
 

 

AJ MEDICAL            Uddvägen 32 A                            Org.nr.: 969622-9427              Tel: 0046 (0)8 767 29 70 

www.ajmedical.se         181 30 Lidingö, Sweden              VAT.: SE969622942701        Fax: 0046 (0)8 767 29 82 

 
Snabbmanual Connex® ProBP™ 3400 
 
Reglage, indikatorer och anslutningar 
 
 

 
 
 
1. Knapp för ström på/av: kontrollerar strömmen till enheten. 
2. Knapp för blodtrycksmätning Start/Stopp: initierar en ny blodtryckscykel från 
startskärmen. Om knappen trycks ned igen avbryts en aktiv blodtrycksmätning. Denna knapp 
för användaren tillbaka till startskärmen från någon annan skärm på enheten. 
3. Knapp för navigering uppåt: markerar det föregående alternativet i Visningsfönstret eller 
ökar numeriska värden. 
4. Retur-knapp: för användaren tillbaka till föregående skärm. 
5. Knapp för navigering åt höger: markerar Inställningsfliken i Visningsfönstret eller 
markerar alternativen till höger. 
6. Laddar lysdioder: anger när enheten är ansluten till extern ström och batteriladdningsstatus. 
7. Knapp för navigering nedåt: markerar nästa alternativ i Visningsfönstret eller minskar 
numeriska värden. 
8. Val-knappen: väljer poster som markerats på listan. 
9. Knapp för navigering åt vänster: markerar Granskningsfliken i Visningsfönstret eller 
markerar alternativen till vänster 
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Skärmelement 
LCD-modulen (liquid crystal display) kan ange något av följande: systoliskt blodtryck (mmHg eller 
kPa), diastoliskt blodtryck (mmHg eller kPa), MAP (mmHg eller kPa), pulsfrekvens (btm), datum, tid, 
registreringsnummer och batteriladdningsnivå. 
Anm Det kan hända att din modell inte har alla de här funktionerna. 
 

 
1. NIBP-skärm: visar systoliska och diastoliska värden för NIBP-avläsningar. 
2. Bluetooth-radiostatus (om sådan finns): anger status för Bluetooth-radio. 
3. USB: anger att USB är ansluten. 
4. Batterinivåindikator: visar batteriladdningsnivån. 
5. Datum: visar aktuellt datum. 
6. Klocka: visar aktuell tid. 
7. Avläsningsnummer identifierat: visar vilken avläsning enheten står på. ProBP 3400- 
enheten lagrar upp till 50 avläsningar i minnet. 
8. MAP: visar MAP-värdet. 
9. Inställningar: visar menyn Inställningar, när denna valts. 
10. Översikt: visar menyn Översikt, när denna valts. 
11. Pulsfrekvensskärmen: visar pulsfrekvensen. 
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Blodtrycksmätning 
Överarmen är den föredragna platsen för blodtrycksmätning för vuxna och barn. Se till att 
patientens arm är avslappnad och inte rör sig under mätningen/mätningarna. 
 

VARNING Risk för felaktig mätning. Placera inte manschetten där den kan hämma 
blodcirkulationen. Placera inte blodtrycksmanschetten på ett ställe med nedsatt 
cirkulation eller på en extremitet som används för intravenösa infusioner. 

VARNING Blodtrycksmanschetten måste vara rätt placerad för att säkerställa 
blodtrycksmätningens noggrannhet och patientens säkerhet. En för löst sittande 
manschett (som förhindrar korrekt uppblåsning) kan resultera i felaktiga NIBP-mätningar. 

VARNING Låt inte blodtrycksmanschetten sitta kvar på patienten i mer än 3 minuter om 
den är uppblåst över 15 mmHg. För hårt manschettryck kan leda till venstockning, perifera 
nervskador, missfärgning av armen och obehag för patienten. 

VARNING ProBP 3400 är inte avsedd att mäta blodtrycket på nyfödda patienter. AAMI 
SP10:2002 standard definierar nyfödda som barn som är 28 dagar eller yngre om de fötts 
fullgångna (37 veckors havandeskap eller mer) annars upp till 44 havandeskapsveckor. 
 
Gör följande för att initiera blodtrycksmätningar: 
 
1. Tryck på knappen PÅ/AV för att slå på enheten. 
2. Se till att du använder rätt storlek på blodtrycksmanschetten och linda den runt patientens 
bara överarm med artärindexmarkören över brakialartären. Lämna utrymme så att du kan föra 
in högst två fingrar mellan manschetten och armen. 
3. Från skärmen Hem, tryck på knappen Blodtryck Start/Stopp. 
 
ProBP 3400 blåser upp blodtrycksmanschetten till lämpligt tryck och visar trycket allteftersom 
blodtrycksmanschetten töms. 
 
Om enheten innehåller SureBP-funktionen (mäter blodtryck vid uppblåsning): Från skärmen 
Hem, tryck på knappen Blodtryck Start/Stopp. ProBP 3400 blåser upp manschetten till 
lämplig nivå och mäter blodtrycket allteftersom manschetten blåses upp. Den systoliska 
skärmen visar trycket i manschetten då blodtrycksavläsningen pågår. Om ProBP 3400 inte kan 
fastställa ett blodtryck medan manschetten blåses upp, p.g.a. patientrörelse, starkt ljud, eller 
en arrytmi, kommer enheten att förska mäta blodtrycket medan manschetten töms. 
 
Om du trycker på knappen Blodtryck Start/Stopp någon gång under en blodtrycksmätning, 
avbryts mätningen och manschetten töms snabbt. 
 
När den är klar visar ProBP 3400 systoliskt, diastoliskt, pulsfrekvensmätningar, samt MAPberäkning, 
om detta aktiverats. 

 

 

 

 

 

 

 

För komplett sortiment besök vår Nya webshop: www.ajmedicalshop.se  
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