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1. Tìm hiểu về thiết bị
Kiểm tra xem bao bì của máy đo huyết áp Beurer BM 95 với chức năng điện tâm đồ có bị xáo trộn không và
đảm bảo rằng tất cả các nội dung cần thiết đều có đủ. Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng thiết bị hoặc phụ kiện
không bị hư hại và tất cả các vật liệu đóng gói đã được tháo. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, không sử dụng thiết
bị và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng được chỉ định.
Máy đo huyết áp với chức năng điện tâm đồ được sử dụng để thực hiện đo lường không xâm lấn và theo dõi
các giá trị huyết áp động mạch ở người lớn và để tính toán nhịp tim.
Thiết bị này giúp bạn đo huyết áp một cách nhanh chóng và dễ dàng, lưu lại các giá trị đo, hiển thị giá trị phát
triển và trung bình của các giá trị đo được thực hiện (chỉ có trong phần mềm và ứng dụng Beurer
CardioExpert). Các giá trị ghi nhận sẽ được phân loại và đánh giá bằng đồ thị.
Thanh điện tâm đồ được sử dụng để tính toán nhịp tim. Nó cung cấp thông tin về giá trị xung trung bình cũng
như bất kỳ sự phân kỳ nào từ Điện tâm đồ thông thường.
Phần mềm và ứng dụng Beurer CardioExpert cho phép các kết quả ghi nhận được trình bày bằng đồ thị và
được in cho bác sĩ.
Máy đo huyết áp và điện tâm đồ BM 95 có các chức năng sau:
• Tích hợp đo huyết áp và đo điện tâm đồ trong một thiết bị duy nhất.
• Đo huyết áp tâm thu và tâm trương.
• Đo điện tâm đồ thực tế với thanh điện tâm đồ dễ sử dụng.
• Ghi điện tâm đồ trong 30 giây.
• Chuyển dữ liệu qua USB và Bluetooth.

•

Ký hiệu và biểu tượng
Các ký hiệu sau được dùng trong bản hướng dẫn sử dụng này, trên bao bì, trên nhãn dán của thiết bị và các
phụ kiện.
Nhà sản xuất
Stor
age
5
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ating

Lưu ý thông tin quan trọng
Xem hướng dẫn sử dụng
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Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ
cho phép
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động
cho phép

Bộ phận ứng dụng kiểu CF

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo

Dòng điện một chiều

Số sê-ri

Xử lý theo Chỉ thị về Rác thải điện tử
và Thiết bị điện tử – WEEE

Nhãn CE chứng nhận rằng sản
phẩm tuân thủ các yêu cầu thiết
yếu của Chỉ thị 93/42/EEC v.

Những lưu ý về sử dụng máy đo huyết áp
Để đảm bảo các giá trị so sánh giữa các lần đo, luôn đo huyết áp tại cùng một thời điểm trong ngày.
Trước mỗi lần đo, hãy thư giãn trong 5 phút.
Nếu bạn muốn đo vài lần trên cùng một người, hãy chờ 5 phút giữa mỗi lần đo.
Không được đo trong vòng 30 phút sau khi ăn, uống, hút thuốc hoặc tập thể dục.
Hãy đo lại nếu bạn không chắc về giá trị đã đo được.
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2. Những lưu ý quan trọng

Chú ý

• Các giá trị huyết áp bạn đo được chỉ là thông tin theo dõi, không thể thay thế cho việc kiểm tra sức khỏe định
kỳ! Hãy trao đổi kết quả đo được với bác sĩ và không căn cứ vào đó để đưa ra bất kỳ quyết định y tế nào (ví
dụ: thuốc và cách dùng).
• Không sử dụng máy đo huyết áp trên trẻ sơ sinh hoặc bệnh nhân bị tiền sản giật. Chúng tôi khuyên bạn nên
tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng máy đo huyết áp trong thai kỳ.
• Các bệnh về tim mạch cũng như huyết áp rất thấp, tiểu đường, rối loạn tuần hoàn và rối loạn nhịp tim, ớn
lạnh hoặc run rẩy có thể khiến kết quả đo không đúng hoặc có độ sai lệch.
Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần
• hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc thiếu hiểu biết, trừ khi họ được một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của
họ giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Giám sát trẻ em xung quanh thiết bị để đảm bảo chúng không
nghịch với thiết bị này.

