
 Kullanım Kılavuzu

Önemli Notlar:
1. Ünitede yüksek hassasiyetli parçalar bulunmaktadır. Bu nedenle, aşırı sıcaklık, nem ve 

doğrudan güneş ışığından kaçınınız. Ana üniteyi düşürmeyiniz, güçlü bir şoka maruz 
bırakmayınız ve toz girmesini engelleyiniz. 

2. Tehlikeli durumlardan kaçınmak için cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
3. Ürün ehliyetsiz kişiler tarafından tamir edilmemelidir. Cihazı açmak için herhangi bir 

alet kullanmayınız veya cihazın içindeki herhangi bir parçayı ayarlamaya çalışmayınız. 
Herhangi bir probleminiz olduğu takdirde, ürünü satın aldığınız yetkili satıcınız ile irtibata 
geçiniz. 

4. Herhangi bir zamanda şişmeyi durdurmak için, hava boşaltım valfini açınız. Bu şekilde 
kaftaki hava boşalmaya başlayacaktır.

Saklama ve Bakım:
1. Ölçüm sonrasında kafı, kadran ve pompayı da içine alacak şekilde sarıp stetoskop ile 

birlikte çantasında saklayınız.
2. Saklama öncesinde mutlaka içindeki havayı boşaltınız.
3. Kafa herhangi delici bir madde ile yaklaşmayınız.
4. Tansiyon aletinizin doğruluğunu şu şekilde kolaylıkla test edebilirsiniz: Hava tamamen 

boşaltıldığında kadrandaki gösterge kırmızı ile gösterilen “0” ın altındaki alanda duruyor 
olmalıdır. Normal şartlarda her iki sene de bir kalibrasyon yaptırılmalıdır. Cihazınızı 
yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz. Kafı ütülemeyiniz, yıkamayınız yada kimyasal 
temizleyiciler ile temizlemeyiniz. Asla tiner, alkol ya da gazyağı kullanmayınız.

Güvenlik Bilgileri:
1. Plusmed pM-A01S Mekanik Tansiyon Ölçüm cihazı sağlıklı bir cilt dahilinde koldan 

tansiyon ölçümü yapmak için üretilmiştir.
2. Kafı 300mmHg’den fazla şişirmeyiniz.
3. Tansiyon ölçümünüzü 3 dakikadan fazla sürdürmeyiniz. Tekrar ölçüm almak için en az 

2 dakika bekleyiniz.

Teknik Özellikler
Ölçüm Aralığı:0-300 mmHg;
Doğruluk:± 3 mmHg;
Çalışma koşulları:10°C~40°C%85RH max.
Depolama koşulları:-10°C~60°C 

%10~90RH max.
Ağırlık:54±5g.
Boyutlar:52(u.)x90(g.)x33(y.) mm

*Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

GİRİŞ
Plusmed pM-A01S tansiyon aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. pM-A01S ile tespit 
edilen tansiyon ölçümleri, kaf/steteskop dinleme yöntemini kullanan eğitimli bir gözlemci 
tarafından elde edilen ölçümlere eşittir. 

pM-A01S, belirlenmiş bir Uluslararası Garanti Programı tarafından üretim hatalarına karşı 
korunmaktadır. 

Dikkat: İlgili dokümanlara başvurunuz. 
Kullanım öncesi bu dokümanı dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kendi tansiyonunuz ile ilgili 
spesifik bilgi için, doktorunuza danışınız. Bu kullanma kılavuzunu muhafaza ediniz.

Ön açıklamalar 
Bu Tansiyon Ölçüm Cihazı, 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EEC standartlarına ve EN 
ISO81060-1:2012 direktiflerine uygun olarak üretilmiştir. CE işareti de bunun kanıtıdır ve bu 
onay 1984 no’lu onaylanmış kuruluş tarafından verilmiştir. Doğru ölçüm için, her iki yılda bir 
kalibrasyon işleminin yapıması önerilir.

Tansiyon Ölçümü Hakkında
Doktorunuza düzenli olarak danışmanız önem arz etmektedir. Doktorunuz size normal 
tansiyon aralığınızı ve risk altında olduğunuz noktaları bildirecektir.

Tansiyonunuzun güvenilir bir referans olmasını istiyorsanız uzun dönemlik kayıtlar tutunuz. 

Kaf Uygulaması:
1. Kafı çıplak olan kolunuzun üst kısmına takınız ve borular avuç içine bakacak şekilde kafı 

sarınız. Kafın üzerinde ki “artery” yazısı ana atardamarınızın üzerinde olmalıdır.
2. Kaf, dirseğinizin üst kısmından yaklaşık 2-3 cm yukarıda olmalıdır. Doğru ölçüm 

alabilmeniz için kafın kolunuza uygun bedende olması gerekir.
 

