigt af hvor du bor, er der nogle af ovenstående begrænsninger eller
undtagelser, som måske ikke gælder for dig. For yderligere oplysninger om
garanti og service skal du kontakte Qardio via www.getqardio.com.

Garantien dækker ikke skade forårsaget af ukorrekt håndtering, afladede
batterier, uheld, manglende overholdelse af betjeningsanvisningerne eller
normal slid af delene.
Hvis der opstår en defekt i løbet af garantiperioden, kan Qardio efter eget
skøn og i det omfang, det er tilladt af loven, enten (1) reparere produktet
uden gebyr med nye dele eller dele, der svarer til nye, hvad angår
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FEJLMEDDELELSER OG FEJLFINDING
PROBLEM

ÅRSAG

LØSNING

Start-knappen er grå, ikke grøn.

QardioArm er ikke sluttet til din smartphone
eller tablet.

Mulige løsninger:
1) Luk QardioArm-manchetten, og åbn den igen.
2) Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på din
telefon eller tablet, og at QardioArm er i
nærheden af din telefon eller tablet.
3) Udskift batterierne i din QardioArm.
4) Nulstil parringen.

Målingen kunne ikke udføres.

Under målingen blev der automatisk registreret
fejlsignaler af denne enhed, eller pulssignalerne
på manchetten er for svage.

Sæt manchetten på igen, og gentag målingen,
mens din arm holdes i ro. Lad også være med at
tale. Kontroller markeringerne på manchetten
og instruktionsvideoerne på Qardio-app'en for
at bekræfte, at du har sat QardioArm korrekt
på. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
kundeservice.
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PROBLEM

ÅRSAG

LØSNING

Intet tryk i manchetten.

Der kan ikke skabes tilstrækkeligt tryk i
manchetten. Der er måske kommet et hul.

1) Kontroller, at manchetten er placeret korrekt
og tæt på armen.
2) Udskift batterierne, hvis det er nødvendigt.
Gentag målingen. Hvis problemet opstår igen,
skal du kontakte kundeservice.

Unormalt resultat.

Målesignalerne er upræcise, og derfor kan der
ikke vises noget resultat. Dette kan være fordi,
at manchetten ikke var pustet helt op, før
målingen blev påbegyndt, eller pga. interferens
med støj, hvis brugeren snakkede, hvis brugeren
bevægede sig, hvis manchetten ikke er sat
korrekt fast, hvis manchetten er gået i stykker,
hvis pumpen eller ventilen ikke virker, hvis
der er for højt tryk, eller hvis der er specielle
omstændigheder, der gør sig gældende
for brugeren.

1) Læs anvisningerne for at udføre nogle
pålidelige målinger. Sæt manchetten på igen, og
gentag målingen, mens din arm holdes i ro. Lad
også være med at tale. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
2) Hvis der er særlige omstændigheder, der gør
sig gældende for dig som bruger, skal du kontakte
din læge.
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PROBLEM

ÅRSAG

LØSNING

Uregelmæssig hjerterytme.

Der blev registreret uregelmæssig puls
under målingen, og blodtryksmålingen er
derfor måske ikke helt pålidelig.

Gentag målingen efter en time.
Hvis der registreres uregelmæssig hjerterytme
flere gange på en dag eller en uge, anbefaler vi, at
du snakker om det med din læge.
Hvis der registreres uregelmæssig hjerterytme
under måleproceduren, vil der blive vist en
meddelelse. Under disse forhold kan den trådløse
blodtryksmåler stadig virke, men resultaterne kan
være unøjagtige. Snak med din læge for at få en
nøjagtig vurdering.

Selv om batterierne er installeret, er knappen
Start i Qardio-appen stadig grå.

Batterierne er ikke sat korrekt i.
Batteriniveauet er for lavt.

1) Luk enheden og vent i fem sekunder. Fold
manchetten ud fra QardioArm og prøv igen.
2) Kontroller, om polerne på AAA alkalinebatterierne vender korrekt.
3) Udskift AAA alkaline-batterierne.
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PROBLEM

ÅRSAG

LØSNING

Hver måling kan variere markant fra
andre resultater.