•
•
•
•
•
•

Không kết hợp sử dụng máy đo huyết áp với thiết bị phẫu thuật tần số cao.
Chỉ sử dụng thiết bị trên những người có chỉ số bắp tay được chỉ định cho thiết bị.
Lưu ý, khi vòng bít đang bơm hơi, chức năng vận động của cánh tay có thể bị suy giảm.
Trong khi đo huyết áp, không được để ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Nếu thiết bị gặp trục trặc, hãy
tháo vòng bít ra khỏi cánh tay.
Tránh bất cứ hạn chế về cơ học nào, dây dẫn bị nén lại hoặc bị uốn cong.
Không quấn vòng bít trên tay quá lâu hoặc đo quá nhiều lần. Sự hạn chế về kết quả lưu thông máu có thể
gây ra thương tổn.
Hãy chắc chắn rằng vòng bít không bị quấn trên cánh tay có tĩnh mạch hay động mạch đang phải điều trị, ví
dụ: truyền nội mạch hoặc mạch máu hoặc trị liệu, hoặc sun động – tĩnh mạch.
Không sử dụng trên bắp tay người đã từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú.
Không sử dụng trên vị trí cánh tay bị thương, vì nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hơn.
Chỉ quấn vòng bít trên phần bắp tay. Không quấn vòng bít trên các bộ phận khác của cơ thể.
Máy đo huyết áp chỉ được vận hành bằng pin. Lưu ý rằng dữ liệu chỉ được truyền và lưu khi máy đo huyết
áp được cấp nguồn. Ngay sau khi hết pin, máy sẽ không hiển thị ngày giờ.
Để đảm bảo tuổi thọ của pin, máy sẽ tự động ngắt nếu trong 2 phút bạn không nhấn bất kì nút nào.
Thiết bị này chỉ sử dụng vào các mục đích khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu
trách nhiệm nếu có bất cứ sai sót nào trong việc sử dụng sai mục đích hoặc bất cẩn.

Những lưu ý chung về cách sử dụng thanh Điện tâm đồ
Thiết
bị đo ECG là thiết bị điện tâm đồ một kênh mà bạn có thể sử dụng ghi nhanh điện tâm đồ. Ngoài ra, thiết
•
bị còn cung cấp kết quả rất rõ ràng, đặc biệt còn kiểm tra được việc gián đoạn nhịp tim.
• Thiết bị đo ECG hiển thị sự thay đổi nhịp tim, có thể gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể vô hại,
nhưng cũng có thể do ốm đau hoặc bệnh tật ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Hãy tham khảo ý kiến của
chuyên gia y tế nếu bạn tin mình có thể mắc bệnh.
• Thông qua thiết bị đo ECG, điện tâm đồ được ghi lại cho thấy chức năng của tim tại thời điểm đó. Do đó, bất kì
thay đổi nào diễn ra trước hoặc sau khi đo có thể không được phát hiện.
• Các lần đo điện tâm đồ, chẳng hạn như các lần đo với thiết bị ECG, không thể phát hiện được tất cả các bệnh về
tim. Cho dù kết quả đo có thể nào, bạn cũng nên ngay lập tức tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có những triệu
chứng của bệnh tim cấp tính. Các triệu chứng đó có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):
- đau hoặc tức ở vùng bên trái ngực bụng,
- đau lan tỏa ở các vùng miệng/hàm/mặt, hoặc ở vai, cánh tay hoặc
bàn tay, - đau lưng,
- buồn nôn,
- cảm giác nóng rát ở ngực,
- nguy cơ đột quỵ,
- khó thở,
- nhịp tim nhanh hoặc bất thường
- hoặc kết hợp của tất cả các triệu chứng này.
LUÔN
tham khảo ý kiến của bác sĩ NGAY LẬP TỨC nếu có những triệu chứng này. Nếu có bất cứ nghi vấn
•
nào, hãy đi khám khẩn cấp.
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• Không tự chuẩn đoán hoặc tự chữa trị dựa trên kết quả đo mà không có tư vấn của bác sĩ. Đặc biệt,
không dùng bất kì một loại thuốc mới nào hoặc thay đổi loại và/hoặc liều lượng của bất kì loại thuốc đang
sử dụng nào mà chưa được phép.
• Thiết bị đo điện tâm đồ không thể thay thế được thiết bị kiểm tra chức năng hoặc các bản ghi điện tâm đồ y tế
với phương pháp đo phức tạp hơn.
• Không sử dụng thiết bị đo điện tâm đồ để chuẩn đoán bệnh có thể gây ra do thay đổi ECG. Việc này thuộc
về trách nhiệm của bác sĩ.
• Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại sóng điện tâm đồ để cung cấp cho bác sĩ nếu cần. Bạn có thể thực hiện bước này
nếu thông báo trạng thái của thiết bị đo không hiển thị biểu tượng “OK”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Những lưu ý quan trọng về an toàn khi sử dụng thanh điện tâm đồ
Không nên sử dụng thiết bị nếu bạn có máy tạo nhịp tim hoặc các thiết bị cấy ghép khác. Làm theo lời khuyên của bác
sĩ nếu có.
Không sử dụng thiết bị với máy khử rung tim.
Không sử dụng thiết bị trong khi kiểm tra MRT.
Không để thiết bị tiếp xúc với tĩnh điện. Luôn đảm bảo rằng bạn không có điện tĩnh trước khi vận hành thiết
bị.
Không nhúng thiết bị vào trong nước hoặc các chất lỏng khác. Không vệ sinh thiết bị bằng a-ce-tôn hoặc các
dung dịch dễ bay hơi khác. Làm sạch thiết bị bằng khăn ẩm hoặc chất lỏng làm sạch nhẹ. Sau đó lau khô thiết
bị bằng khăn khô.
Không đặt thiết bị trong bình áp suất hoặc thiết bị khử trùng khí ga.
Không làm rơi thiết bị, không giẫm lên hoặc lắc thiết bị.
Không tháo rời thiết bị, vì điều này có thể gây hư hỏng, trục trặc hoặc cản trở hoạt động của thiết bị.
Không sử dụng thiết bị với người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.
Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần
hoặc thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết, trừ khi họ được một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của
họ giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Giám sát trẻ em xung quanh thiết bị để đảm bảo chúng
không nghịch với thiết bị đó.
Không cho phép trẻ em dưới 10 kg sử dụng thiết bị.
Không cho phép các điện cực của thiết bị tiếp xúc với các bộ phận dẫn điện khác (kể cả đất).
Không bảo quản thiết bị ở những vị trí sau: vị trí mà thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ
hoặc độ ẩm cao, hoặc nhiễm bẩn nặng; những vị trí gần nguồn nước hoặc lửa; hoặc những vị trí chịu ảnh
hưởng của điện từ mạnh.

