
•  При измерване на пациенти с обикновена аритмия, като например предсърдни или предкамерни екстра-
систоли, или предсърдно мъждене, може да се установи отклонение в резултата. Консултирайте се с Вашия 
лекар, за да Ви разясни резултатите. Когато налягането в маншона надвиши 300 mmHg /mm живачен стълб/, 
въздухът ще се изпомпва автоматично. Ако маншонът не успее да изпомпа въздуха, когато налягането над-
виши 300 mmHg /мм живачен стълб/, свалете го от ръката и натиснете бутон  или , за да прекратите 
напомпването.

•  Апаратът е без AP/APG и не е подходящ за използване при наличие на анестетични смеси, запалими с въздух, 
кислород или азотен оксид.

•  Операторът не трябва да докосва едновременно изходната букса DC на мрежовия адаптер AC/DC и паци-
ента.

•  За да се предотвратят грешки при измерването, трябва да се избегне възникването на силни смущения, 
предизвикани от електромагнитни полета или от бързи преходни електрически сигнали/импулси.

• Преди употребата, потребителят трябва да се увери, че апаратът функционира безопасно и че е в добро 
състояние.

•  Употребата на апарата е противопоказна при жени със съмнение за бременност или които са бременни. 
Освен че предоставя неточни измервания, няма информация за последствията върху плода.

•  При заявка, производителят ще достави електрическите схеми, списъка на компонентите и др. само на ква-
лифициран персонал.

•  Твърде чести измервания могат да са опасни за ПАЦИЕНТА поради смущенията на кръвния поток. Прове-
рявайте (като следите съответния крайник), че употребата на mobileRAPID не нарушава за продължително 
време кръвообращението на ПАЦИЕНТА.

•  Уредът не е подходящ за постоянно наблюдение при нужда от спешна медицинска помощ или операции. 
В противен случай, ръката и пръстите на пациента могат да изтръпнат, да се подуят и да посинеят поради 
липса на кръв.

•  Използвайте апарата в помещенията, посочени в ръководството за употреба. В противен случай може да се 
повреди и да се влоши качеството на действие и дълготрайността му.

•  По време на употребата, пациентът влиза в контакт с маншона. Материалите, от които е направен маншона 
са тествани и е установено, че отговарят на изискванията на стандарти ISO 10993-5:2009 и ISO 10993-10:2010. 
Не предизвиква никаква реакция на чувствителност или дразнене.

• Поставянето на МАНШОНА върху рана би могло да причини допълнителни увреждания.
•  Поставянето на МАНШОНА и напомпването му върху който и да е крайник, върху който има интраваскула-

рен достъп или терапия или артеро-венозен шънт (A-V) може да доведе до временни смущения на притока 
на кръв и може да доведе до нараняване на ПАЦИЕНТА.

•  Поставянето на МАНШОНА и напомпването му върху същата страна, от която е била извършена мастекто-
мия, може да доведе до наранявания или да е причина за неточни измервания.

•  Поставянето на МАНШОНА може да причини временно нефункциониране на друга ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА, използвана едновременно върху същия крайник.

•  Използвайте аксесоарите и посочените/одобрените от производителя части. Неспазването на тази препо-
ръка може да предизвика щети по апарата или възникването на опасност за потребителя/пациента.

•  Препоръчва се да контролирате ефективността на действие на всеки 2 години или след поправка. Апаратът 
трябва да се провери отново, в случай че е понесъл щети от удряне, падане или намокряне и/или ако е 
бил изложен на въздействието на екстремни температури (топло/студено) или на промени във влажността.

• За употреба на обществени места се свържете с местния дистрибутор или се обадете на безплатен телефон 
800 900 080 за допълнителни пояснения.

• АКСЕСОАРИТЕ, подвижните части и ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА трябва да се изхвърлят съгласно 
местните разпоредби.

•  При възникване на проблеми с настройките, поддръжката или употребата на апарата, се обърнете за съ-
действие към местния дистрибутор или се обадете на безплатен телефон 800 900 080. Внимание! Не 
извършвайте сервизна дейност и/или поддръжка по време на използване на уреда! Всякакви други дейнос-
ти/операции по поддръжка/технически прегледи трябва да се извършват само и единствено от Сервизния 
център PiC. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Следните символи се срещат в ръководството за употреба, на етикетите и на някои от компонентите.

Символ “ПРЕГЛЕДАЙТЕ ИНСТРУК-
ЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА” Символ "ПРИЛОЖНА ЧАСТ ТИП BF"

0068

Символ за съответствие с изисква-
нията на директива MDD (медицин-
ски изделия) 93/42/ЕИО, изменена в 
директива 2007/47/ЕО

Символ влажност при транспорти-
ране и съхранение

Символ "ПРОИЗВОДИТЕЛ" Символ Off

SN Символ "СЕРИЕН НОМЕР" Символ On

 
   Без латекс Внимание

Код продукт Комбинирана марка Bluetooth®, 
Bluetooth® версия v. 4.0

0068(2014/53/UE)

Символ “СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВА-
НИЯТА НА ДИРЕКТИВА (Радиосъоръ-
жения) 2014/53/UE”

Може да се появи смущение в 
близост до устройства, обозначени 
със следния символ

IP22    Защитен от контакт с пръсти и предмети, по-големи от Ø 12 mm и от пръски вода, 
по-малки от 15 градуса във вертикална посока

Дата на производство на уреда: втората двойка цифри в партидния номер показва годината, а третата двойка 
- месеца. (напр. ПАРТИДА 1016100001: 16=2016; 10 = октомври)

Тази глава съдържа списък на съобщенията за грешка и на някои често възникващи въпроси 
вследствие употребата на апарата за измерване на кръвното налягане. Ако уредът не работи 
според предвиденото, проверете следното, преди да потърсите съдействие.

