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AXD-809 

Dijital Kol Tipi Tansiyon Aleti 



Giriş 

Günümüzün en gelişmiş tansiyon aletlerinden biri olan bu tansiyon aletini satın 
aldığınız için teşekkür ederiz. 

Kullanım kolaylığı ve doğru sonuçlar sağlamak üzere tansiyon ölçümünü 
osilometrik yöntemle gerçekleştiren bu cihaz, günlük tansiyon düzeninizi 
desteklemek üzere sistolik ve diyastolik tansiyonun yanı sıra nabız ölçümünün 
de güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar.  

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamamını ve kutu üzerinde 
bulunan diğer yazıları dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. 

Paket aşağıdaki bileşenleri içermektedir: 

• Tansiyon aleti
• Standart beden manşon
• Kullanım kılavuzu
• Ambalaj kutusu



Güvenlik Bilgileri 

Ürünün doğru bir şekilde kullanılması için, uyarılar ve ikazlar da dahil olmak 
üzere bu kullanım kılavuzunda belirtilen temel güvenlik önlemlerine daima 
riayet edilmelidir. 

BU KULLANIM KILAVUZUNDA KULLANILAN GÜVENLİK SEMBOLLERİ 

   UYARI 
Önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi 
yaralanmayla sonuçlanabilecek olası tehlikeli 
durumları belirtir. 

   İKAZ 
Önlenmediği takdirde kullanıcının ya da hastanın 
hafif ya da orta düzeyde yaralanmasına, donanımın 
ya da diğer eşyaların hasar görmesine yol açabilecek 
olası tehlikeli durumları belirtir. 

Uyarılar ve İkazlar 

Bu cihaz düzenli tıbbi muayenelerin yerini almak üzere tasarlanmamıştır. 
Bu cihaz bir tedavi aygıtı olarak kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır. 

Bu cihaz yalnızca yetişkinlerde tansiyon ve nabız ölçümü yapmak için 
tasarlanmıştır. Bu cihazı bebekler ya da niyetlerini ifade edemeyen 
erişkinler üzerinde kullanmayınız. 

Tansiyonunuz konusunda uzman görüşü almak için hekiminize başvurunuz. 
Ölçüm sonuçlarını kullanarak kendi başına teşhis koymaya ve tedavi 
uygulamaya kalkışmak tehlikeli olabilir. Hekiminizin ya da lisanslı sağlık 
uzmanının talimatına riayet ediniz. 

Bu cihazla yapılan ölçümlerin sonuçlarını esas alarak ilaç tedavisinde 
değişiklik YAPMAYINIZ. İlaçlarınızı hekim tarafından reçete edildiği şekilde 
kullanınız. Yüksek tansiyon tanısı koyma ve tedavi uygulama ancak bir 
hekim tarafından yapılabilir. 



Cihazı yalnızca kullanım amacına uygun şekilde kullanınız. Cihazı başka 
amaçlarla kullanmayınız. Sonuçların değerlendirilmesi ve tedavi 
konusunda daima hekiminizin yönlendirmelerini uygulayınız. 

Yalnızca orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız. Orijinal olmayan 
aksesuarların kullanılması cihazın çalışmasında hataya neden olabilir. 

Bu cihazı yalnızca 1.5 V alkali pillerle çalıştırınız. Başka tip piller 
kullanmayınız. Cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa (1 aydan 
fazla) lütfen pilleri çıkarınız. 

Pil içindeki sıvı gözünüze kaçarsa derhal bol temiz suyla gözlerinizi 
yıkayınız. Bir an önce hekiminize başvurunuz. 

Manşonun gerektiğinden daha yüksek bir basınçla şişirilmesi manşonun 
sarıldığı bölgede morarmaya yol açabilir. Manşonu açık yara barındıran 
kola takmaya kalkışmayınız. 

Cihazın televizyon, mikrodalga fırın, cep telefonu ya da diğer cihazlar gibi 
güçlü manyetik alanların yakınında kullanılması halinde ölçüm sonuçları 
hatalı olabilir. 