Under normale måleomstændigheder er
aflæsningen hjemme forskellig fra resultatet hos
en læge. Forskellen kan være pga. de forskellige
miljøer.
Blodtrykket ændrer sig alt efter kroppens
fysiologiske og psykiske tilstand.

1) Slap af i et par minutter før hver måling. Prøv
at udføre blodtryksmålingen på samme
tidspunkter og det samme sted. Diskuter dine
blodtryksværdier med din læge.
2) Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte
kundeservice.

Batterierne er helt brugte.

Batteriniveauet er for lavt.

Udskift batterier i henhold til anvisningerne.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
kundeservice.

Manchetten passer ikke.

Manchettens omkreds er på mellem 22 cm og
37 cm (målt tætsiddende midt på overarmen).

Kontakt Qardios kundeservice.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR QARDIOARM
Vægt:

310 g inklusiv batterier.

Mål:

140 x 68 x 38 mm, når den er lukket.

Måling:

Oscillometrisk metode med automatisk oppustning og kontrolleret trykudligningsventil.

Måleområde:

40~250 mmHg for blodtryk. 40~200 slag/minut for puls.

Teknisk målepræcision:

Nøjagtighed ±3 mmHg eller ±2 % af aflæsningsværdien for blodtrykket. ±5 % af aflæsningen af pulsen.

Måleopløsning:

1 mmHg for blodtryk. 1 slag/min. for puls.

Strømkilde:

4 x 1,5 V batterier; størrelse AAA, medfølger.

Driftsforhold:

Temperatur på 10~40 grader C, 15~90 % relativ fugtighed, atmosfærisk tryk
86 Kpa~106 Kpa, maksimal højde: 2000 m.

Opbevaringsforhold:

Temperatur på -25~70 grader C, 10~95 % relativ fugtighed, atmosfærisk tryk
86 Kpa~106 Kpa, maksimal højde: 2000 m.

Fungerer sammen med:

Kræver Bluetooth 4.0 og iOS 7.0 (eller nyere) eller Android 4.4 "KitKat" (eller nyere).
Den udførlige liste over kompatible enheder er tilgængelig på getqardio.com/devices.
Gratis Qardio-app (fås som download på App Store eller Google Play).
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Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel og uden forpligtelser fra
producentens side. Visse funktioner kan kræve køb af separate tjenester.

EN ISO 13485:2003 /AC: 2009: Medicinsk udstyr – Kvalitetsstyringssystemer –
Krav med henblik på regulatoriske formål (ISO 13485:2003) Reference
i forhold til standarder, fortsat.

BORTSKAFFELSE

EN ISO14971:2012: Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikostyring i forhold til
medicinsk udstyr (ISO 14971:2007, korrigeret version 2007-10-01)

Ikrafttrædelsen af EU-direktiver 2002/95/EF, 2002/96/EF og
2003/108/EF om reducering af farlige emner i elektriske og
elektroniske enheder og om bortskaffelse af affald. Hvis dette symbol
anvendes på enheden eller emballagen, betyder det, at produktet ved
afsluttet brugscyklus ikke må bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.

IEC60601-1:2005 + KORR. 1 (2006) + KORR. 2 (2007); EN 60601-1:2006+AC
(2010): Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed
og essentiel driftssikkerhed
EN1060-3:1997+A1:2005+A2:2009: Ikke-invasive sphygmomanometre, del 3:
Supplerende krav til elektromekaniske systemer til blodtryksmåling

Ved afsluttet brugscyklus skal brugeren levere det ved et relevant
indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald eller levere det til forhandleren, når
der købes en ny enhed. Hvis man bortskaffer produktet separat, kan man forhindre
negative effekter på miljø og sundhed, hvilket ellers kan opstå som følge af
utilstrækkelig bortskaffelse. Herved kan man også genbruge de materialer, som
produktet er lavet af, og herved få vigtige besparelser af energi og ressourcer og undgå
negative effekter på miljø og sundhed. I tilfælde af forkert bortskaffelse udført af
brugeren vil der blive anvendt administrative gebyrer i overensstemmelse med de
aktuelle standarder. I forhold til den relevante bortskaffelse er enheden og enhedens
dele produceret i overensstemmelse med nationale og regionale bestemmelser.