ПРОБЛЕМ ПРИЗНАК ПРОВЕРКА ОТСТРАНЯВАНЕ

Съобще-
ние за 

грешка

Няма захран-
ване Дисплеят не свети.

Изтощена батерия Презаредете батерията.

Бутон ON (I) - OFF (O), 
поставен на OFF (O).

Поставете на ON (I)
Бутон ON (I) - OFF (O).

Изтощени 
батерии

Дисплеят е избле-
днял или показва Изтощена батерия Презаредете батерията.

Показва се E1 Грешка в комуникацията

Проверете дали прило-
жението е активирано 

или деактивирано, отново 
опитайте да прехвърлите 

данните.

Показва се E3 Маншонът не е фиксиран 
добре.

Стегнете отново маншона, 
починете си за момент, след 

което повторете измерването.

Показва се E10 
или E11

Апаратът за кръвно наля-
гане е засякъл движение, 
говорене или пулсациите 
са недостатъчни по време 

на измерването.

Починете си за момент, 
след което повторете 

измерването.

Показва се E20 Процесът на измерване не 
отчита сърдечния ритъм.

Разхлабете дрехите 
около ръката и повторете 

измерването.

Съобще-
ние за 

грешка

Показва се E21 Неуспешна обработка на 
измерването.

Починете си за момент, 
след което повторете 

измерването.

На дисплея се 
показва EExx.

Поява на грешка от кали-
бриране.

Повторете измерването. 
Ако проблемът продължа-
ва, свържете се с доставчи-
ка или с нашето сервизно 
обслужване на клиенти за 
допълнително съдействие. 

Относно контактите и 
инструкциите за връщане, 

вижте гаранцията.

mobileRAPID

M100% + Y100% P 485 C

P 281 C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане 

ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПО-
ТРЕБАТА И ГИ СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

(4)  По време на свързването приложението Pic трябва да бъде активирано единствено на смартфона, който 
ще се свързва с апарата. При проблеми по време на свързването, се уверете дали няма други смартфони в 
семейството, които използват приложението или рестартирайте смартфона.

Модул Bluetooth® №: nRF8001
Честотен диапазон: 2.402 - 2.480 GHz
Захранващо напрежение: 3,3 V
Интервал изходна мощност: 0 dBm

Използване на маншона
1.  Ако носите часовник и бижута, свалете ги преди да сложите маншона. За правилно отчитане на измерване-

то, ръкавите трябва да се навият, а маншонът да се постави директно върху кожата.
2. За предпочитане е да поставяте маншона на лявата ръка, с длан, насочена нагоре, както е показано на 
Фиг. A.
3. Уверете се, че краищата на маншона са на около 2-3 cm от лакътя.
4.  За да се гарантира точно измерване, затегнете велкро лентата здраво около ръката, така че между маншона 

и кожата да няма разстояние. Ако маншонът е твърде хлабав, измерването няма да е точно.

Фиг. A

Полезни съвети
Следват няколко полезни съвета за по-точно отчитане на измерванията. 
• Не измервайте кръвното си налягане веднага след приемането на обилно количество храна.
• За по-точни показания, измервайте поне един час след хранене.
• Не пушете и не пийте чай, кафе или алкохолни напитки преди измерването на кръвното налягане.
• Не измервайте кръвното си налягане веднага след вземането на душ: изчакайте поне 20 минути
• Не измервайте, когато сте изморени или физически изтощени.
• Не измервайте кръвното си налягане, когато чувствате нужда да уринирате.
• По време на измерването е важно да бъдете спокойни. 
• Не измервайте в състояние на стрес или напрежение.
• Отчитайте кръвното налягане при нормална телесна температура. Ако усещате топло или студено, изчакай-
те известно време, преди да пристъпите към измерването.
• Отпочинете си поне 5 минути преди измерването.
• Изчакайте поне 3 минути между две измервания. Това позволява възобновяването на кръвообращението.
• Извършете измерването в тихо помещение.
• Не мърдайте и не говорете по време на измерването.
• Маншонът трябва да остане на същата височина на дясното предсърдие (Фиг. A)
• Не кръстосвайте краката си и не ги вдигайте.
• Облегнете гърба си добре на облегалката на стола.
•  За да се гарантира добро сравнение, извършвайте измерването винаги при подобни условия. Например, 

измервайте ежедневно, приблизително по едно и също време, на една и съща ръка или според указаното 
от Вашия лекар.

Начало на измерването
Ако желаете да запаметите резултата от измерването в зона за запаметяване Utente 1, натиснете бутон Utente 
1: апаратът ще се включи автоматично, ще извърши цялото измерване и след това ще запомни резултата.
Ако желаете да запаметите резултата от измерването в зона за запаметяване Utente 2, натиснете бутон Utente 
2: апаратът ще се включи автоматично, ще извърши цялото измерване и след това ще запомни резултата.

1. Когато апаратът за измерване на кръвно налягане е изключен, натиснете бутон  или  , за да включите 
апарата.

Дисплей LCD.                        Настройка на нула        Напомпване и измерване.Показване и запаметяване на резултатите.

2. Натиснете бутон Utente 1 или Utente 2, за да изключите апарата, в противен случай същият ще изгасне до 
1 минута.
Ако се покаже икона  или , прочетете внимателно раздел "Полезни съвети" и повторете измерването.
Забележки: За да прекъснете измерването във всеки момент, натиснете бутон или  под дисплея. Маншонът 
ще изпусне въздуха бързо.