Cihazı anestezik gazlar gibi yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda 
kullanmayınız. Cihazı yüksek oksijen konsantrasyonu bulunan ortamlarda 
kullanmayınız.  

Cihaz ve manşon suya dayanıklı değildir. Cihazın ve manşonun yağmurdan, 
terden ve sudan etkilenmesine izin vermeyiniz. Cihazı ya da herhangi bir 
bileşenini suya sokmayınız. 

Cihazı lütfen yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyiniz. Gerekirse, suyla 
hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak siliniz ve ardından 
yumuşak kuru bir bezle kurulayınız. 

Makinenin dezenfekte edilmesi gerekiyorsa bu işlemi alkolle 
nemlendirilmiş emici bir pamuk parçası yardımıyla cihazı nazikçe silerek 
gerçekleştiriniz. Temizlik işlemi için deterjan kullanmayınız. 

Cihazı ve bileşenlerini temiz ve güvenli bir yerde saklayınız. Aşırı sıcaklık, 
nem, doğrudan gelen güneş ışığı, şok ya da tozdan kaçınılmalıdır. 

Cihazı kendi başınıza demonte etmeye ya da onarmaya kalkışmayınız. Bir 
arıza meydana geldiği takdirde profesyonel yardım için lütfen e-ticaret 
satıcısından yerel distribütörden ya da üreticiden yardım isteyiniz. 



Cihazı, bileşenlerini, pilleri ve diğer aksesuarları yerel yönetmeliklere 
uygun şekilde bertaraf edin. Uygun olmayan şekilde imha edilmesi halinde 
çevre kirliliğine yol açabilir. 

En doğru tansiyon ölçümü için: 

1. Ölçüm yapmadan önce 30 dakika önce yemek yemeyi, alkol kullanmayı,
sigara içmeyi, egzersiz yapmayı ve duş almayı bırakınız.
Ölçümden önce en az 15 dakika boyunca istirahat ediniz.

2. Stresli olduğunuzda ölçüm yapmaktan kaçınınız.

3. Ölçümler sessiz bir ortamda yapılmalıdır.

4. Kolunuzu sıkı bir şekilde sarmalayan giysileri çıkarınız.

5. Ayaklarınızı zemine düz bir şekilde yaslayarak sandalyeye oturunuz.
Manşon kalbinizle aynı seviyede olacak şekilde kolunuzu masaya yatırınız.
Ölçüm sırasında hareket etmeyiniz ve konuşmayınız.

6. Hekiminizi bilgilendirmek için tansiyon ve nabız ölçümlerinizin kaydını
tutunuz.

7. Tek bir ölçüm gerçek tansiyonunuzu doğru bir şekilde göstermeyebilir.
Belirli bir süre boyunca birkaç ölçüm yapmanız ve kaydetmeniz gerekebilir.

8. Tansiyon ölçümünü her gün aynı saatte gerçekleştiriniz.



Tansiyon Aletinin Bileşenleri 

Ekran



Ekran Sembolleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kullanıcı 1 2. Kullanıcı 2 

3. Hareket Hatası Simgesi 4. Susturma Simgesi 

5. Manşon Doğru Şekilde Takılı Simgesi 6. Manşon Yanlış Şekilde Takılı Simgesi 

7. Pil Simgesi 8. Tansiyon Seviyesi Göstergesi 

9. Düzensiz Nabız Simgesi 10. Ortalama Değer Simgesi 

11. Bellek Simgesi 12. Nabız 

13. Diyastolik Tansiyon 14. Sistolik Tansiyon 
 

 

 

 

 



Tansiyon, kanın arterlerin duvarlarına uyguladığı kuvvet anlamına 
gelmektedir. 

Kalp kasıldığında (SYS) Sistolik tansiyon meydana gelir.  

Kalp genişlediğinde (DYS) Diyastolik tansiyon meydana gelir. 

Nabız hızı kalbin dakikadaki atış sayısı ile aynıdır. 

Tansiyon Seviyesi Göstergesi 

Tansiyon değerleri DSÖ Tansiyon Sınıflandırmasına göre ideal tansiyonu 
gösteren yeşil renk ile yüksek hipertansiyonu gösteren kırmızı renk arasında yer 
almaktadır. 