EN1060-4:2004: Ikke-invasive sphygmomanometre. Testprocedurer for at fastslå
den generelle systemnøjagtighed for automatiserede ikke-invasive
sphygmomanometre
IEC/EN 60601-1-11: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel
driftssikkerhed – Sidestillet standardkrav til elektromedicinsk udstyr og
elektromedicinske systemer, der anvendes i sundhedsplejemiljøer i hjemmet
IEC 80601-2-30:2009 (første udgave) til brug sammen med IEC 60601-1:2005
EN 80601-2-30:2010/ ANSI/AAMI 80601-2-30:2009: Særlige krav til
grundlæggende sikkerhed og essentiel driftssikkerhed for automatiserede ikke-invasive
sphygmomanometre

CERTIFICERINGER

EN300328 V1.7.1:2006: Elektromagnetisk kompatibilitet og
radiospektrumrelaterede anliggender (ERM); bredbåndstransmissionssystemer;
datatransmissionsudstyr på 2,4 GHz ISM-båndet og brug af
bredbåndsmodulationsteknikker;

Denne enhed er overensstemmende med følgende normative dokumenter:
RÅDETS DIREKTIV 93/42/EØS af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr som ændret af
direktiv 2007/47/EF
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Harmoniseret EN, der dækker de essentielle krav for artikel 3.2 i R&TTEdirektivet

FCC/IC-ERKLÆRINGER

EN301489-1-3 V1.9.2:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet og
radiospektrumrelaterede anliggender (ERM); Elektromagnetisk
kompatibilitetsstandard (ECM) for radioudstyr og radiotjenester; Del 1: Fælles
tekniske krav

Federal Communications Commission (FCC) Statement 15.21

EN301489-1-17 V2.2.1:2012 Elektromagnetisk kompatibilitet og
radiospektrumrelaterede anliggender (ERM); Elektromagnetisk
kompatibilitetsstandard (ECM) for radioudstyr og radiotjenester; Del 1: Fælles
tekniske krav

15.105(b)

EN60601-1-2:2007 /AC 2010: Elektromedicinsk udstyr: Del 1-2: Generelle
krav om grundlæggende sikkerhed og essentiel driftssikkerhed - samlede
standarder om elektromagnetisk kompatibilitet
EN 55011 gruppe 1 klasse B: 2009+A1:2010: Industrielt, videnskabeligt og
medicinsk udstyr - Støjkarakteristika for radiofrekvenser - Grænseværdier og
målemetoder
FCC del B 15B:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet
FCC-regel del: 15.247 kat.: DSS (Bluetooth) FCC-regel del: 15.247 kat.: DTS
(BT4.0)
EN ISO 10993-1:2009 Biologisk evaluering af medicinsk udstyr - del 1:
Evaluering og test i en risikostyringsproces (ISO 10993-1:2009)
ANSI/AAMI SP10:2002/A1 2003(R) 2008: Manuelle, elektroniske og
automatiserede sphygmomanometre

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by
the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009 Ikke-invasive sphygmomanometre del 2:
Klinisk validering af automatiserede måletyper
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A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry Canada
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions
for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

1) This device may not cause harmful interference and
2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation of the device.

IC Radiation Exposure Statement / IC Déclaration sur la radioexposition.

B. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter

This EUT is in compliance with SAR for general population-uncontrolled exposure
limits in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement
methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed
and operated with minimum distance of 1.5cm between the ratiator and your body.
Cet appareil est conforme avec SAR pour la population générale/limites d’exposition
abusive IC RSS-102 et a été testé en conformité avec les méthodes et procédures
spécifiées dans la norme IEEE 1528 mesure. Cet équipement doit être installé et
utilisé à une distance minimale de 1,5cm entre le radiateur et votre corps. La séparation
de test SAR de la distance de 10mm pour hotspot.

C. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user authority to operate this equipment
IMPORTANT NOTE (for portable device configuration):
Federal Communication Commission (FCC) Radation Exposure Statement. This EUT
is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in
ANSI/IEEE C95.1-1999 and has been tested in accordance with the measurement
methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de license. L’explotation est autorisée aux deux conditions
suivantes:

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
En vertu de la réglementation de l’Industrie du Canada, cet émetteur de radio ne
peuvent fonctionner en utilisant une antenne d’un type et maximum (ou moins) gain
approuvé pour l’émetteur par Industrie du Canada. Pour réduire le risque de brouillage
aux autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour la réussite de comunication.

1) il ne doit pas produire de brouillage et
2) L’utilizateur du dispositif doit étre prêt à recepter tout brouillage radioélectrique
reçu, même si se brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du
dispositif.
ICES-003. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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RF-ERKLÆRING

skal udstyret observeres, for at man kan kontrollere for normal drift i den
anvendte konfiguration.

Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler angående EMC og skal
installeres og anvendes i henhold til de EMC-informationer, der er angivet i
følgende afsnit.

Elektromedicinsk udstyr kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger angående EMC og
skal installeres og anvendes i henhold til de oplysninger om EMC, der er angivet i det
følgende. Bærbare og mobile enheder med RF-kommunikation (f.eks. mobiltelefoner)
kan påvirke elektromedicinsk udstyr. Brugen af andet tilbehør og andre kabler end de
specificerede kan medføre øgede emissioner og reduceret immunitet for enheden.

Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende
symbol .
Bærbare og mobile enheder med RF-kommunikation (f.eks. mobiltelefoner) kan
påvirke elektromedicinsk udstyr. Brugen af andet tilbehør og andre kabler end de
specificerede kan medføre øgede emissioner og reduceret immunitet.
Enheden bruger RF-energi til kun sin interne funktion. Derfor er RF-emissionen
meget lav og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med elektronisk udstyr i
nærheden.
Enheden er egnet til brug i alle installationer, herunder bopælsinstallationer og
installationer direkte tilsluttet offentligt lavspændingsforsyningsnetværk, som
leverer strøm til bygninger, der bruges som bopæl.
Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må ikke bruges nærmere nogen
enhed, herunder kabler, end den anbefalede separeringsafstand, der er beregnet
ud fra den ligning, der er gældende for transmitterens frekvens.
Enheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede
RF-forstyrrelser kan kontrolleres. Andet tilbehør, andre transducere og andre
kabler kan medføre øget emission eller reduceret immunitet og EMCfunktionalitet.
Enheden må ikke bruges ved siden af eller stables oven på andet udstyr, og hvis
det er nødvendigt at anvende det ved siden af eller stablet oven på andet udstyr,
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Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetiske emissioner
Den trådløse blodtryksmåler er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af den trådløse blodtryksmåler skal kontrollere,
at den anvendes i et sådant miljø.
Emissionstest

Overholdelse

Elektromagnetisk miljø - vejledning

CE-emissioner CISPR11

Gruppe 1

Den trådløse QardioArm-blodtryksmåler bruger kun RF-energi til den interne funktion.

RF-emissioner CISPR11

Klasse B

Derfor er RF-emissionen meget lav og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med elektronisk udstyr i nærheden.

Harmoniske emissioner
Ikke relevant
IEC 61000-3-2
Den trådløse QardioArm-blodtryksmåler er egnet til brug i alle installationer, herunder bopælsinstallationer og
installationer direkte tilsluttet offentligt lavspændingsforsyningsnetværk, som leverer strøm til bygninger, der bruges
som bopæl.

Spændingsudsving/
Flickeremissioner

Ikke relevant

IEC 61000-3-3
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Produceret for Qardio, Inc. Californien, USA.
FOR USA OG INTERNATIONALT
www.getqardio.com
YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
Tainan, Taiwan
Fabrik: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
188 Industrial District, Ping Shan Administrative District,
Tang Shia Town, Dongguan, 190, CN, 518055

Anvendt del af BF-typen (manchet)
FCC ID: 2ABF2-888ARM
0434
0434
IC: 11885A-888ARM00
0434

0434

0434
0434

2014
0434

Importør i USA

Læs denne vejledning før brug.