Hướng dẫn bảo quản và bảo trì
• Máy đo huyết áp với chức năng điện tâm đồ được chế tạo từ những chi tiết điện tử chuẩn xác.
Độ chính xác của thiết bị đo và tuổi thọ của nó phụ thuộc vào mức độ cẩn thận của người dùng:
– Bảo vệ thiết bị khỏi tác động, độ ẩm, bụi bẩn, thay đổi nhiệt độ và ánh nắng trực tiếp.
– Không làm rơi thiết bị.
– Không sử dụng thiết bị trong vùng có trường điện từ mạnh và tránh xa các hệ thống radio hoặc điện
thoại di động.
– Chỉ sử dụng vòng bít đi kèm với bộ sản phẩm hoặc bộ phận thay thế ban đầu. Nếu không thiết bị sẽ hiển
thị các giá trị đo không chính xác.
• Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo pin ra.
Những lưu ý về pin
• Nếu da hay mắt bạn bị dính chất lỏng có trong pin, hãy rửa sạch khu vực tiếp xúc bằng nước và đến trung
tâm y tế nếu cần.
• Nguy cơ nghẹt thở! Để pin tránh xa tầm tay trẻ em, tránh việc chúng có thể nuốt và bị sặc.
• Quan sát phân cực dương (+) và âm (-) để lắp cho đúng.
• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng và lau sạch khoang pin bằng khăn khô.
• Để pin tránh xa nơi có nhiệt độ cao.
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Nguy cơ cháy nổ! Không bao giờ ném pin vào lửa.
Không sạc ngắn mạch pin.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy lấy pin ra khỏi khoang pin.
Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.
Luôn thay thế tất cả các viên pin cùng một lúc.
Không sử dụng pin sạc.
Không tháo rời, cắt nhỏ hay nghiền nát pin.

3. Mô tả thiết bị
3.1 . Thân máy
1
5
2

4
3
1.
2.
3.
4.
5.

Giắc nối vòng bít
Nút cài đặt (ngày và giờ/thông báo)
Nút START/STOP
(đo huyết áp)
Nút bộ nhớ M (truy cập vào các giá trị huyết áp đã lưu, thay đổi bộ nhớ người dùng)
Khe cắm thanh điện tâm đồ hoặc cáp nối USB

3.2. Thanh điện tâm đồ
1. Điện cực trên
2. Điện cực dưới
3. Công tắc kích hoạt

1

2

3
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3.3 Mô tả màn hình hiển thị

1

1. Hiển thị nhịp tim: nháy đồng thời với nhịp tim
trong quá trình đo.
2. Nhịp tim: hiển thị nhịp tim trung bình trong suốt
quá trình ghi.
3. Hiển thị kết quả điện tâm đồ
4. Hiển thị huyết áp tâm thu
5. Hiển thị huyết áp tâm trương
6. Phân loại các giá trị đo được
7. Chế độ chờ = thời gian, đo điện tâm đồ = đếm
ngược 30 giây; chế độ bộ nhớ = hiển thị số lần đo/
thời gian đo
8. Biểu tượng thông báo
9. Biểu tượng trạng thái pin yếu
10. Biểu tượng kết nối USB

4

2
5
6

3
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8 9 10 11

12

13

11. Biểu tượng kết nối Bluetooth®
12. Bộ nhớ người dùng hiện tại
13. Chế độ đo (huyết áp = “BP”, điện tâm đồ =
“ECG”

4. Sử dụng ban đầu
4.1 Lắp pin
1. Trượt nắp khoang chứa pin ở mặt sau của bộ phận chính.
2. Lắp 4 pin loại AAA (LR03) vào khoang pin. Đảm bảo rằng pin được lắp đúng cách.
3. Sau đó đóng nắp khoang pin cho đến khi bạn thấy và nghe tiếng cách đã vào vị trí.

