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PRZEZNACZENIE 
 
Za pomocą modeli ciśnieniomierzy aneroidowych KONSTANTE I / II / PRAKTICUS I / II oraz SYSDIMED / 
OSCILLOPHPON możesz łatwo i szybko zmierzyć ciśnienie krwi. Standardowy mankiet dla dorosłych jest 
wykonany dla obwodu ramienia od 22 do 32 cm. Opcjonalnie dostępny jest mniejszy lub większy mankiet. 
Modele Konstante, Prakticus, Oscillophon i Sysdimed idealnie nadają się do profesjonalnego 
wykorzystania w szpitalach, gabinecie lekarskim i ratownictwie medycznym. Wszystkie modele 
gwarantują bezpieczną i niezawodną kontrolę oraz diagnostykę ciśnienia krwi. 
 
 

STOSOWANIE 
 
Pomiar ciśnienia krwi nie jest ograniczony wiekiem, wagą, stanem fizycznym lub psychicznym 
użytkownika. Aneroidowe ciśnieniomierze Konstante, Prakticus, Oscillophon i Sysdimed są przeznaczone 
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu. 
Przed wykonaniem pomiaru ciśnienia krwi pacjent powinien być zrelaksowany. Dokonuj pomiaru ciśnienia 
krwi zawsze na tym samym ramieniu, dłoń powinna być ustawiona ku górze. 
 
 

OPIS URZĄDZENIA 
 
Aneroidowe ciśnieniomierze zegarowe Konstante, Prakticus, Oscillophon i Sysdimed to aparaty 
mechaniczne. Za pomocą tych urządzeń możesz mierzyć skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Mierzone 
wartości można odczytać łatwo na dużej, dobrze czytelnej skali manometru. Aparat składa się z 
manometru z pompującą gruszką i mankietu. Aby wykonać badanie, zamocuj przewody mankietu na 
złączach manometru. 
 

DATA PRODUKCJI 
 
Data produkcji jest wybita na skali manometru, co daje informacje o dacie produkcji i numerze seryjnym. 
(pierwsze 2 cyfry = rok produkcji, 3. kwartał roku, pozostałe liczby są ciągłe - numer) 
 



WYKONANIE BADANIA 
 
1.) Zdejmij ubranie z górnej ręki pacjenta. 

Uwaga: Podwiń rękaw bez zginania ręki i zatrzymywania przepływu krwi. 
2.) Załóż mankiet na ramię, nad łokciem. Wyjście przewodu mankietu powinno być skierowane do 

środkowego palca. 
3.) Całkowicie zamknij śrubę zaworu zwalniającego powietrze po lewej stronie manometru. 
4.) Napełnij mankiet do ok. 200 mmHg (w razie potrzeby napompuj więcej). 
5.) Powoli otwórz śrubę odpowietrzającą, aby prędkość uwalniania powietrza wynosiła ok. 2-3 mmHg na 

sekundę. 
6.) Za pomocą stetoskopu określ osłuchowo ciśnienie skurczowe (pierwszy dźwięk, który słyszysz) oraz 

rozkurczowe (ostatni dźwięk, który słyszysz) i odczytaj wartości ze skali. 
Uwaga: Jeśli pacjentka jest w ciąży, pomiar należy wykonać jak w punkcie 6, przy czym, jeśli mankiet 
jest napełniony, rytmy serca nie powinny być prawie niesłyszalne. W takim przypadku sugeruje się 
odczytanie wartości rozkurczowej, gdy dźwięk zmienia się z wyraźnego na stłumiony. Ta procedura 
jest również stosowana do pomiaru ciśnienia u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. 

7.) Otwórz śrubę odpowietrzającą, aby powietrze mogło całkowicie wydostać się z mankietu. 
 

ROZMIARY MANKIETÓW 
 

Pacjent                    Obwód ramienia w (cm) Rozmiar mankietu (cm) 

Dziecko  
Dziecko  
Dorosły 

 
 
     mniej niż 32 
                 33-41 
     więcej niż  41 

5 x 8 
8 x 13 
12-13 x 24 
15 x 30 
18 x 36 

 

OZNACZENIA NA MANOMETRZE 
 
0 - 300 mmHg:    zakres pomiarowy 
mmHg:     milimetry słupka rtęci 
CE 0123:     TÜV Süd Product Service, Monachium 
Konstante I / II, 
Prakticus I / II, Sysdimed 
Oscillophon:     nazwa produktu 
FB, F.Bosch:     nazwa producenta 
Made in Germany:    kraj pochodzenia: Niemcy 
Numer seryjny:    pierwsze 2 cyfry roku, 3. numer: kwartał, 
                                                                 inne liczby: liczba ciągła 
 

KONTROLA TECHNICZNA DOKŁADNOŚCI 
Kontrola techniczna manometru wysokiej jakości powinna być przeprowadzana co 2 lata. 
W związku z tym, skontaktuj się ze sprzedawcą autoryzowanym przez FB lub wyślij ciśnieniomierz 
bezpośrednio do FB - Medizintechnik, Bisingen lub dokonaj kontroli w lokalnym zakładzie techniki 
medycznej. 
Firma FB, F. Bosch, potwierdza, że manometr referencyjny użyty do kalibracji jest zgodny z krajowymi i 
międzynarodowymi standardami jakości. 