Ölçüm yoluyla tanı koymaya kalkışmayınız. Lütfen hekiminizin talimatlarına 
riayet ediniz. 

(AVG) Son 3 ölçümünüzün ortalamasını görüntüler. 

(  M  ) Bellekte saklanan daha önceki ölçümler 

(        ) Bu cihazın konuşma fonksiyonu bulunmamaktadır. 

(        ) Pil gücü yüksekken dolu görünür ve düşükken yanıp söner.

Düzensiz Nabız Simgesi (        ) 

Cihaz herhangi bir düzensiz nabız tespit ederse ekran üzerinde bu simge 
görüntülenir. 

Manşon kendi kendine test simgesi (    ) 

Manşon konumu doğruysa manşon doğru simgesi (    ) görüntülenecektir, aksi 
takdirde yanlış simgesi (  ) görüntülenecektir. Manşon yanlış simgesi 
görüntülenirse lütfen manşonu yeniden kontrol ediniz. 

Hareket hatası simgesi  (      ) 

Ölçüm sırasında vücudunuzu hareket ettirirseniz hareket hatası simgesi (     ) 
görüntülenecektir. Lütfen manşonu çıkarıp 2-3 dakika bekleyiniz. Manşonu 
yeniden takıp başka bir ölçüm yapınız. 



Güç Kaynağı Kullanımı 
Pil Yerleştirme 

1. Pil kapağını çıkarınız.
2. Varsa, içindeki kullanılmış pilleri çıkartınız.
3. Yeni pilleri, kutuplarının (+) ve (-) doğru yönde olmasına dikkat ederek pil

yuvasına resimde gösterilen şekilde yerleştiriniz.
4. Pil kapağını yerine takınız. Yalnızca 1,5 V, 4 AAA alkalin pil kullanınız.

İKAZ: 

Pillerin polaritesine lütfen dikkat ediniz. 

Ekranda düşük pil simgesi yanıp sönerse, lütfen tüm pilleri yenileriyle değiştiriniz. 
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayınız. Bu durum pil ömrünün kısalmasına ya 
da cihazın arızalanmasına neden olabilir. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa 
pilleri çıkarınız. Aksi takdirde piller akarak arızaya neden olabilir. 

USB Bağlantısı 

Bu cihazı, elektrik prizine bağlanmış USB-C güç adaptörüne (çıkış 5 V DC 1 A) takılı 
Tip-C kablosunu (ürün paketine dahildir) kullanarak da çalıştırabilirsiniz. 

Not: 

Cihazın zarar görmesine neden olmamak için yalnızca onaylı adaptörü kullanınız. 

a) Adaptörün ve kablonun hasarlı olmamasını kontrol ediniz.
b) Kabloyu cihazın sağ tarafındaki adaptör portuna takınız.
c) Adaptörü prize, taşınabilir güç kaynağınıza, bilgisayarınıza vb. takınız.
d) Cihazı USB kullanarak çalıştırırken lütfen tüm pilleri çıkarınız.
e) Elektrik bağlantısı yanlışlıkla kesilirse, lütfen cihazı yeniden bağlayıp tekrar

başlatınız.



Sistem Ayarı 
1. Kullanıcı Ayarı
(1) Cihaz kapalıyken ya da bekleme durumundayken, ekranda kullanıcı simgesi 1

ya da 2 yanıp sönene kadar [SET] düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.
(ilk kullanıcıya 1 sayısı atanır)

(2) Kaydedilecek kullanıcıyı (1 ya da 2) seçmek  için [MEM] düğmesine basınız.
(3) Kullanıcıyı (1 ya da 2) onaylayıp [SET] düğmesine basınız.

2. Birim Ayarı
(1) Birimi kPa ve mmHg seçenekleri arasında değiştirmek için [MEM] düğmesine

basınız.
(2) Birimi onaylamak için [SET] düğmesine basınız.

3. Tüm ayarları kaydetmek için [START/STOP] düğmesine basınız.
Not: seçili kullanıcının tüm ölçüm kayıtları birim ayarınıza uyarlanacaktır.