2. Cài đặt năm bằng cách sử dụng nút +/- bên cạnh (bạn có thể chọn một năm nằm trong khoảng từ 2015
đến 2031). Để xác nhận năm, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
3. Lúc này tham số Tháng sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Sử dụng nút +/- để cài đặt tháng. Để xác nhận
tháng, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
4. Lúc này tham số Ngày sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Sử dụng nút +/- để cài đặt ngày. Để xác
nhận ngày, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
5. Lúc này tham số Giờ sẽ nhấp nháy. Sử dụng nút +/- để cài đặt giờ. Để xác nhận giờ, hãy nhấn nút bộ
nhớ M.
6. Lúc này tham số Phút sẽ nhấp nháy. Sử dụng nút +/- để cài đặt phút. Để xác nhận phút, hãy nhấn nút
bộ nhớ M.
7. Năm cài đặt sẽ lại xuất hiện trên màn hình hiển thị. Để hoàn tất quy trình, hãy nhấn nút START/STOP
. Thiết bị sau đó sẽ tắt.
4.3 Cài đặt thông báo
Có thể cài đặt thông báo tùy chọn trên thiết bị. Để cài đặt thông báo, hãy thực hiện như sau:
1. Nhấn và giữ nút ở bên cạnh trong 5 giây. Biểu tượng “OFF” nhấp nháy trên màn hình hiển
thị nếu thông báo bị tắt.
“
” nhấp nháy trên màn hình hiển thị nếu thông báo được bật.
Dùng nút +/- để bật và tắt thông báo. Nhấn nút bộ nhớ M để xác nhận lựa chọn.
2. Giờ thông báo nhấp nháy trên màn hình hiển thị khi thông báo được bật. Dùng nút +/- để đặt giờ báo.
Để xác nhận giờ báo, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
3. Lúc này phút thông báo sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Dùng nút +/- để cài đặt phút thông báo. Để
xác nhận phút thông báo, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
4. “
” xuất hiện trên màn hình hiển thị. Để hoàn tất quy trình, hãy nhấn nút START/STOP . Lúc
này thiết bị sẽ tắt.
4.4 . Chọn bộ nhớ người dùng
Thiết bị này có hai bộ nhớ cho người dùng. Mỗi bộ nhớ người dùng có thể lưu trữ lên đến 60 giá trị đo.
Khi tất cả các dung lượng trong bộ nhớ người dùng đã hết, giá trị đo lâu nhất sẽ được thay thế bằng giá trị
•gần nhất.

Pin phải được thay khi biểu tượng này
xuất hiện trên màn hình hiển thị.
Tất cả các yếu tố hiển thị đều được hiển thị nhanh, 24 h nhấp nháy trên màn hình. Bây giờ hãy cài đặt ngày
và giờ theo hướng dẫn bên dưới.

Bấm nhanh nút bộ nhớ M. Người dùng cài đặt gần đây nhất sẽ được hiển thị. Nhấn và giữ nút bộ nhớ M
trong 5 giây để chuyển đổi bộ nhớ người dùng.

4.2 . Cài đặt ngày và giờ
Sau khi lắp pin, bạn phải cài đặt ngày giờ.
Thiết bị sẽ tự động lưu tất cả các giá trị đo được theo ngày giờ.
Ngày giờ phải được cài đặt lại sau khi thay pin.
Các tham số sau được đặt lần lượt: Năm -> Tháng -> Ngày -> Giờ -> Phút
1. Lắp pin, hoặc nhấn và giữ nút “+” ở bên cạnh trong 5 giây nếu pin đã được lắp
vào. Tham số Năm sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị.
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3. Kết quả được hiển thị trên màn hình ngay sau khi quy trình đo huyết áp hoàn tất.

5. Đo huyết áp
Trước khi bắt đầu đo huyết áp, hãy xem “Lưu ý về sử dụng máy đo huyết áp” trong phần “2. Lưu ý
quan trọng”.
5.1 . Đeo vòng bít
Đặt vòng bít vào bắp tay trái. Không để quần áo bó sát hoặc những thứ tương tự làm
cản trở việc lưu thông ở tay.
Vòng bít phải được quấn trên bắp tay sao cho cạnh dưới của nó cách khuỷu tay từ 2
– 3 cm và nằm trên động mạch. Dây dẫn nên hướng về giữa bàn tay.

Giờ hãy quấn vòng bít sát bắp tay, nhưng không quá chặt và đóng m i ế n g
d í n h . Vòng bít nên được thắt ở mức sao cho 2 ngón tay có thể cho vừa dưới vòng.

Giờ hãy cắm dây dẫn vào giắc cắm của thiết bị.
Huyết áp giữa tay phải và tay trái có thể khác nhau, điều đó có nghĩa là các giá trị
đo huyết áp cũng khác nhau. Luôn đo trên cùng một cánh tay.
Nếu giá trị đo giữa hai cánh tay có sự khác biệt đáng kể, vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ để quyết định nên
đo trên cánh tay nào.
Cảnh báo
Máy chỉ hoạt động với vòng bít nguyên bản của nó. Vòng bít đi kèm chỉ sử dụng với người có số đo bắp tay từ
22 - 42 cm.
5.2 . Áp dụng tư thế đúng

4.Để tắt thiết bị, hãy nhấn nút START/STOP

hoặc chờ 2 phút cho đến khi thiết bị tự động tắt.