ВНИМАНИЕ!
1.  След като PiC mobileRAPID се е свързал със СМАРТФОН, данните от измерването ще бъдат 

автоматично прехвърлени към него чрез безжична връзка Bluetooth®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прехвърлените и показани на крайното устройство данни не могат да се използват за ди-
ректни диагностични цели. Данните за кръвно налягане, прехвърлени до който и да е смарт-
фон (или таблет и т.н.) не заместват диагноза, нито предоставят медицинско становище.
 
Показване на измерванията
1. Когато апаратът за кръвно налягане е изключен, натиснете бутон “Ricerca” за достъп до 
паметта.
2. LCD дисплеят ще покаже последния резултат от измерването на ID на потребителя, който 
е извършил последното измерване.
Номерът на измерването, датата и часа на извършването му ще се покажат последователно. 
3. Натиснете бутон “Ricerca”, за да разгледате запаметените измервания в хронологията.
4.  В режим запаметяване, натиснете бутон Utente 1, за да извикате хронологията на измерванията на Utente 1 

или натиснете бутон Utente 2, за да извикате съответната хронология на измерванията.
5.  Когато за конкретен потребител в апарата няма запаметена хронология, натиснете бутон “Ricerca” и LCD 

дисплеят ще покаже посоченото на фигурата вдясно.

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Последното измерване (1) се показва най-напред. Всяко ново измерване се запаметява като първо (1). Всички 
останали се преместват с едно число (напр. 2 става 3 и т.н.), а последното запаметено измерване (100) се 
изтрива от списъка.

Изтриване на измерванията
(1) В режим търсене, натиснете и задръжте натиснат бутон “Ricerca” за 3 секунди, за да изчистите паметта.
(2) Когато LCD дисплей показва “dEL ALL”, натиснете бутон Utente 1 (НАСТРОЙКА) за потвърждение.
(3) LCD дисплеят ще покаже “dEL dOnE” след това ще се изключи.
(4) Повторете точки от 1 до 3, като натиснете Utente 2, за да изчистите измерванията на Utente 2.
(5)  Ако желаете да прекъснете изчистването на паметта, натиснете другия бутон вместо бутон “Ricerca”, за да 

изключите апарата или изчакайте изключването на апарата.

Поддръжка
За да постигнете максимална ефективност при употребата на апарата, следвайте инструкциите, описани 
по-долу:
• Съхранявайте на сухо място и далеч от пряка слънчева светлина.
• Избягвайте допир с вода и, ако се налага, почиствайте със суха кърпа.
• Избягвайте силни вибрации и удари.
• Избягвайте прашни помещения и с променлива температура.
• Използвайте влажна кърпа за отстраняване на замърсяванията.
• Избягвайте миенето на маншона с вода.
Използвайте мека кърпа за почистване на апарата. Не използвайте абразивни почистващи препарати или 
разтворители.

Калибриране и поддръжка
• Този уред е проектиран за дълготрайна употреба, а неговата точност е тествана много внимателно. Поради 
това може да запази своите характеристики за сигурност и ефективност за не по-малко от 10 000 измервания 
или за срок от пет години при нормална употреба.
Обикновено се препоръчва апаратът да се проверява на всеки две години, за да се гарантира правилното му 
функциониране и точност. Вижте информацията в ръководството за употреба, относно оторизирания местен 
сервиз за обслужване.
За да смените батерията или маншета, се свържете само с оторизирания технически отдел за обслужване 
на клиенти Pic.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Уредът не е подходящ за постоянно наблюдение при нужда от спешна медицинска помощ или операции.
• Този уред не може да се използва едновременно с високочестотно хирургическо оборудване.
• Апаратът не е предназначен за транспортиране на пациенти извън здравни заведения.
• Апаратът трябва да се използва само от възрастни хора. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
• Лица с познавателен дефицит трябва да използват апарата под наблюдение.
• Апаратът е предназначен за измерване и неинвазивно наблюдение на кръвното налягане.
•  Не е предвиден за употреба на други крайници освен ръката или за функции, различни от измерването на 

кръвното налягане.
•  Не бъркайте самонаблюдението със самодиагностика. Този апарат позволява наблюдението на кръвното 

налягане, но не замества лекарския преглед. Започвайте или завършвайте назначено медицинско лечение 
единствено по лекарско предписание. Ако приемате лекарства, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар, 
за да определите най-подходящия момент за измерване на кръвното налягане. Не променяйте предписано 
лекарство, без предварително да сте се консултирали с Вашия лекар.

•  Когато се отчете нередовен сърдечен ритъм (IHB), причинен от обикновена аритмия по време на измер-
ването, на екрана се появява един знак. При тези условия електронният апарат за измерване на кръвно 
налягане продължава да функционира, но резултатите не са достоверни и по тази причина се препоръчва да 
се консултирате с лекар за по-задълбочена преценка.

СИМВОЛ ОПИСАНИЕ ОБЯСНЕНИЕ

Систолно налягане Резултат систолно налягане/максимално

Диастолно налягане Резултат диастолно налягане/минимално

Пулс Удари/минута

Изпомпване Маншонът се изпомпва.

Памет Ако има “M”, измерените стойности, които се показват, произхождат 
от паметта.

mmHg /мм живачен 
стълб/ Мерна единица за кръвно налягане mmHg /мм живачен стълб/

Изтощена батерия Батериите са изтощени и трябва да се сменят.

Неравномерен 
сърдечен ритъм Неравномерен сърдечен ритъм

Ниво Индикатор за нивото на кръвното налягане

Дата “MМ” означава месеца, “DD” означава деня

Средна стойност Средната стойност на последните 3 измервания, направени в 
рамките на 30 минути.