4. Ölçüm tamamlandığında sistolik ve diyastolik tansiyon ölçüm sonuçları ve
nabız sayısı görüntülenir. Manşon, içinde kalan havayı tahliye ederek
tamamen söner.

5. Gücü kapatmak için [START/STOP] düğmesine yeniden basınız. 2 dakika
boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, cihaz otomatik olarak kapanacaktır.



ÖZEL KOŞULLAR 

İKAZ 

Manşonun gerektiğinden daha yüksek bir basınçla şişirilmesi manşonun sarıldığı 
bölgede morarmaya yola açabilir. Sistolik tansiyonunuzun 220 mmHg’ den daha 
yüksek olduğunu biliyorsanız, manşon beklediğiniz sistolik tansiyon değerinden 
30 ila 40 mmHg daha yüksek seviyeye şişene kadar START/STOP düğmesini basılı 
tutunuz. 

NOTLAR: 

• Gereğinden fazla basınç uygulamayınız.
• Manşonun şişirme basıncı 299 mmHg’nin üstüne çıkmayacaktır.
• Ölçüm tamamlandığında manşon tamamen sönecektir. Tansiyon

değeriniz ve nabız sayınız görüntülenir.
• Tansiyon ölçümünü herhangi bir nedenden dolayı (ör: hastanın

rahatsızlanması) durdurmanız gerekiyorsa istediğiniz zaman Start/Stop
düğmesine basmanız yeterlidir.



Bellek Özelliği 
Bellekteki Ölçüm Sonuçlarının İncelenmesi 

1. Bellek özelliğine girmek için [MEM] düğmesine basınız.
2. AVG ile açılan ilk ekran son 3 ölçümün ortalama değerini gösterir, bunun

ardından bellekteki en yeni ölçüm sonucu görüntülenir. (M1, M2, M3,…)

Not: 

a. Seçili kullanıcının tüm ölçüm kayıtları birim ayarınıza uyarlanacaktır.
b. Ölçüm belleğinde aritmi uyarısı çıktıysa bu durum aritmi belirtisinin tespit

edildiğini gösterir.
c. Cihazın belleği 2*90 adet ölçüm sonucunu saklar.

Bellekteki Ölçüm Sonuçlarının Silinmesi 

Önce [MEM] düğmesine basılı tutunuz, ardından [SET] düğmesine 3 saniye 
boyunca basınız, ekranda mevcut tüm ölçüm verilerinin silindiğini belirtmek için 
(      ) simgesi görüntülenir. 

Not: 

Bu işlem kaydedilen tüm verileri silecektir. 

Daha sonra ihtiyaç duyabileceğiniz kayıtları lütfen başka bir şekilde saklayınız. 



Hata Göstergeleri ve Sorun Giderme Önerileri 

SİMGE NEDEN ÇÖZÜM 
Manşon konektörü bağlı değil Konektörü sıkı bir şekilde bağlayın 

Manşon doğru şekilde takılmamış Manşonu doğru şekilde takın 

Manşonda hava kaçağı var Manşonu yenisiyle değiştirin 

Manşon aşırı şişirilmiş 

Ölçümü tekrarlayın. Ölçüm sırasında 
hareketsiz kalın ve konuşmayın. 

Tekrar tekrar "E2" belirirse, önceki ölçüm 
sonucunuz 30 ila 40 mmHg üzerinde olana 
kadar manşonu manuel olarak şişirin. 
"Ölçüm Yapma" bölümüne bakın. 

Ölçüm sırasında hareket tespit 
edildi 

Ölçümü tekrarlayın. Ölçüm sırasında 
hareketsiz kalın ve konuşmayın. "Ölçüm 
Yapma" bölümüne bakın. 

Giysiler manşonu engelliyor Kolluğu engelleyen tüm giysileri çıkarın. 
"Manşonun Takılması" bölümüne bakın. 

Cihaz hatası Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. 

Piller tükenmiş 4 adet pili değiştirin. 
“Pillerin Takılması” bölümüne bakın. 