Đợi ít nhất 5 phút trước khi thực hiện lượt đo tiếp theo.
5.4 . Đánh giá kết quả đo
Các giá trị đo có thể được phân loại và đánh giá theo bảng sau. Tuy nhiên, các giá trị tiêu chuẩn này chỉ như
một bảng hướng dẫn chung, vì mỗi cá nhân sẽ ở nhóm lứa tuổi khác nhau sẽ có mức huyết áp khác nhau.
Điều quan trọng là bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ thường xuyên. Họ sẽ cho bạn biết giá trị huyết áp nào của
bạn là bình thường, cũng như giá trị nào được phân loại vào mức nguy hiểm.
Thanh biểu đồ trên màn hình hiển thị cột các giá trị huyết áp đo được. Nếu các giá trị của tâm thu và tâm
trương được chia thành 2 cột khác nhau (ví dụ như tâm thu trong cột ‘Cao – Bình thường’ và tâm
trương trong cột ‘Bình thường’), thì biểu đồ sẽ hiển thị theo cột cao hơn; như trong ví dụ này là ‘Cao bình
thường’.
Các cột kết quả
Tâm thu
Tâm trương Biện pháp
(in mmHg) (in mmHg)
đo huyết áp
Độ 3: cao huyết áp nghiêm trọng
≥180
≥110
Độ 2: cao huyết áp trung bình
160– 179
100– 109
Độ 1: cao huyết áp nhẹ
140– 159 90–99
130– 139 85–89
Cao - Bình thường
Bình thường
120– 129
80–84
Tối ưu
<120
<80
Nguồn: WHO, 1999 (Tổ chức y tế thế giới)

Cần được điều trị
Cần được điều trị
Thường xuyên đến bác sĩ kiểm tra
Thường xuyên đến bác sĩ kiểm tra
Tự theo dõi
Tự theo dõi

5.5 . Hiển thị và xóa các giá trị đo huyết áp
Thiết bị này có 2 bộ nhớ dành cho người dùng. Mỗi bộ nhớ người dùng có thể lưu lên đến 60 giá trị đo. Khi
tất cả lưu lượng trong bộ nhớ người dùng đã được sử dụng, giá trị đo lâu nhất sẽ được thay thế bằng giá trị đo
gần nhất.
Bạn có thể truy cập vào giá trị đo được lưu trên thiết bị bất cứ lúc nào. Quy trình tiến hành như sau:
1. Khi thiết bị đã tắt, nhấn nút bộ nhớ M. Giá trị đo được lưu gần nhất
trong bộ nhớ người dùng đã chọn được hiển thị.
Để truy cập vào giá trị đo trong bộ nhớ người dùng thứ 2, hãy
nhấn và giữ nút bộ nhớ M trong 5 giây.
2. Để di chuyển giữa các giá trị đo riêng lẻ, hãy nhấn nút bộ nhớ M.

• Trước mỗi lần đo, hãy thư giãn trong khoảng 5 phút, nếu không kết quả có thể bị sai lệch.
• Bạn có thể đo khi ngồi hoặc nằm. Đảm bảo vòng bít ngang tim.
• Để đo huyết áp, đảm bảo cánh tay bạn đang thoải mái và lưng dựa vào ghế. Không được bắt chéo chân.
Đặt 2 chân xếp đều trên mặt đất.
• Để kết quả đo không bị sai lệch, không được cử động hay nói chuyện khi đo.
5.3 . Thực hiện đo huyết áp
1. Như đã được mô tả ở trên, hãy quấn vòng bít và áp dụng đúng tư thế.
2. Nhấn nút START/STOP để bắt đầu đo. Biểu tượng huyết áp
hiện trên màn hình và vòng bít căng
lên. Biểu tượng trái tim bắt đầu nhấp nháy đồng bộ ngay sau khi thiết bị phát hiện xung.
Bạn có thể dừng đo huyết áp bất cứ lúc nào bằng cách nhấn tiếp nút START/STOP. Kết quả đo của
những lần bị hủy sẽ không được lưu.
9
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Nếu bạn muốn xóa toàn bộ bộ nhớ của người dùng tương ứng, hãy nhấn tiếp nút bộ nhớ M, đồng thời nhấn và giữ nó
cùng với nút START/STOP
trong 5 giây.

6. Đo điện tâm đồ
6.1 . Chuẩn bị đo điện tâm đồ
Đọc kỹ những lưu ý sau trước khi đo điện tâm đồ:
• Không dùng thanh điện tâm đồ trên quần áo.
• Nếu bề mặt điện cực của thanh điện tâm đồ bị bẩn, hãy lau sạch chúng bằng bông có tẩm cồn.
• Nếu da hoặc tay bạn bị khô, hãy dùng khăn ẩm lau trước khi đo.
• Xin lưu ý rằng tay trái và tay phải của bạn không được tiếp xúc với nhau (phương pháp đo C) hoặc tay và ngực
(phương pháp đo A/B). Nếu không, kết quả đo sẽ không chính xác.
• Đảm bảo rằng tay phải của bạn không tiếp xúc với cơ thể trong khi đo. Để đảm bảo đo được
chính xác, chỉ ấn nhẹ vào các điện cực trên và điện cực dưới của thanh điện tâm đồ.
10
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• Không lộn ngược thanh điện tâm đồ khi sử dụng.
• Không nói chuyện hoặc cử động trong khi tiến hành đo điện tâm đồ vì nó có thể cho ra các kết quả sai lệch.