Прехвърляне на 
данните Приключено прехвърляне на данни (икона за функция Bluetooth®)

Търсене в хроноло-
гичен ред Извикване на запаметените измервания в хронологичен ред.

Сърдечен ритъм Отчитане на сърдечния ритъм по време на измерването.

Сигнал за засечено 
движение по време 
на измерването

Измерването може да е неточно.

Стъпките, които потребителят може безопасно да извърши, са само посочените в следващите инструкции за 
употреба, поддръжка и предупрежденията. 

Зареждането на батерията на апарата
1. Батерията на mobileRAPID е вградена презареждаема литиево-полимерна батерия от 3,7 V 1000 mAh.
2.  Използвайте само адаптер AC/DC модел: KH0601000BW-PP-40 REF 02009135000000 (UK) или KH0601000EW-

PP-40 REF 02009136000000 (UE) за зареждане на батерията, точно както е посочено на следната фигура:

AC Adaptor

Зареждане в следните случаи:
•  показва се, 
• LCD дисплеят избледнява, 
• При включване на апарата дисплеят не се включва. 

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само адаптер AC/DC, одобрен от PIC (KH0601000BW-PP-40 REF 
02009135000000 (UK) или KH0601000EW-PP-40 REF 02009136000000 (UE) за зареждането. Не използвайте апа-
рата за измерване на кръвно налягане докато се презарежда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•  Батерията на Pic mobileRAPID е вградена литиево-полимерна батерия, която може да се презареждана и не 

може да бъде сменяна и  разглобявана от клиента. 
•  Батерията трябва да се смени и демонтира само от оторизиран от PiC отдел по поддръжката, . Не се оп-

итвайте да смените батерията по своя инициатива: неправилна подмяна или използване на неправилните 
резервни части може да доведе до риск от експлозия. 

•  При нормална употреба, батерията може да се презарежда около 300 пъти; ако батерията не се зарежда нор-
мално или ако апаратът за кръвно налягане не работи нормално, се свържете с оторизираните работници 
по поддръжката. При три измервания на ден и при напълно заредена батерия, уредът може да се използва 
за около 40 дни.

•  За да удължите продължителността на заряда на батерията, изключвайте апарата след употреба.
•  Съхранявайте и използвайте апарата за кръвно налягане на хладно, сухо и проветриво място. 

•  Внимание! Избягвайте да използвате устройството в близост до огън или източници на топлина, за да се 
избегне риск от експлозия на батерията. Батерията трябва да се изхвърли в съответствие с насоките, дадени 
в края на това ръководство (2006/66/CE) 

•  По време на процеса по зареждане, апаратът за кръвно налягане показва: 
•  След приключване на зареждането извадете щепсела.
•  По време на презареждането, не докосвайте едновременно буксата на мрежовия адаптер AC/DC и пациента.
•  По време на презареждането с адаптер, контактът трябва да е близо до апарата и да е лесно достъпен.
•  Преди употреба литиевите батерии трябва да се презаредят. Вижте инструкциите за правилните процедури 

по презареждане.
•  Не продължавайте с презареждането на литиевата батерия, след като е напълно заредена.

Настройване на дата и час
За да се гарантира, че записаният резултат от измерването, показва точното време, задайте часа и устрой-
ството, преди да използвате апарата. Преди употреба, позиционирайте прекъсвача за включване на “ I ”, за 
да включите апарата. Забележка: Ако прекъсвачът е позициониран на “  ”, като натиснете който и да е бутон, 
няма да се случи нищо.
(1)  Когато апаратът е изключен, натиснете и задръжте натиснат бутон Utente 1 за 3 сек., за достъп до режима 

за настройка на часа.
(2)  Годината ще примигва на апарата, след това натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. С натиска-

нето на числото всеки път циклично ще се увеличава с една цифра. 
(3)  Натиснете отново бутон “Utente 1” за потвърждение [ГОДИНА]. След това ще започне да примигва числото, 

което указва [МЕСЕЦА].
Натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. С натискането на числото всеки път циклично ще се уве-
личава с една цифра.
Числото за [ДЕН] ще започне да примигва. Натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. С натискането 
на числото всеки път циклично ще се увеличава с една цифра.
(4)  Натиснете отново бутон “Utente 1” за потвърждение [ДЕН]. След това ще започне да примигва числото, 

което указва [формат 24 или 12 часа]. Натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. Като натиснете 
числото циклично ще се промени на 12 или 24 часа.

(5)  Натиснете отново бутон “Utente 1” за потвърждение [формат 24 или 12 часа]. След това ще започне да при-
мигва числото, което указва [ЧАСОВЕ]. Натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. С натискането 
на числото всеки път циклично ще се увеличава с една цифра.

(6)  Натиснете отново бутон “Utente 1” за потвърждение [ЧАСОВЕ]. След това ще започне да примигва числото, 
което указва [МИНУТИ]. Натиснете бутон “Ricerca”, за да промените числото. Всеки път, когато се натисне 
числото ще се увеличава циклично с една цифра.

(7)  Натиснете отново бутон “Utente 1” за потвърждение [МИНУТИ]. След това LCD дисплеят ще покаже “dOnE” 
 ГОДИНА  ДЕН И МЕСЕЦ  ФОРМАТ 24 или 12 часове  ЧАСОВЕ И МИНУТИ, след това апаратът ще се 

изключи.
Забележка: Ако в режим на настройка в продължение на 35 сек. не бъде натиснат никакъв бутон, дисплеят 
ще се изключи автоматично.  