SORUN GİDERME ÖNERİLERİ 

PROBLEM NEDEN VE ÇÖZÜM 
Güç yok. 
Ekranda görüntü yok. 

Dört pilin tamamını yenileri ile değiştirin. 
Pil polaritelerinin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için pili kontrol 
edin. 

Ölçüm değerleri çok yüksek veya çok 
düşük. 

Kan basıncı sürekli olarak değişiyor. 
Stres, ölçüm yapılan zaman dilimi, manşonun sarılma şekli gibi birçok 
faktör kan basıncınızı etkileyebilir. 
“Ölçüm Yapılmadan Önce” ve “Ölçümün Yapılması” bölümlerini 
gözden geçirin. 



SEMBOL TANIMLARI 
Bu kılavuzda, Dijital Tansiyon Aleti üzerinde ya da aksesuarlarında bulunan 
simgelere yer verilmiştir. Bu simgelerin bazıları Dijital Tansiyon Aleti ve onun 
kullanımıyla ilgili standartları ve uyumluluk bilgilerini temsil etmektedir. 

Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilci 

CE İşareti: 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinin temel 
gerekliliklerine uygundur 

Üretim Tarihi 

Üretici Bilgileri 

Seri Numarası 

BF Tipi Uygulanan Parça 

Doğru Akım 

Elden Çıkarma: Cihazı kesinlikle ayrıştırılmamış ve ev atığı olarak 
elden çıkarmayınız. Böylesi atıklar ayrı bir şekilde toplanarak özel 
bir şekilde elden çıkarılmalıdır. 

Kullanım talimatına bakınız 

Dik tutunuz 

Kırılabilir 

Kuru tutunuz 

Güneşe maruz bırakmayınız 

Dikkatli bir şekilde tutunuz 

Sterilizasyon gerektirmez 

AP 1 APG kategorisi bir donanım değildir 

İşletim modu: sürekli 



Bakım ve Temizlik 
Cihazı en iyi durumda tutmak ve hasara karşı korumak için lütfen aşağıda 
bulunan talimatı uygulayınız: 

1) Her ölçümden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. 
2) Cihazı yüksek sıcaklığa, neme, toza ya da doğrudan gelen güneş ışığına 

maruz bırakmayınız. 
3) Manşonu güç uygulayarak bükmeyiniz ve burulma ya da kıvrılma gibi 

baskılara karşı koruyunuz. 
4) Hortumunu çekiştirmeyiniz. Hortumun katlanmasına izin vermeyiniz ve 

keskin kenarlı cisimlerden uzak tutunuz. 
5) Cihazı ve bileşenlerini temiz ve güvenli bir yerde saklayınız. Tansiyon 

aletini hiçbir şekilde sert darbelere maruz bırakmayınız. 
6) Bu cihaz yalnızca yetişkinler tarafından kullanım için tasarlanmıştır. Bu 

cihazı çocuklar üzerinde kullanmadan önce hekime danışınız. Bu cihaz 
gözetim altında olmayan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. 

7) Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyiniz. Gazyağı, tiner ya da 
benzeri solventler kullanmayınız. Manşon üzerindeki sabunlu suyla 
ıslatılmış nemli bir bez yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilir. Kese içeren 
manşon bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde yıkanmamalı ya da 
suya sokulmamalıdır. 

8) Cihaz üç aydan uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa pillerini çıkarınız. 
Pilleri yenileriyle değiştirirken tümünü tek seferde değiştiriniz. 

9) Bu cihaz üzerinde servis ya da onarım işlemi gerçekleştirmeye 
kalkışmayınız. Hatalı kullanım, kazalar, ticari kullanım, kullanım talimatına 
uygun olmayan kullanım ya da cihaz üzerinde üçüncü şahıslar tarafından 
modifikasyon yapılması durumlarında garanti geçersiz kalır.  

10) Piller ve elektronik aletler evsel atıklarla birlikte değil, yürürlükteki 
yerel yönetmeliklere göre elden çıkarılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



Sınırlı Garanti 
Bu cihaz, yalnızca orijinal alıcı için geçerli olmak üzere satın alındığı tarihten 
itibaren üretici hatalarına karşı 1 yıl garanti kapsamındadır. 