Phương pháp đo B

Đặt ngón trỏ trái của bạn lên điện cực trên của thiết bị và giữ thiết bị trong tay theo
chiều dọc.

6.2. Đo điện tâm đồ
Có 3 phương pháp khác nhau để đo. Bắt đầu với phương pháp đo A, “ngón trỏ phải–ngực”. Nếu phương pháp
này không đo được, hoặc chỉ số đo được không ổn định (Biểu tượng “EE” thường xuyên hiển thị), hãy
chuyển qua phương pháp B “ngón trỏ trái–ngực” và, nếu cần thiết, là phương pháp C “tay trái–tay phải”.
Phương pháp/quy trình phù hợp nhất phụ thuộc vào cấu hình tim (hình dạng của tim) của từng người dùng.
Nếu bạn không thể đo được các chỉ số ổn định bằng phương pháp đo đã thực hiện, cũng có thể do nguyên
nhân vô hại như hình dạng của tim. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng có thể là do một căn bệnh nào đó.
Phương pháp đo C mang lại sự thoải mái tối đa, nhưng lại có sự ổn định đo thấp hơn nhiều so với
phương pháp A hoặc B.
1. Lắp dây dẫn của thanh điện tâm đồ vào khe cắm dành cho thanh điện tâm đồ trên thiết bị.
2. Ấn nhanh công tắc kích hoạt thanh điện tâm đồ để bật thiết bị.
3. Nhấn và giữ nút bộ nhớ M trong 3 giây để chọn bộ nhớ người dùng mong muốn ( hoặc ).
Phương pháp
đo A
Top

“ngón trỏ phải-ngực” (gần tương ứng với “bước 2”)
Đặt ngón trỏ phải của bạn lên điện cực trên của thiết bị và giữ thiết bị
trong tay theo chiều dọc.

“ngón trỏ trái-ngực”
(tương ứng với “bước 3”)

5 cm

Bạn có thể xác định vị trí chính xác để đặt điện cực thấp hơn của thiết bị vào ngực bằng
những phương pháp sau:
• Tưởng tượng một đường từ phía trước nách xuống dưới. Đồng thời, tưởng
tượng một đường dài 10 cm từ xương sườn thấp nhất sang rìa thân trái. Đặt
điện cực thấp hơn của thiết bị tại điểm giao nhau của 2 đường trên.
hoặc
• Tưởng tượng một đường từ đoạn cuối của giữa xương ức sang bên trái. Đồng
thời, tưởng tượng một đường từ phía trước nách xuống dưới. Đặt điện cực
thấp hơn của thiết bị tại điểm giao nhau của hai đường này.

Ấn nhẹ điện cực vào ngực cho đến khi bạn nghe hoặc cảm thấy có tiếng
cách. Quan trọng: Không gắn điện cực vào da chặt quá.
Phương pháp đo C “tay trái–tay phải”
(tương ứng với “bước 1”)

5 cm

Bạn có thể xác định vị trí chính xác để đặt điện cực thấp hơn của thiết bị vào ngực bằng
những phương pháp sau:
• Tưởng tượng một đường từ phía trước nách xuống dưới.
• Đồng thời, tưởng tượng một đường dài 10 cm từ chiếc xương sườn thấp nhất
xuống rìa trái của thân. Đặt điện cực thấp hơn của thiết bị tại điểm giao nhau
của hai đường trên.
Hoặc
• Tưởng tượng một đường từ phần cuối của giữa xương ức sang bên trái. Đồng thời, tưởng tượng
một đường từ phía trước nách xuống dưới. Đặt điện cực thấp hơn của thiết bị tại điểm giao
nhau của hai đường trên.

Ấn nhẹ điện cực vào ngực cho đến khi bạn nghe hoặc cảm thấy có tiếng
cách. Quan trọng: Không gắn thiết bị chặt vào da.

Đặt ngón trỏ phải vào điện cực trên của thiết bị. Đặt ngón trỏ trái vào
điện cực dưới của thiết bị.

Ấn vào điện cực thấp hơn cho đến khi bạn nghe hoặc cảm thấy có tiếng cách.
Quan trọng: Không gắn thiết bị vào da quá chặt.
Hãy lưu ý rằng tay phải và tay trái không được tiếp xúc với nhau (phương pháp đo C) hoặc tay và ngực
(phương pháp đo A/B). Nếu không, kết quả đo sẽ không chính xác. Không cử động trong khi đo, không
nói chuyện và không di chuyển thiết bị. Bất kì chuyển động nào cũng sẽ làm kết quả đo bị sai lệch. Duy
trì áp suất không đổi trong quá trình đo. Không ấn điện cực vào da quá chặt vì nó có thể làm
căng cơ và kết quả đo có độ sai lệch cao hơn.
4. Biểu tượng đếm ngược 30 giây xuất hiện phía dưới cùng bên trái màn hình, nhịp tim hiện tại được hiển
thị trong thời gian thực. Đồng thời, biểu tượng trái tim ( ) nháy cùng lúc với nhịp tim của bạn.
Nhịp tim trung bình được hiển thị sau 30 giây đếm ngược đã hết.
5.Bản tóm tắt kết quả đo điện tâm đồ xuất hiện trên màn hình hiển thị sau 30 giây đếm ngược đã hết.
6. Để đo tiếp, hãy nhấn tiếp công tắc kích hoạt. Để tắt thiết bị, hãynhấnnútSTART/STOP . Ngoài ra, thiết bị sẽ tự
động tắt sau 2 phút.
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6.3 . Phương pháp đo điện tâm đồ không đúng
KHÔNG BAO GIỜ đo điện tâm đồ nếu:

7. Beurer CardioExpert

Ngón trỏ phải chưa đủ tiếp
xúc với điện cực trên.