Свързване на апарата за кръвно налягане със смартфон
(1) Активирайте връзката Bluetooth® и активирайте приложението. Уверете се, че и двете са активни по време 
на връзката.
(2)  Когато апаратът е изключен, натиснете и задръжте натиснат бутон Utente 2, за да задействате връзката. 

Символ  и символ  ще се покажат един след друг на LCD дисплея, като показват, че връзката е в процес 
на изпълнение. След като връзката е осъществена, на LCD дисплея ще се покаже символ . Ако не е въз-
можно връзката да се осъществи, на LCD дисплея ще се появи символ .

(3) Апаратът ще изгасне автоматично след като свързването приключи.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ. ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. 
Уважаеми клиенти, 
Благодарим Ви, че избрахте mobileRAPID на PicDARE, апарат за измерване на кръвно налягане, проектиран и 
произведен в съответствие с най-съвременните технологии. Преди да продължите, Ви препоръчваме да се 
запознаете с краткото описание на предупрежденията, включени в настоящото ръководство, за да се увери-
те, че сте разбрали правилно действието на апарата. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Редовната употреба на апарата за измерване позволява да се следи непрекъснато състоянието на кръвното 
налягане, но не трябва да замести периодичните медицински прегледи. Препоръчваме Ви да ходите редовно 
на лекар за общи прегледи, както и да получите по-подробна информация относно кръвното налягане. Стой-
ностите на кръвното налягане, измерени с настоящия апарат, са равностойни на тези, отчетени от специа-
лист, който използва метода на прослушване с маншон/стетоскоп, в рамките на ограниченията, определени 
и одобрени в съответствие с международния протокол ESH (Европейско дружество по хипертония). 

ГАРАНЦИЯ 
Настоящият продукт е гарантиран за срок от 5 години срещу всякаква липса на съответствие при нормални 
условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията няма да бъде валидна 
в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. Батерии-
те, маншонът и частите, които подлежат на износване, не са включени в гаранцията. В случай на неизправност, 
трябва да се обърнете единствено към упълномощения технически сервиз на Pic за обслужване на клиенти. 

RAPID-TECH Comfort ExperienceTM 

Този апарат използва осцилометричен метод за измерване на кръвно налягане. RAPID-TECH Comfort 
ExperienceTM е технология от последно поколение, избрана от Pic за апаратите за измерване на кръвно наля-
гане от серията RAPID. Позволява бързо и по-малко неприятно отчитане, тъй като измерването се извършва 
още по време на напомпването на маншона. Pic mobileRAPID е клинично тестван в съответствие с изисква-
нията на протокол ESH (Европейско дружество по хипертония), което е гаранция за неговата точност и пре-
цизност. 

Свързване на мрежовия адаптер

Систолно налягане
Маншон (приложна част тип BF)

Бутон „МЕМ“

Бутон 1
Ползвател 1

Диастолно налягане

Бутон ON/OFF

Бутон 2/ Бутон за активиране
Ползвател 2

Сърдечна честота

Включени части: Апарат за кръвно налягане с маншон, размер M-L, мрежов адаптер, ръководства за употреба 
и транспортна чанта. 

Характеристики: 
• Дисплей LCD blu 25x86 mm със синя подсветка 
• Памет с две зони 
• 100 регистрирани измервания във всяка зона 
• Измерване по време на напомпването
• Възможност за безжично свързване (Bluetooth® версия v. 4.0)
• Приложението се предлага за iOS и Android

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Какво представлява кръвното налягане?
Кръвното налягане е налягането, упражнявано върху артериалната стена, докато кръвта тече в артериите. 
Систолното артериално налягане (или максималното) е налягането, измерено, когато сърцето се свива и из-
тласква кръвта навън. Диастолното артериално налягане (или минималното) е налягането, измерено когато 
сърцето се отпуска и кръвта се влива в него. 
Защо се измерва кръвното налягане? 
Измежду различните здравословни проблеми, които тревожат съвременния човек, проблемите, свързани с 
хипертонията са най-често срещаните. Изключително опасната зависимост между хипертонията и сърдеч-
но-съдовите заболявания и високата степен на заболеваемост, превърна измерването на кръвното налягане 
в необходима стратегия за откриване на лицата, изложени на риск. 
Колебания в кръвното налягане
Кръвното налягане се мени постоянно. Не трябва да се безпокоите, ако се установят две или три измервания 
с високи стойности. Кръвното налягане може да варира в рамките на един месец или дори на един ден. Освен 
това се влияе от сезона, температурата и извършваната дейност. 
Класификация на хипертонията
Класификацията на кръвното налягане извън медицинската амбулатория, публикувана от ESH (Европейско 
дружество по хипертония)/ESC (Европейско дружество по кардиология) през 2013 г. е следната: 

Забележка: тази класификация не трябва да се счита като 
основа за диагноза на състояние, което изисква бърза меди-
цинска помощ: схемата има за цел да разграничи различните 
нива на кръвно налягане.

Хипертония

Нормално кръвно 
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ВНИМАНИЕ 
Само лекар може да установи Вашия обхват на нормално налягане. Свържете се с Вашия лекар, ако средните 
стойности на резултатите от измерванията са извън посочените стойности. Имайте предвид, че само лекар 
може да прецени дали стойностите на кръвното налягане са достигнали опасно ниво.

Отчитане на нередовен сърдечен ритъм
Апаратът за измерване на кръвно налягане е оборудван с алгоритъм за отчитане на нередовен сърдечен ри-
тъм (IHB). По време на всяко измерване алгоритъмът регистрира сърдечния ритъм и изчислява стандартното 
отклонение. Ако изчислената стойност е по-голяма или равна на 15, алгоритъмът задейства символа IHB на 
екрана по време на показването на резултатите от измерването.

