WatchBP

Office

Productoverzicht
Download de software via https://www.microlife.com/support/software-professional-products en klik op
Manchetaansluiting

Korte handleiding
voor een
30 minuten
bloeddrukmeting

Aansluiting netadapter

Scherm

USB-poort
Batterijcompartiment

DC 7.5V 1.5A

Knop (geheugen)
Voor invoeren geheugenrecord
en instellen functie Omlaag

Knop (Omhoog)
Voor invoeren INSTELLING en omhoog
bladeren/wisselen

Knop (Start/stop)
Start de meting(en) gebaseerd op de
modus AUTO of HANDMATIG in

MODE
MODE

Knop (Modus)
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Om van modus te wisselen
Voor het bevestigen van een instelling

Start een meting


MODE



Plaats de connector in de manchetaansluiting en zet
het apparaat aan. De meter staat automatisch voor u
ingesteld om een juiste 30 minuten meting te verrichten.
Controleer alleen of het getal “6” links boven in het
scherm verschĳnt.

Druk op de
-knop en verlaat de kamer waar de
patiënt zich bevindt.
Zorg ervoor dat de patiënt gedurende 30 minuten in
volledige rust is en niets doet.

Na 30 minuten is de bloeddrukmeting automatisch
voltooid en kunt u deze afkoppelen van de patiënt.
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Uitlezen van de meter



DC 7.5V 1.5A

DC 7.5V 1.5A



WatchBP

Plaats de USB kabel in de USB poort en koppel deze aan
de PC.
Open nu de WatchBP Analyzer software.

Klik op nieuw en voer de opgevraagde patiëntgegevens
in en klik vervolgens op “oke”.

Selecteer nu de patiënt in het overzicht en klik op downloaden
De metingen worden nu in de software geladen.
Nu ziet u bĳ “map” een datum met tĳdstip waarop
de meting heeft plaatsgevonden. Klik hierop.
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Analyseren & opslaan
Alle metingen verschĳnen nu in beeld.
Vink nu “gemiddelde zonder eerste meting” aan om de
1e meting niet mee te laten tellen in de berekening van
het gemiddelde.

De metingen kunnen opgeslagen worden in PDF.
Selecteer “rapportage” en klik op “genereer PDF rapport”.
Nu verschĳnen alle metingen in een Adobe PDF rapport.
Sla het bestand op en print indien gewenst.

Voor een nieuwe 30 minuten bloeddrukmeting hoeft u niet
het geheugen te wissen. Door bĳ een volgende patiënt
opnieuw op de
-knop te drukken wordt de vorige
meting automatisch overschreven.