Để thu được kết quả chi tiết của dữ liệu ghi được, bạn có thể cài đặt bản dành cho máy tính “Beurer
CardioExpert” từ CD được cung cấp hoặc tải ứng dụng có sẵn miễn phí từ Apple App Store hoặc Google Play.
Dữ liệu có thể được truyền qua giao diện USB hoặc Bluetooth®.

Quy trình đo được tiến
hành qua lớp quần áo.

7.1 Yêu cầu hệ thống

Thanh điện tâm đồ bị
lộn ngược.

Bạn cầm thanh điện tâm đồ bằng
tay trái.

7.2 Yêu cầu ứng dụng
• Bluetooth® 4.0, iOS phiên bản 7.0 trở lên
• Thiết bị Android™ - phiên bản 4.3 trở lên với Bluetooth®

6.4 . Đánh giá các giá trị đo điện tâm đồ
Khi bạn đã đo xong, những kết quả sau đây có thể xuất hiện trên màn hình LCD.
Cho biết một hoặc nhiều lần nghỉ trong chu kì
tim, mỗi lần lâu hơn 2 giây.

Ghi điện tậm đồ xong.
Cho biết nhịp tim giảm (nhịp
tim chậm) dưới 55 [bpm].

Cho biết sự gián đoạn nhịp trong quá trình
ghi điện tâm đồ.

Cho biết nhịp tim tăng (nhịp
tim nhanh) nhanh hơn 100
[bpm].

Bản dành cho máy tính
• Hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Bộ xử lý: Intel Core 3-3220 3.3 GHz hoặc cao hơn
• RAM: tối thiểu 1 GB
• Ổ cứng: tối thiểu 1 GB với bộ nhớ trống 1 GB
• Độ phân giải màn hình: tối thiểu 1280 x 1024
• Ổ đĩa CD-ROM, giao diện USB

8. Nếu có sự cố?
Sự cố
Kết quả đo ECG nhấp nháy trên
màn hình.

Nguyên nhân
Tín hiệu ECG không ổn
định hoặc quá yếu.

Giái pháp
Lặp lại quy trình đo như hướng dẫn
trong bản hướng dẫn sử dụng này.

Kết quả đo ECG hiển thị “EE”
trên màn hình.

• Điện cực được gắn vào da
quá lỏng.
• Bị gián đoạn trong khi đo.
• Tần suất âm thanh quá cao
trong khi đo.

Lặp lại quy trình đo như hướng dẫn
trong bản hướng dẫn sử dụng này.

Kết quả đo huyết áp hiển thị
“EE_0-4” trên màn hình.

Vòng bít được quấn chưa
đúng cách.

Quấn lại vòng bít như trong hướng
dẫn ở phần “5.1 Quấn vòng bít”.

Hết pin (“EE 4”).

Thay pin.

Hết pin.

Thay pin.

Pin được lắp chưa đúng.

Lắp lại pin, quan sát phân cực (-/+)
để lắp cho đúng.

Dạng sóng thay đổi

Nhịp tim nhấp nháy trên màn hình cho biết tín hiệu điện tâm đồ không ổn định hoặc yếu. Trong trường hợp
này, hãy lặp lại quy trình đo.
Bạn có thể tìm thấy thông tin cơ bản và số liệu y khoa cho bác sĩ trong tài liệu “Phụ lục cho bác sĩ” đi kèm với
thiết bị.
6.5 . Hiển thị và xóa giá trị đo điện tâm đồ
Thiết bị này có 2 bộ nhớ người dùng. Mỗi bộ nhớ có thể lưu trữ lên đến 60 lượt đo. Khi tất cả dung lượng trong
một bộ nhớ người dùng đã hết, kết quả đo lâu nhất sẽ được thay thế bằng kết quả gần nhất.
Bạn có thể truy cập vào kết quả đo đã được lưu trên thiết bị bất cứ lúc nào. Quy trình tiến hành như sau:
1. Khi thiết bị đã được tắt, hãy nhấn nút bộ nhớ M. Giá trị đo được lưu
gần nhất trong bộ nhớ người dùng đã chọn được hiển thị.
Để truy cập vào giá trị đo trong bộ nhớ người dùng thứ hai, hãy
nhấn và giữ nút bộ nhớ M trong 3 giây.
2. Để di chuyển giữa các giá trị đo riêng rẽ, hãy nhấn nút bộ nhớ M.
Nếu bạn muốn xóa toàn bộ bộ nhớ của người dùng tương ứng, hãy nhấn tiếp
nút bộ nhớ M, đồng thời nhấn và giữ cùng nút START/STOP
trong 5 giây.
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M
Không bật được thiết bị.