Hatalı kullanım, kazalar, ticari kullanım, kullanım talimatına uygun olmayan 
kullanım ya da cihaz üzerinde üçüncü şahıslar tarafından modifikasyon yapılması 
durumlarında garanti geçersiz kalır. 

Garanti yalnızca ana cihaz ve manşon için geçerlidir. Diğer hiçbir aksesuar garanti 
kapsamında değildir. Piller ya da eskimiş pillerden kaynaklanan hasarlar garanti 
kapsamında değildir. 

Bu garanti normal kullanımla sınırlıdır. Garanti kapsamında servis hizmeti almak 
için lütfen e-ticaret satıcısı, yerel distribütör ya da üretici ile bağlantıya geçiniz. 

 

 

Sertifikalar 
 

Cihaz standardı: 

Bu cihaz, tansiyon aletlerine ilişkin Avrupa standartlarına uygun şekilde 
üretilmiştir: 

EN 1060-1 • EN 1060-3 • IEC 80601-2-30 • ISO 81060-1 • IEC 60601-1-11 • IEC 
60601-1 

 

Elektromanyetik uyumluluk: 

Bu cihaz EN 60601-1-2 sayılı uluslararası standardın gerekliliklerine uygundur 

 

 

 

 

 



Teknik Özellikler 
 

Ekran: : LED Ekran 

Ölçüm Aralığı : Tansiyon: 0 ila 280 mmHg, Nabız: 40 ila 
180/dk 

Doğruluk/Kalibrasyon : Tansiyon: ± 3mmHg 
Nabız: ± 5% 

Şişme : Elektrikli pompa ile otomatik 

Sönme : Otomatik basınç tahliye valfi 

Ani Hava Çıkışı : Otomatik egzoz valfi 

Ölçüm Metodu : Osilometrik Yöntem 

Güç Kaynağı : 4 adet AAA Tipi, 1.5 V alkalin pil 

Pil Ömrü : 4 adet yeni alkali pil ile günde 6 kez 
kullanımda yaklaşık 500 kullanım 

Manşon Çevresi : 22 ila 32 cm 

Hafıza : Her bir kullanıcı için 90 ölçüm 

 

Not: Ürünün teknik özelliklerinde önceden bildirim yapılmaksızın 
değişikliğe gidilebilir. 
 

 

 

 

 

 



EMC Beyanı 
 

Elektromanyetik uyumluluk aksesuarları 

Yönergeler ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar 

Elektronik koldan tansiyon ölçme aletinin aşağıdaki elektromanyetik ortamda 
kullanılması beklenmekte olup elektronik koldan tansiyon ölçme aletinin 
müşterisinin ya da kullanıcısının ürünün bu tür bir elektromanyetik ortamda 
kullanılmasını sağlaması gerekir: 

Test Başlatma Uyum Elektromanyetik Ortam – A Yönerge 

RF emisyonu 
GB 4824 1 set 

A-koldan tansiyon ölçme aleti radyo 
frekans enerjisini yalnızca dahili işlevi 
için kullanır. Bu nedenle RF 
emisyonları düşüktür ve yakındaki 
elektronik donanımla herhangi bir 
enterferansa yol açma olasılığı azdır. 

RF emisyonu 
GB 4824 B Sınıfı 

Koldan tansiyon ölçme aleti mesken 
ortamları dahil olmak üzere tüm 
tesislerde ve ayrıca meskenlerdeki 
alçak voltaj güç şebekesine doğrudan 
bağlanarak kullanılabilir. 

Harmonik emisyon 
GB 17625.1 Uygulanmıyor 

Voltaj 
dalgalanması/titreşim 
emisyonu 
GB 17625.1 

Uygulanmıyor 

 

 

 

 

 

 

 



Yönergeler ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık 

Elektronik koldan tansiyon ölçme aletinin aşağıdaki elektromanyetik ortamda 
kullanılması beklenmekte olup müşterisinin ya da kullanıcısının ürünün bu tür bir 
elektromanyetik ortamda kullanılmasını sağlaması gerekir: 

Bağışıklık 
Testi 

IEC 60601 
Test Seviyeleri 

Eşleşme 
Seviyesi Elektromanyetik Ortam - A 

Elektrostatik 
deşarj 
GB/T 17626.2 
 

± 6 kV kontak 
deşarjı 
± 8 kV hava 
deşarjı  

± 6 kV kontak 
deşarjı 
± 8 kV hava 
deşarjı 

Zeminler ahşap, beton ya da fayans 
olmalı, sentetik malzeme ile kaplıysa 
bağıl nem en az %30 olmalıdır. 

