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SFIGMOMANOMETRO YTON BRACCIALE UNICO 
YTON SPHYGMOMANOMETERS ONE PIECE CUFF
SPHYGMOMANOMÈTRE YTON BRASSARD UNIQUE
ESFIGMOMANÓMETRO YTON BRAZALETE ÚNICO
SFIGMOMANOMETRO YTON BRACCIALE UNICO
BLUTDRUCKMESSGERÄT YTON 
UNIVERSALMANSCHETTE
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ YTON
                           YTON
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Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung 
Οδηγίες χρήσης - 

ATTENZIONE: Gli operatori devono 
leggere e capire completamente 
questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully 
read and completely understand the present manual
 before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig verstanden 
werden.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες 
του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του παρόντος οργάνου υψηλής 
ποιότητας, το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε την αρτηριακή πίεση 
εύκολα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή! 
Τι είναι η Αρτηριακή Πίεση; 
Η Αρτηριακή Πίεση είναι η μέτρηση της πίεσης που ασκεί η ροή του 
αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται 
συνεχώς κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Η υψηλότερη πίεση του 
κύκλου αποκαλείται συστολική αρτηριακή πίεση. Η χαμηλότερη είναι η 
διαστολική αρτηριακή πίεση· και οι δυο μετρήσεις είναι απαραίτητες για 
τη δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης της αρτηριακής σας πίεσης. 
Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πίεσή σας, π.χ. 
η φυσική άσκηση, το άγχος ή η ώρα της ημέρας. Η Αρτηριακή πίεση είναι 
γενικά χαμηλή το πρωί αλλά υψηλή από το απόγευμα ως το βράδυ. Είναι 
χαμηλότερη το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα. 
Ποια είναι η φυσιολογική αρτηριακή πίεση; 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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Η αρτηριακή πίεση ποικίλλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το βάρος, η φυσική κατάσταση, 
το φύλο. Η τυπική φυσιολογική τιμή για έναν ενήλικα μεταξύ 18 και 45 
ετών είναι 120/80. Να θυμάστε ότι μόνο ο ιατρός σας είναι αρμόδιος να 
προσδιορίσει εάν οι μετρήσεις που λαμβάνετε είναι φυσιολογικές για εσάς. 
 
Πώς μπορώ να μετρήσω την αρτηριακή πίεση; 
1. Χαλαρώστε και καθίστε σε μια άνετη θέση
• Είναι πολύ σημαντικό το άτομο του οποίου η πίεση πρόκειται να 

μετρηθεί να είναι χαλαρό και να κάθεται άνετα.
• Διατηρήστε το χέρι που θα χρησιμοποιήσετε για τη μέτρηση στο ίδιο 

επίπεδο με την καρδιά. Τεντώστε το βραχίονά σας αλλά όχι εντελώς. 
Ακουμπήστε το βραχίονά σας πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, π.χ. σε ένα 
τραπέζι, με την αριστερή παλάμη να κοιτάζει προς τα πάνω. Το χέρι στο 
οποίο εκτελείται η μέτρηση πρέπει να παραμένει ακίνητο.

2. Πώς να τοποθετήσετε τις περιχειρίδες velcro και το στηθοσκόπιο
• Τοποθετήστε την περιχειρίδα κατευθείαν στο δέρμα του αριστερού 

άνω βραχίονα, 2-3εκ πάνω από την άρθρωση του αγκώνα. Κλείστε την 
περιχειρίδα με τη βοήθεια του αυτοκόλλητου velcro. Η περιχειρίδα 
πρέπει να εφαρμόζει καλά, αλλά να μην είναι πολύ σφιχτή. Θα πρέπει να 
χωρούν ένα ή δύο δάχτυλα ανάμεσα στην περιχειρίδα και στο μπράτσο. 
Ποτέ μην τοποθετείτε την περιχειρίδα πάνω από τα ρούχα.

• Εάν η περιχειρίδα διαθέτει μεταλλικό δακτύλιο σχήματος D, τραβήξτε 
το ελεύθερο άκρο της περιχειρίδας μέσα από το δακτύλιο D και κλείστε 
την περιχειρίδα με το αυτοκόλλητο velcro.

• Στις μονάδες που προορίζονται για οικιακή χρήση, το διάφραγμα του 
στηθοσκοπίου που είναι ενσωματωμένο στην περιχειρίδα πρέπει να 
τοποθετείται πάνω από τη βραχιόνια αρτηρία.

3. Φουσκώνοντας την περιχειρίδα
• Κλείστε τη βαλβίδα αέρα στο πουάρ περιστρέφοντας τη βίδα 

δεξιόστροφα. Μην τη σφίγγετε υπερβολικά.
• Πιέστε το πουάρ πλήρωσης αέρα με σταθερό ρυθμό έως ότου η βελόνα 

του μανόμετρου φτάσει στα 30mmHg πάνω από τη φυσιολογική τιμή της 
μεγάλης-συστολικής-πίεσής σας. Αν δεν γνωρίζετε την τιμή, φουσκώστε 
μόνο έως τα 200mmHg.