WEEE

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.
Kahl Handelsvertretung
Adresse: Isarstr. 33 40699 Erkrath,
Tyskland
Qardio Europe Ltd.
14-16 Dowgate Hill, London, EC4R 2SU
Storbritannien

0434
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Produceret for Qardio, Inc. Californien, USA.
FOR CANADA
www.getqardio.com
YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan, Taiwan
Fabrik: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.

Anvendt del af BF-typen (manchet)
FCC ID: 2ABF2-888ARM
0434
0434
IC: 11885A-888ARM00
0434

0434

0434
0434

2014
Importør i USA

Læs denne vejledning før brug.

WEEE

0434
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Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.

Erklæring – elektromagnetiske emissioner og immunitet for udstyr og systemer, der ikke er livsbevarende, og som er specificeret til brug på kun et afskærmet sted
Erklæring for den trådløse QardioArm-blodtryksmåler om elektromagnetisk immunitet
Den trådløse QardioArm-blodtryksmåler er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af den trådløse blodtryksmåler
skal kontrollere, at den anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest

Udført RFIEC 61000-4-6

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601-testniveau

Niveau af
overholdelse

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

Ikke relevant

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3V/m
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Elektromagnetisk miljø - vejledning

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må ikke bruges
nærmere noget UDSTYR eller SYSTEM, herunder kabler, end
den anbefalede separeringsafstand, der er beregnet ud fra den
ligning, der er gældende for transmitterens frekvens. Der kan
opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med
følgende symbol

Erklæring – elektromagnetisk immunitet
Den trådløse QardioArm-blodtryksmåler er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af den trådløse QardioArm-blodtryksmåler skal kontrollere, at den anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Elektrostatisk ladning
(ESD)IEC 61000-4-2

6 kV kontakt
8 kV luft

6 kV kontakt
8 kV luft

Gulve skal være lavet af træ, beton eller keramiske fliser.
Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den
relative fugtighed være på mindst 30 %.

Elektrisk hurtig
flygtigt/udbrud IEC
61000-4-4

2 kV for strømforsyningslinjer
1 kV for indgående/udgående linjer

Ikke relevant

Strømkvaliteten af strømnettet bør være som for et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Vandrebølge
IEC 61000-4-5

1 kV differentialtilstand
2 kV almindelig tilstand

Ikke relevant

Strømkvaliteten af strømnettet bør være som for et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Spændingsfald, korte
afbrydelser og
spændingsudsving på
strømforsyningslinjer IEC
61000-4-11

-5 % UT (95 % fald i UT) for 0,5 cyklus
-40 % UT (60 % fald i UT) for 5 cyklusser
Ikke relevant
-70 % UT (30 % fald i UT) for 25 cyklusser
-5 % UT (95 % fald i UT) for 5 sekunder

Strømkvaliteten af strømnettet bør være som for et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis
brugeren af UDSTYRET eller SYSTEMET kræver fortsat
drift under strømafbrydelser, anbefales det, at
UDSTYRET eller SYSTEMET forsynes med strøm fra en
nødstrømsforsyning.

Magnetfeltet for
strømfrekvensen
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Magnetfelterne for strømfrekvensen bør være på
niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

3A/m

33

Denne side er bevidst blevet efterladt tom.
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Qardio, QardioArm, QardioCore og Qardio-logoet er
varemærker tilhørende Qardio, Inc. Qardio er et registreret
varemærke tilhørende Qardio, Inc. i USA, EU og andre
jurisdiktioner.
iPhone, iPad, iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., der
er registreret i USA og andre lande. Android og Google Play
er varemærker tilhørende Google Inc.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug
af sådanne mærker af Qardio, Inc. foregår under licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
Qardio-produkter skal kun bruges sammen med professionel
medicinsk vejledning angående diagnose og behandling og er
ikke en erstatning for dette.
Afventende patenter.
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