Elektriksel 
hızlı geçici 
patlama 
GB/T 17626.4 

± 2 kV güç 
hattına 
± 1 kV giriş/çıkış 
hatlarında 

Uygulanmıyor 
Şebeke gücü tipik bir ticari ortam ya 
da hastane ortamında kullanılana 
eşdeğer kalitede olmalıdır. 

Gerilim 
darbesi 
GB/T 17626.5 

± 1 kV hattan ± 2 
kV toprak hattına Uygulanmıyor 

Şebeke gücü tipik bir ticari ortam ya 
da hastane ortamında kullanılana 
eşdeğer kalitede olmalıdır. 

Güç besleme 
giriş 
hatlarında 
voltaj 
azalmaları, 
kısa kesintiler 
ve voltaj 
değişimleri 
GB/T 
17626.11 

<%5 UT 0,5 döngü 
için 
(UT’de, >%95 ani 
düşüş)  
%40 UT 5 döngü 
için 
(UT’de, %60 ani 
düşüş) 
%70 UT 25 döngü 
için 
(UT’de, %30 ani 
düşüş) 
<%5 UT 5 sn. için 
(UT’de, >%95 ani 
düşüş) 

Uygulanmıyor 

Şebeke gücü tipik bir ticari ortam ya 
da hastane ortamında kullanılana 
eşdeğer kalitede olmalıdır. Tansiyon 
ölçer kullanıcısının güç şebekesinde 
kesinti olduğunda çalışmayı devam 
ettirmesi gerekiyorsa tansiyon 
ölçerin güç beslemesinin güç 
kaynağından ya da batarya 
araçlığıyla yapılması tavsiye edilir. 

Güç frekansı 
manyetik 
alamı 
(50/60 Hz) 
GB/T 17626.8 

3 A/m 3 A/m, 50/60 
Hz 

Güç frekansı manyetik alanı ticari 
ortam ya da hastane ortamındaki 
tipik bir konuma yönelik güç frekansı 
manyetik alanı seviyesinde 
olmalıdır.  

Not: UT test voltajı uygulanmadan önceki AC şebeke voltajını ifade eder. 



Yönergeler ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık 

Elektronik koldan tansiyon ölçme aletinin aşağıdaki elektromanyetik ortamda 
kullanılması beklenmekte olup müşterisinin ya da kullanıcısının ürünün bu tür bir 
elektromanyetik ortamda kullanılmasını sağlaması gerekir: 

Bağışıklık Test 
IEC 60601 
Test 
Seviyeleri 

Eşleşme 
Seviyesi Elektromanyetik Ortam – A Yönerge 

RF iletimi 
GB/T 17626.6 

3 V (RMS) 
150 kHz~80 
MHz 

3 V (RMS) 
Taşınabilir ve mobil RF haberleşme 
donanımları, kablolar dahil olmak 
üzere tansiyon ölçerin hiçbir 
bölümüne yakın kullanılmamalıdır. Bu 
mesafe verici frekansına karşılık gelen 
bir formül kullanılarak hesaplanır. 
Tavsiye edilen ayırma mesafesi 
d=1.2 √p 
d=1.2 √p 80 MHz ~ 800 MHz 
d=2.3 √p 800 MHz ~ 2.5 GHz 
burada: 
Verici üreticisinin watt (W) cinsinden 
nominal çıkış gücüne göre: p -verici 
azami mesafesi; d - tavsiye edilen 
ayırma mesafesi , metre (m) 
cinsinden. 
Sabit radyo frekansı vericilerinden 
gelen alan güçleri, elektromanyetik 
alan a’nın incelenmesi ile belirlenir ve 
her frekans aralığı b’deki uyumluluk 
seviyesinden düşük olmalıdır. 
Aşağıdaki simgelerle işaretlenmiş olan 
donanımların yakınında enterferans 
meydana gelebilir. 