4. Ένδειξη συστολικής πίεσης-μεγάλη τιμή-
•  Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα αέρα περιστρέφοντας τη βίδα αριστερόστροφα 

και κρατήστε το στηθοσκόπιο πάνω από τη βραχιόνια αρτηρία. Ο σωστός 
ρυθμός εκκένωσης του αέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για μια ακριβή 
μέτρηση και συνεπώς θα πρέπει να εξασκηθείτε και να επιτύχετε ένα 
συνιστώμενο ρυθμό εκκένωσης ίσο με 2-3mmHg ανά δευτερόλεπτο 
ή μια μείωση κατά έναν ή δύο βαθμούς στο μανόμετρο ανά χτύπο 
καρδιάς. Η περιχειρίδα δεν πρέπει να παραμένει φουσκωμένη πέραν του 
απαραίτητου χρόνου. Καθώς η περιχειρίδα αρχίζει να ξεφουσκώνει, θα 
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πρέπει να ακούτε προσεκτικά με το στηθοσκόπιο. Σημειώστε την ένδειξη 
του μανόμετρου τη στιγμή που ακούτε έναν αμυδρό, ρυθμικό χτύπο 
ή γδούπο. Αυτή είναι η ένδειξη της συστολικής-μεγάλης-αρτηριακής 
πίεσης. Ακούστε προσεκτικά και εξοικειωθείτε με τον ήχο του σφυγμού. 
Μόλις εξοικειωθείτε θα πρέπει να ελέγξετε τη διαδικασία μαζί και με τον 
ιατρό σας.

5. Ένδειξη διαστολικής πίεσης-μικρή τιμή-
• Αφήστε τη πίεση να εξακολουθεί να πέφτει με τον ίδιο ρυθμό 

εκκένωσης αέρα. Όταν φτάσει την τιμή της διαστολικής-μικρής-πίεσης, 
ο γδούπος σταματάει. 

• Αδειάστε εντελώς τον αέρα από τη βαλβίδα της περιχειρίδας. Αφαιρέστε 
την περιχειρίδα από το μπράτσο και το στηθοσκόπιο από τα αυτιά.

6. Καταγράψτε τις ενδείξεις
• Επαναλάβετε τη μέτρηση δύο ή περισσότερες φορές. Μην ξεχνάτε να 

καταγράφετε τις ενδείξεις, καθώς και την ώρα της ημέρας κατά την 
οποία εκτελείτε τη μέτρηση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε 
μέτρησης. Η πιο κατάλληλη ώρα είναι νωρίς το πρωί ή ακριβώς πριν από 
το δείπνο. Να θυμάστε ότι ο ιατρός σας είναι ο μόνος που διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα για την ανάλυση της πίεσής σας. 

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Εύρος μέτρησης: 0-300mmHg 
• Ακρίβεια: ±3 mmHg 
• Εύρος μέτρησης: 0-300mmHg 
• Ακρίβεια: 2 mmHg 
• Διαβάθμιση κλίμακας: 2 mmHg 
• Συντήρηση 
• Με τη σωστή φροντίδα και συντήρηση, το κιτ μέτρησης πίεσης μπορεί 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας για χρόνια. 
Βασικοί κανόνες:
• Μην το ρίχνετε κάτω και μην το τραντάζετε. 
• Ποτέ μην ξεπερνάτε τα 300mmHg κατά την πλήρωση αέρα. 
• Ποτέ μην εκθέτετε τις περιχειρίδες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία! 
• Ποτέ μην ακουμπάτε αιχμηρά αντικείμενα στο ύφασμα της περιχειρίδας 

ή σε άλλα σημεία αυτής, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά!
• Πάντα να ξεφουσκώνετε εντελώς την περιχειρίδα πριν από την 

αποθήκευση
• Σε καμιά περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε το μανόμετρο.
• Αποθηκεύστε το όργανο στη θήκη που παρέχεται, προκειμένου να 

διατηρήσετε το στηθοσκόπιο και τα υπόλοιπα μέρη καθαρά.
• Συνθήκες θερμοκρασίας αποθήκευσης: Από -20°C έως 70°C με σχετική 

υγρασία αέρα 85%(μη συμπύκνωση).
• Σκουπίστε το μανόμετρο και το πουάρ με υγρό πανί. Η αποστείρωση δεν 

είναι απαραίτητη, καθώς τα μέρη δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το 
σώμα του ασθενούς.
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• Αφαιρέστε πρώτα τον αεροθάλαμο και μετά σκουπίστε το velcro, τον 
αεροθάλαμο και τους σωλήνες με υγρό πανί. Η περιχειρίδα μπορεί να 
πλυθεί με σαπούνι και κρύο νερό όπως όλες οι άλλες περιχειρίδες, αλλά 
μετά πρέπει να ξεπλύνετε την περιχειρίδα με καθαρό νερό και να την 
αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα.