Ölçüm Prosedürü:
1. Stetoskopu, 1.resimde görüldüğü gibi atardamar işaretinin hizasına gelecek şekilde ana 

atardamarınızın üzerine yerleştiriniz.
2. Valfi kapattıktan sonra, kafı normal tansiyon değerinizden 30-40 mmHg daha fazla 

pompalayarak şişiriniz.(resim 2)
3. Valfi kaftaki havayı azar azar geri boşaltmak üzere dakikada 2-3 mmHg düşecek şekilde 

açınız. (resim 3)
4. Kulağınıza gelen ilk Korotkoff sesleri büyük (sistolik) tansiyon değeriniz ve bu seslerin 

bittiği anki değer de küçük tansiyon (diyastolik) değerinizdir.
5. Ölçüm bittikten sonra kafı tamamen boşaltmak üzere valfi serbest bırakınız.

Uygun Kaf Ölçüsü:
Yetişkin: 24-32 cm
 

                                                                           

Model: pM-A01S
ANEROID BLOOD PRESSURE MONITOR / MEKANİK TANSİYON ALETİ 

Ana arter

1.5 ~2.5 cm
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 Instruction Manual

Important Notes:
1. The unit contains high-precision parts. Therefore, avoid extreme temperatures, 

humidity and direct sunlight. Do not drop the main unit, do not expose it to a strong 
shock and prevent dust. 

2. The device should not be used by children to avoid dangerous situations.
3. The device should not be repaired by unqualified people. Do not use any tool to 

open the device or do not attempt to adjust any parts contained in the device. If 
you have any problems, please call your dealer where you purchased the product. 

4. To stop inflation at any time, open the air release valve. This way air in the cuff is 
released.

Storage and Maintenance:
1. After the measurement, wrap the cuff around the scale and pump and store them 

in the bag together with the stethoscope.
2. Definitely release the air prior to storage.
3. Do not approach the cuff with any drilling agent.
4. As follows, you can easily test the accuracy of your sphygmomanometer: the 

indicator on the scale should indicate the area under “0” with red color when air is 
completely released. Under normal circumstances the device should be calibrated 
in every two years. Clean your device with a soft moist cloth. Do not iron, wash the 
cuff, or clean it with chemicals or chemical cleanser. Never use thinner, alcohol or 
kerosene.

Safety Information:
1. Plusmed pM-A01S Aneroid Sphygmomanometer is manufactured to measure 

blood pressure on the arm on a healthy skin.
2. Do not inflate the cuff over 300mmHg.
3. Do not continue blood pressure measurement more than 3 minutes. Wait at least 2 

minutes to take measurements again.

Specifications
Measurement Range: 0-300 mmHg;
Accuracy: ± 3 mmHg;
Operating conditions: 10°C~40°C%85RH max.
Storage conditions:-10°C~60°C 

%10~90RH max
Weight: 54±5g.
Dimensions: 52(l.)X90(w.)X33(h.) mm

* Specifications are subject to change without notice.

INTRODUCTION
Plusmed pM-A01S Aneroid Sphygmomanometer is manufactured in compliance with 
both the EN ISO81060-1:2012 standard and the EEC directive 93/42/dated 14 June 
1993 regarding medical devices and its following modifications. The CE mark shows 
proof of this and so does the 1984 Notified Body.   For an accurate measurement, 
calibration is advisable in every two years.

Preliminary remarks
This Sphygmomanometer, compliant with Medical Devices Directive within European 
legislation, upholds “CE 1984” CE mark. The device’s quality has been approved and 
it conforms to the terms of European Community directive 93/42/EEC dated June 
14, 1993 related to medical devices and to the general requirements of EN 1060-1 
(1995, A1: 2002) related to non-invasive blood pressure measuring equipment and to 
additional requirements of EN 1060-2 (1996) related to non-invasive blood pressure 
measurement equipment for electro-mechanical blood pressure measuring systems. 
Aneroid Sphygmomanometers are also consistent with ANSI/AAMI SP-10: 2002.  For 
an accurate measurement, calibration is advisable in every two years.

About Blood Pressure Measurement
It is important to consult your physician regularly. Your physician will tell you about your 
blood pressure range and the points where you are at risk.

If you want your blood pressure to be a reliable reference, keep long-term records. 

Cuff Application:

1. Fasten the cuff around the upper part of your naked arm and wrap the cuff so that 
the tubes face your palm. The caption “artery” should be on your main artery.

2. Cuff should be placed about 2-3 cm above the top of your elbow. To get accurate 
measurements, the cuff size should be suitable for your arm.

 

Measurement Procedure:
Place the stethoscope on your main artery lining with artery indication, as shown by 
Figure 1.
After closing the valve, inflate the cuff by pumping 30-40 mmHg more than your 
normal blood pressure value. (Figure 2)
To discharge the air in the cuff, gradually open the valve, dropping 2-3 mmHg per 
minute. (Figure 3)
The first Korotkoff sounds in your ear represent your systolic blood pressure value and 
the value at the moment those sounds end is your diastolic value.
 After the measurement, open the valve to discharge the cuff completely.

Appropriate cuff dimensions:
Adults: 24-32 cm
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Main artery

1.5 ~2.5 cm