ВНИМАНИЕ  
Появата на иконата IHB, по време на измерването, отчита нарушение на сърдечния ритъм. По принцип това 
не е причина за безпокойство. Във всеки случай, ако символът се появява често, се препоръчва да се консул-
тирате с лекар. Подчертава се, че апаратът не замества необходимостта от кардиологичен преглед, но може 
да помогне за ранното откриване на евентуални нарушения.

 Защо кръвното налягане, измерено в болнично заведение, е различно от това, измерено при 
домашни условия? 
Кръвното налягане варира постоянно, дори в рамките на 24 часа, в зависимост от времето, емоциите, физи-
ческото натоварване и най-вече под въздействието на "бялата престилка" в болничното заведение, която 
предизвиква по-високи резултати спрямо измерените при домашни условия. 

Резултатът еднакъв ли е, ако измерването се извърши на дясната ръка?
Измерването може да се извършва и на двете ръце; понякога могат да се отчетат различни стойности, по тази 
причина се препоръчва да извършвате измерванията винаги на една и съща ръка.

Описание на екрана LCD
Уверете се, че всички сегменти на LCD екрана светят.

Високо

Нормално

Индикатор за степента
на кръвното налягане

Систолно налягане (mmHg)



СПЕЦИФИКАЦИИ
Захранване:  Вградена презареждаема литиево-полимерна батерия 3,7 V 1000 mAh (~120 из-

мервания при заредена батерия, батерията може да се презарежда 300 пъти) или 
100-240 V~50/60 Hz / 6 V  1 A адаптер AC/DC модел: KH0601000BW-PP-40 REF 
02009135000000 (UK) или KH0601000EW-PP-40 REF 02009136000000 (UE)

Дисплей:  Цифров с подсветка LCD 25x86 mm 
Измерване:  Осцилометричен метод на измерване
Обхват на измерване: Номинално налягане в маншона: 0 mmHg~300 mmHg 
Измерено кръвно налягане: SIS (систолно): 60-230 mmHg, DIA: 40-130 mmHg (мм живачен стълб) 
Сърдечна честота: (40-199) удара/минута
Точност:   Налягане: ± 3 mmHg /мм живачен стълб/ 
  Сърдечна честота: ±5% 
Нoрмални условия на действие: Температура: от 5°C до 40°C 
  Относителна влажност ≤85% 
  Атмосферно налягане: от 86 kPa (килопаскал) до 106 kPa (килопаскал)
Условия за съхранение и транспортиране:  Температура: -20°C +60°C 
  Относителна влажност ≤10-93% 
Атмосферно налягане: 50-106 kPa (килопаскал)
Обиколка на ръката:  Около 22 cm ~ 42 cm   
Нето тегло:   Около 265 g (с включена батерия) 
Външни размери:  Около 73 × 67,5 × 22,5 мм
Начин на действие: Непрекъснато действие
Срок на експлоатация: 10 000 Измервания 
Аксесоари:   
Адаптер AC/DC:  100-240 V~50/60 Hz / 6 V  1A адаптер AC/DC модел KH0601000BW-PP-40 REF 

02009135000000 (UK) или KH0601000EW-PP-40 REF 02009136000000 (UE) не като 
резервна част, свържете се с Отдела за клиенти

Степен на защита: Приложна част тип BF ( Маншон)
Защита срещу проникване на вода: IP22 степен на защита срещу проникване на твърди тела и течности (изкапване + 
наклон на 15°)
Софтуерна версия: v11 
Класификация на апарата:  Захранване с батерия: Електромедицинско оборудване с вътрешно захранване
Адаптер AC/DC: Устройство клас II

Информация за контакти
За повече информация относно нашите продукти посетете сайта: www.picsolution.com, където можете да 
получите съдействие и да решите някои често срещани проблеми.

Директива за Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
1)  mobileRAPID изисква специални предпазни мерки по отношение на електромагнитните полета и трябва 

да бъде инсталиран и въведен в експлоатация в съответствие с EMC информацията, предоставена в ПРИ-
ДРУЖАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ.

2) Подвижно и преносимо комуникационно оборудване RF може да повлияе на mobileRAPID
3)  Безжичните комуникационни устройства, като устройства за безжична домашна мрежа, мобилни телефо-

ни, безжични телефони и съответните базови станции и преносими предаватели, трябва да се държат на 
минимално разстояние от d= 3,3 m от апарата. Разстоянието d е изчисленото от производителя в колоната 
от 800 MHz до 2,5 GHz (забележка: според посоченото в Таблица 6 на стандарт IEC 60601-1-2:2007 за електро-
медицински изделия, за обикновен мобилен телефон с максимална изходна мощност от 2 W се получава d= 
3,3 м при ниво на устойчивост равно на 3 V/m).

4)  За допълнителна информация относно директивата за електромагнитно съответствие (ЕМС) на апарата за 
измерване на кръвно налягане mobileRAPID, се обърнете към PIKDARE S.r.l, като използвате посочените в 
настоящото ръководство контакти.

Ръководство и декларация на производителя – eлектромагнитни емисии

mobileRAPID е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или 
потребителят на mobileRAPID трябва да гарантират употребата му в такава среда.

Тест за емисиите Съответствие Електромагнитна среда - ръководство

Радиочестотни емисии 
 CISPR 11 Група 1

mobileRAPID използва радиочестотна енергия 
само за вътрешното си функциониране. Затова 
радиочестотните му емисии са много ниски и не е 
възможно да предизвикат смущения в близост до 
какъвто и да е електронен уред.