Radyo frekansı 
Radyasyon 
GB/T 17626.3 

3 V (RMS) 
80 MHz~2.5 
GHz 

3 V/m 

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans bandına yönelik formül kullanılır.  
Not 2: Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım 
binalar, eşyalar ve  insanlardan kaynaklanan absorbsiyon ve yansımadan etkilenir. 

a. Kablosuz (hücresel/kablosuz) telefonların baz istasyonları, karasal seyyar telsizler, 
amatör telsiz, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınları gibi sabit vericiler teorik 
olarak doğru bir şekilde tahmin edilmesi mümkün olmayan güçlerine sahiptirler. 



Sabit RF vericiler nedeniyle elektromanyetik ortama yönelik değerlendirme yapabilmek 
için bir elektromanyetik saha keşfinin yapılması değerlendirmeye alınabilir. Tansiyon 
ölçerin bulunduğu kullanıldığı konumda ölçülen alan kuvveti uygulanabilir RF uyumluluk 
seviyesinin üstüne çıkıyorsa tansiyon ölçerin doğru bir şekilde çalıştığının onaylanması 
için inceleme yapılmalıdır. Performansta anormallik gözlemleniyorsa tansiyon ölçeri 
yeniden yönlendirme ya da yeniden konumlandırma gibi ek tedbirler gerekli olabilir.  
b. 150 kHz ile 80 MHz arasındaki tüm frekans aralığında, alan gücü 3 V/m’den az 

olmalıdır. 

 

Portatif ve mobil radyo frekansı haberleşme donanımları ve kola takılan tansiyon ölçerler 
arasında bırakılması tavsiye edilen mesafeler 
Kola takılan tansiyon ölçer radyo frekansı yayılma bozulmalarının kontrol altında olduğu 
elektromanyetik ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri ya da kullanıcı portatif 
ve mobil radyo frekansı haberleşme donanımı (vericiler) ve koldan ölçüm yapan 
elektronik tansiyon ölçer arasında haberleşme donanımının azami çıkış gücüne göre 
aşağıda tavsiye edilen asgari mesafeleri temin ederek elektromanyetik enterferansı 
önlemeye yardımcı olabilir. 

Vericinin azami 
nominal çıkış gücü 

(W) 

Vericinin farklı frekanslarına karşılık gelen ayırma mesafesi / m 

150 kHz ila 80 MHz 
d =  

80 MHz ila 800 MHz 
d = 

800 MHz ila 2.5 GHz 
d = 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

Yukarıdaki tabloda listelenmeyen vericinin azami nominal çıkış gücü için, metre (m) 
cinsinden belirtilen önerilen ayırma mesafesi d, ilgili verici frekansı sütunundaki formülle 
belirlenebilir; burada P verici üreticisi tarafından sağlanan iletim mesafesidir. Makinenin 
watt (W) cinsinden azami çıkış gücü. 
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz frekans noktalarında daha yüksek frekans bandına yönelik 
formül kullanılır. 
Not 2: Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım 
binalar, eşyalar ve insanlardan kaynaklanan absorbsiyon ve yansımadan etkilenir. 

 

 



 

 

 

 Guangzhou AXD Electronics Co. Ltd. 
Factory 3, No.9 Changxin Road, Changshapu, 
Zhongluotan Town, 510550, Baiyun District,  
Guangzhou City, Guangdong Provice, P.R.C 

 Shanghai International Holding Corp. GmbH 
(Europe) 
Eiffestrasse 80 253 Hamburg, Germany 

İTHALATÇI: Ece Tıbbi Cihazlar ve Medikal San. Tic. A.Ş. 
Maltepe Mah. Hastane Sok. No: 6  
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye 
www.ecemedikal.net 
www.respirox.com.tr 
Tel: 444 78 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basım Tarihi: 01.11.2022 