DANE TECHNICZNE 
• nazwa produktu:   Konstante I / II, Prakticus I / II, Sysdimed, Oscillophon 

• zakres pomiarowy:  0 - 300 mmHg 

• dokładność:   +/- 3 mmHg 

• podziałka:    2 mmHg 

• mmHg:    milimetry słupka rtęci 

• temperatura i wilgotność pracy 
+ 10 °C - + 40 °C, 30% do maks. 85% wilgotności względnej 

• temperatura i wilgotność przechowywania 
- 20 °C - + 60 °C, 10% do maks. 95% wilgotności względnej 

• obwód ramienia:   od 22 cm do 32 cm 

• akcesoria:    mankiet, instrukcja z kartą gwarancyjną 

• przechowuj urządzenie w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. 
 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 
 
Jeśli manometr lub mankiet są zabrudzone, należy je czyścić lub dezynfekować tak często, jak 
to jest konieczne w sposób następujący: 

• Manometr: do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej szmatki 
(nie używaj benzyny lakowej, rozcieńczalników ani podobnych rozpuszczalników), nie dezynfekuj za 
pomocą rozcieńczalników. 

• Mankiet: można go prać po wyjęciu balonu w temperaturze 60°C 
Jeśli balon wewnętrzny i mankiet są lekko zabrudzone, użyj zwilżonej szmatki.  
Jeśli są bardzo mocno zabrudzone, dezynfekuj dostępnym środkiem dezynfekującym (proszę uważać, 
aby wilgoć nie przepływała przez przewody do balonu). Sprawdź na skrawku mankietu, czy środek 
dezynfekujący nie uszkadza materiału. 

 

CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
Następujące części zamienne można uzyskać od autoryzowanego dealera FB lub bezpośrednio od F. 
Bosch: 
- manometr 
- mankiet (również różne rozmiary) 
- balon 
- gruszkę 
- futerał na suwak 
- instrukcję obsługi. 
 

POZBYWANIE SIĘ PRODUKTU 
 
Ciśnieniomierze FB nie zawierają niebezpiecznych substancji, można się ich pozbyć w sposób następujący: 
Manometr:     do recyklingu (żółty pojemnik) 
Mankiet:         nienadające się do recyklingu śmieci (szary pojemnik) 
Balon:              odpady nadające się do recyklingu (żółty pojemnik) 
Gruszka:         śmieci do recyklingu (żółty pojemnik) 
Zamykane etui:   śmieci do recyklingu (żółty pojemnik) 
Pudełko i instrukcja obsługi:  papierowe śmieci (niebieski pojemnik) 
 



OSTRZEŻENIA 
 

• jakiekolwiek modyfikacje urządzenie nie są dozwolone 

• nie zginaj mankietu i rurki mankietu 

• nie naprawiaj samodzielnie 

• jeśli urządzenie nie działa: skontaktuj się ze sprzedawcą, lub autoryzowanym serwisem FB 
lub wyślij urządzenie bezpośrednio do FB - Medizintechnik, Bisingen. 

• nie otwieraj korpusu urządzenia; jeśli otworzyłeś go, nie używaj go ponownie. 
Dlatego skontaktuj się ze sprzedawcą, który jest autoryzowany przez FB lub wyślij aparat bezpośrednio 
do FB - Medizintechnik, Bisingen. 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
 
To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy WE 93/42 / EWG (Dyrektywa dotycząca urządzeń 
medycznych) i jest zaprojektowane zgodnie z europejską normą EN 1060: 

• część 1: „Ciśnieniomierze nieinwazyjne - wymagania ogólne” oraz  

• cześć 2: „Wymagania uzupełniające dla ciśnieniomierzy mechanicznych”. 
 
Urządzenie spełnia również wymagania normy międzynarodowej ISO 81060-1 dla nieinwazyjnych 
ciśnieniomierzy. 
Urządzenie jest wyrobem medycznym klasy I z funkcją pomiarową (Im). 
 

GWARANCJA 
 
F. Bosch GmbH & Co.KG udziela gwarancji na to urządzenie na okres 2 lat od dnia zakupu. Niniejsza 
gwarancja jest ważna dla wszystkich szkód i wad, które powstały w wyniku błędów materiałowych i 
produkcyjnych - z wyjątkiem części gumowych - ale które nie zostały spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem. Kartę gwarancyjną, która musi być podpisana przez autoryzowanego dealera, musisz 
wysłać do naprawy gwarancyjnej wraz z urządzeniem. Bez karty gwarancyjnej nie ma roszczeń o obsługę 
gwarancyjną. 
 
 

KONTAKT 
 

Wytwórca i serwis: 
Friedrich Bosch GmbH & Co. KG 
Hohenlaienstrasse 30 
72406 Bisingen, Niemcy 
 
TEL +49 (0)7476 3554  
Fax +49 (0)7476 3556 
E-Mail info@fbosch.de                     0123 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep: diaMedica 
www.diamedica.pl 
TEL: 65 619 3855 
 

  
 
 

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 2017-11-29 