14

Beurer BM95

10. Xử lý chất thải
Sự cố
Vòng bít không căng.

Nguyên nhân
.Dây dẫn được cắm vào thiết bị
chưa đúng.

Vòng bít bị đứt.

Kết quả đo huyết áp rất cao/thấp.

Giái pháp
Đảm bảo dây dẫn được cắm đúng vào
thiết bị.

Thay vòng bít. Liên hệ với trung
tâm dịch vụ khách hàng

Quấn vòng bít chưa đúng cách. Quấn lại vòng bít.
Bạn cử động hoặc nói chuyện
trong khi đo.

Không cử động hoặc nói chuyện
trong khi đo.

Quần áo gây trở ngại trong quá
trình đo.

Đảm bảo rằng vòng bít không bị quần
áo gây trở ngại trong khi đo.

Các giá trị đo được lưu có thể
không lấy ra khỏi bộ nhớ được
nữa.

Khi bộ nhớ đầy, các giá trị đo cũ Tải các giá trị đo được lưu xuống
sẽ bị các giá trị đo gần nhất lưu máy tính của bạn thường xuyên.
đè lên.

Quy trình đo điện tâm đồ không
bắt đầu dù các điện cực đã được
tiếp da.

Thiếu tiếp xúc điện cực.

Mất kết nối Bluetooth®.

Sự cố kết nối giữa điện
thoại/máy tính bảng và ứng
dụng.

ID của thiết bị không xuất hiện
bên dưới chữ “Setting” trong
ứng dụng “CardioExpert”.

Sự cố truyền dữ liệu trên kết
nối ban đầu.

Đảm bảo rằng điện cực dưới được
gắn chặt vào da.

Tắt bộ phận chính, đóng ứng dụng
và ngắt kết nối Bluetooth® trên
điện thoại/máy tính bảng của bạn.
Thiết lập lại kết nối.
Tắt bộ phận chính, đóng ứng dụng
và ngắt kết nối Bluetooth® trên điện
thoại/máy tính bảng của bạn. Thiết
lập lại kết nối.

9. Bảo trì và vệ sinh
Dùng khăn ẩm lau thân máy, thanh điện tâm đồ và vòng bít thật cẩn thận.
Không được dùng các chất làm sạch hoặc dung môi để lau.
Nếu bề mặt điện cực của thanh điện tâm đồ bị bẩn, hãy lau sạch bằng bông có tẩm cồn.
Khi bạn không sử dụng thanh điện tâm đồ, hãy rút nó ra khỏi thân máy.
Trong bất kì trường hợp nào không được phép làm ướt máy, thanh điện tâm đồ hoặc vòng bít, vì nước có thể
lọt vào trong và làm hỏng máy.
• Không được đặt vật nặng lên trên thiết bị. Tháo pin ra. Không được bẻ cong dây dẫn.
•
•
•
•
•
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Thải bỏ thiết bị riêng biệt.

11. Thông số kỹ thuật
Số mô-đen
Phương pháp đo
Dải đo

Dải ECG/nhịp mẫu
Độ chính xác hiển thị
Sai số cho phép
Bộ nhớ
Kích thước
Trọng lượng
Chu vi vòng bít
Điều kiện hoạt động cho phép
Điều kiện bảo quản cho phép
Nguồn
Tuổi thọ pin
Phụ kiện
Phân loại
Bằng sáng chế

BM 95
Đo huyết áp động mạch, không xâm lấn trên bắp tay.
Điện tâm đồ một kênh ở các vị trí có thể lựa chọn tự do phía trước/ đất
tín hiệu ECG (mặt đất) được đề cập.
Huyết áp 0 – 300 mmHg,
tâm thu 60 – 280 mmHg,
tâm trương 30 – 200 mmHg,
nhịp tim 30 –180 nhịp/phút
0,05 tới 40 Hz/256 Hz
Huyết áp: ± 3 mmHg hoặc 2% giá trị hiển thị
Nhịp tim: <± 5% giá trị hiển thị
Độ lệch tiêu chuẩn tối đa cho phép theo thử nghiệm lâm sàng:
Tâm thu: 8 mmHg/tâm trương: 8 mmHg
2 bộ nhớ, 60 kết quả/bộ nhớ
Bộ phận chính: L 128 mm x W 128 mm x H 40 mm
Thanh ECG: D 25 mm x H 125 mm
Bộ phận chính: Gần 300 g (chưa lắp pin)
Thanh ECG: gần 40 g
22 to 42 cm
+10 °C to +40 °C, 30-85 % độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
-20 °C to +50 °C, 10-85 % độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
4 viên pin AAA
Dùng được gần 300 lần đo, phụ thuộc vào mức độ huyết áp
và áp suất bơm
Vòng bít, Hướng dẫn sử dụng, 4 viên pin AAA, thanh ECG, cáp
USB, túi đựng
Nguồn bên trong, IPX0, không AP hoặc APG, hoạt động liên tục.
Huyết áp: Bộ phận ứng dụng kiểu BF
Thanh ECG : Bộ phận ứng dụng kiểu CF
TWM474484, TW201233370 / CN102631193A, CN203539335U /
US20130345575 / EP2676599 / JP2014039800
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