Радиочестотни емисии 
 CISPR 11 Клас [B] mobileRAPID е подходящ за употреба във всякаква 

среда, включително битови сгради и тези, свързани 
направо към държавната електрозахранваща мрежа 
с ниско напрежение, която доставя енергия на сгра-
ди, използвани за домашни нужди, при условия, че 
се има предвид следното предупреждение:
Внимание: Настоящият апарат/система трябва да се 
използва само от здравни специалисти. Настоящият 
апарат/система може да причини радиосмущения 
или да промени работата на разположени наблизо 
уреди. Може да се наложи да се прилагат целена-
сочени мерки за намаляване на последиците от тях, 
като например различно насочване или позиция на 
mobileRAPID или екраниране на мястото на инстали-
рането му.

Хармонични емисии  
IEC 61000-3-2 Клас A

Eмисии на флуктуацията 
на напрежение/ 
трептене IEC 61000-3-3

Съответствие

Ръководство и декларация на производителя – eлектромагнитни емисии

mobileRAPID е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или 
потребителят на mobileRAPID трябва да гарантират употребата му в такава среда.

Тест за имунитет Ниво на теста на 
IEC 60601

Степен на съот-
ветствие

Електромагнитна среда -  
ръководство

Електростатичен 
разряд (ESD) IEC 
61000-4-2

В контакт ±6 kV 
С въздуха ±8 kV

В контакт ±6 kV 
С въздуха ±8 kV

Подовите настилки трябва да бъдат от 
дърво, бетон или керамични плочки. 
Ако подовите настилки са покрити с 
изкуствен материал, относителната 
влажност на въздуха трябва да бъде 
поне 30%.

Бързи електрически 
преходни процеси/
импулси 
IEC 61000-4-4

±2 kV за захранващи 
линии 
±1 kV за входни/
изходни линии

±2 kV за захранва-
щите линии

Захранването трябва да бъде типичното 
за търговска среда или болница.
Бързите електрически преходни проце-
си/импулси (EFT) се генерират от акти-
вирането на индуктивни товари. Преди 
инсталирането отделете апарата от дру-
ги зарядни устроиства. Ако е необходи-
мо поставете мрежов филтър.

Пренапрежение IEC 
61000-4-5

±1 kV от линия/и до 
линия/и 
±2 kV от линия/и до 
линия/и

±1 kV от линия/и до 
линия/и

Захранването трябва да бъде типичното 
за търговска среда или болница.

Падове, краткотрай-
ни прекъсвания 
и промени на 
напрежението по 
входящите линии 
на захранване IEC 
61000-4-11

<5 % UT  
(>95 % пад в UT)  
за 0,5 цикъл
 
40 % UT  
(60 % пад в UT)  
за 5 цикли
 
70 % UT  
(30 % пад в UT)  
за 25 цикли
 
<5 % UT  
(>95 % пад в UT) за 
5 сек.

<5 % UT  
(>95 % пад в UT)  
за 0,5 цикъл
 
40 % UT  
(60 % пад в UT)  
за 5 цикли
 
70 % UT  
(30 % пад в UT)  
за 25 цикли
 
<5 % UT  
(>95 % пад в UT) за 
5 сек.

Захранването трябва да бъде типичното 
за търговска среда или болница. Ако по-
требителят на mobileRAPID се нуждае от 
непрекъсната работа по време на пре-
късвания на електрозахранването, се 
препоръчва mobileRAPID да се захран-
ва от непрекъсваеми токозахранващи 
устройства или батерия.

Магнитно поле 
при мрежова 
честота (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Магнитните полета при мрежова честота 
трябва да са на нива, характерни за мон-
таж в търговска или болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: UT e мрежовото напрежение при променлив ток преди прилагането на пробното ниво.

Ръководство и декларация на производителя – eлектромагнитни емисии

mobileRAPID е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или 
потребителят на mobileRAPID трябва да гарантират употребата му в такава среда.

Тест за имунитет Ниво на теста на 
IEC 60601

Степен на съот-
ветствие

Електромагнитна среда - ръко-
водство

Радиочестотно 
предаване IEC 
61000-4-6
 
Радиочестотно 
излъчване IEC 
61000-4-3

3 Vrms 
От 150 KHz до 
80MHz

3 V/m 
От 80MHz до 

3 V

3 V/m

Преносимите и мобилни радиочестотни 
комуникационни устройства не трябва 
да се използват на по-малко разстояние 
до никоя от частите на mobileRAPID, 
включително и кабелите, от това на 
разделянето, изчислено с уравнението, 
приложимо за честотата на предавателя.
 
Препоръчвано разстояние на раз-
деляне:

 

d = [ —— ] √P
V1

3,5

d = [ —— ] √P
E1

3,5

d = [ —— ] √P
E1

7

От 80 MHz до 800 MHz

От 800 MHz до 2,5 GHz
 

където Р е изходна номинална мощност 
на предавателя във Watt (W) според 
производителя на предавателя, а d пре-
поръчаното разстояние на разделяне в 
метри (m). Интензитетите на полето от 
неподвижни радиочестотни предава-
тели, както е определено в електромаг-
нитно изследване на обекта a), може да 
са по-ниски от нивото за съответствие за 
всеки честотен интервал b).
Може да се появи смущение в близост 
до устройства, обозначени със следния 
символ:

ЗАБЕЛЕЖКА 1 - При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстояние за разделяне за по-висок честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 - Тези указания не са приложими във всички обстановки. Разпространението на електромагнит-
ните вълни се влияе от поглъщането и отражението на конструкции, предмети и хора.
a Интензитетът на полето за неподвижни предаватели, като базови станции за радиотелефони (мобилни/без-
жични) и наземни радиослужби, радиопредаватели при AM и FM и TV предаватели, не може да се предвиди 
теоретично с точност. За да се определи състоянието на електромагнитната среда, причинено от неподвижни 
радиочестотни предаватели, трябва да се направи проучване на място. Ако интензитетът на полето, измерен 
на мястото, на което се използва mobileRAPID, надвишава приложимото ниво на радиочестотна съвмести-
мост, функционирането на mobileRAPID трябва да се следи. Ако се забележат непредвидени обстоятелства, 
може да се наложи прилагането на допълнителни мерки, като различно ориентиране или позициониране 
на mobileRAPID.
b ) Интензитетът на полето в честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz, трябва да е по-малък от 3 V/m.

Препоръчителни отстояния на разделяне между подвижните и преносими уреди за радиочес-
тотна комуникация и mobileRAPID

mobileRAPID е предвиден да работи в електромагнитна среда, в която се контролират радиочестотните сму-
щения. Клиентът или потребителят на mobileRAPID може да допринесат за избягване на електромагнитните 
смущения, като спазват минимално отстояние между подвижните и преносими уреди за радиочестотна кому-
никация (предаватели) и mobileRAPID, както е препоръчано по-долу, според максималната изходна мощност 
на уреда за комуникация.

Максимална номинал-
на изходна мощност 

на предавателя 
W

Отстояние между уредите според честотата на предавателя

От 150 KHz до 80 MHz 
d=1,2

От 80 MHz до 800 MHz 
d=1,2

От 800 MHz до 2,5 GHz 
d=2,3

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 13

За предаватели с максимална изходна номинална мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното 
отстояние на разделяне d в метри (m) може да се изчисли, като се използва уравнението, приложимо за 
честотата на предавателя, където P е максималната изходна номинална мощност на предавателя във Watt (W) 
съгласно производителя на предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 - При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстояние за разделяне за по-висок честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 - Тези указания не са приложими във всички обстановки. Разпространението на електромагнит-
ните вълни се влияе от поглъщането и отражението на конструкции, предмети и хора.

ТОЗИ ПРОДУКТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА:
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 1 Общи изисквания
EN 1060-3: 1997/A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 3: Допълнителни изисквания за електромеха-
нични изделия за измерване на кръвното налягане.
EN 1060-4: 2004 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 4: Изпитвателна процедура за определяне на общата 
точност на системата на автоматизираните неинвазивни сфигмоманометри.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС
Символът, изобразяващ зачертан контейнер, поставен върху уреда посочва, че апарата, след крайната му упо-
треба, поради необходимостта да бъде третиран отделно от домакинските отпадъци, трябва да бъде преда-
ден в специалните депа за разделно събиране на електрически и електронни апарати или върнато в магазина 
при закупуването на нова еквивалентна апаратура. Потребителят е отговорен за предаването на излезлия 
от употреба апарат в определените депа за събиране. Правилното разделно събиране, целящо следващо 
пренасочване на апарата оставен за рециклиране, третиране и съобразено екологично изхвърляне, допри-
нася за предотвратяването на евентуални вредни въздействия върху здравето и околната среда и улеснява 

рециклирането на материалите, от които е съставен апаратът. За по-подробна информация , относно депата за събиране 
на разположение, се обърнете към местните компетентни органи или към магазина, от който сте извършили покупката.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА ЕС 2006/66/ЕО 
Символът, изобразяващ зачертан контейнер, поставен върху батериите показва, че същите след изтичането 
на експлоатационния им срок, поради необходимостта да се преработят отделно от битовите отпадъци, тряб-
ва да се предадат на приемателен пункт за разделно събиране или да се върнат на дистрибутора в момента 
на закупуване на нови равностойни, обикновени или акумулаторни батерии. Химическите символи Hg, Cd, 

Pb, поставени под зачертания контейнер, показват съдържащия се в батерията елемент. Hg=Живак, Cd=Кадмий, Pb=О-
лово. Потребителят е длъжен да предаде батериите след изразходването им на съответните приемателни пунктове за 
разделно събиране, за да улесни преработването и рециклирането им. Правилното разделно събиране за пренасочване 
на изтощените батерии за рециклиране, преработване и съобразено с екологичните разпоредби изхвърляне, допринася 
за предотвратяването на вредни последствия за човешкото здраве и околната среда и насърчава повторната употреба 
на веществата, от които са направени. Незаконното изхвърляне на продукта от страна на потребителя причинява щети 
на околната среда и човешкото здраве. За по-подробна информация, относно депата за събиране на разположение, се 
обърнете към местните компетентни органи или към магазина, от който сте извършили покупката.

ЗАБЕЛЕЖКА:
•  Марката и логото Bluetooth® са марки, регистрирани от SIG. Inc. и всяко използване от PIKDARE изисква 

лиценз.
•  Google Play и логото на Google Play са марки на Google Inc.
•  Apple и логото на Apple са марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. App Store е марка за 

услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Символи за почистване на чантата

Перете на ръка в студена вода,

30° C  Не избелвайте,

 Не сушете в сушилна машина,

     Да се суши на въже,

Не гладете,

  Не подлагайте на химическо чистене. 00680068
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PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italy

Медицинско представителство за България:
“Булгермед ВЕ” ООД, гр. София, ул. “Светослав Тертер” № 24,

тел.: 02/942 70 70,
e-mail: office@bulgermed.com; www.bulgermed.com


