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Blodtryksmåler – Bestilling af anden manchetstørrelse og skift af manchet
Formål
At blodtryk måles med den manchetstørrelse, der passer til den enkelte borger/patient for at sikre valide
målinger. TeleKit leveres med blodtryksmanchet str. medium og skal afhængigt af størrelsen på
borgerens/patientens arm evt. skiftes til størrelse lille eller stor.






Obs
Skift af blodtryksmanchet gøres af kommunalt personale og oftest i forbindelse med oplæring i brug af
TeleKit.
Blodtryksmanchet - mål på arm: Lille 18-22 cm. Mellem 22-32 cm. Stor 32-45 cm.
Skift til stor blodtryksmanchet: Manchet kan blot skiftes ud.
Skift til lille blodtryksmanchet: Blodtryksapparat nulstilles og luftgennemstrømning reguleres:
1. Blodtryk måles med normal manchet på person med normalt blodtryk og normal arm størrelse
2. Luftstrømning reguleres og der måles blodtryk med lille manchet på person med lille arm størrelse
Handling

Forklaring

Bestilling af manchet

Kommunen har et mindre lager af manchetter
størrelse small og størrelse large, som der tages af.
Ved behov for opfyldning af lager bestilles
manchetter i eSHOP. Ved bestilling oplyses
leveringsadresse hos kommunen. De der bestiller
skal have en brugerkonto. Se instruks ”Anvendelse
af TeleCare Nords indkøbsportal i Atea eSHOP”.

Ved skift til stor
manchet

Denne kan blot skiftes ud.

Ved skift til lille
manchet

Følg nedenstående vejledning:

Nulstil
blodtryksapparatet

Blodtryksapparatet skal ”nulstilles” inden skift til
lille manchet.
Dette gøres ved to gange at måle et normalt
blodtryk med den almindelige manchet og den
normale luftstrøm (som apparatet allerede er
indstillet til). Derved slettes eventuelle høje værdier
i apparatet.

Illustration

Indstil luftudstødnings- Lufthastigheden ved anvendelse af lille manchet
hastighed
skal sættes ned.
På bagsiden af blodtryksapparatet til venstre for
mærkat med produktoplysninger sidder en
regulator. Denne er dækket af en lille sort rund
plastmærkat. Fjern dette forsigtigt.
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Illustration

Under mærkaten sidder en skruekærv. Drej denne
til venstre fra oprindelig position, eventuelt med
papirklips. I første omgang drejes en ¼ omgang.

Skift manchet på
apparat. Sæt
manchetten på armen

Blodtryksmanchet skiftes til lille manchet.
Sæt manchetten på borgens arm og tryk på start for
at starte en måling. Hvis blodtryksapparatet
registrerer en måling er lufthastigheden passende.
Hvis der ikke kommer en måling, afbryd da
målingen ved at trykke på start igen. Der skal
reduceres yderligere. Drej endnu en ¼ omgang og
afprøv ny måling. Dette gentages indtil det virker.
Påsæt mærkat igen
Vær opmærksom på, at måling med lille manchet
ofte tager længere tid.

Markering af
blodtryksapparat

Blodtryksapparatet skal synligt markeres. Der
påsættes rundt rødt klistermærke. Disse
klistermærker kan udleveres af TeleCare Nords
servicefunktion, så hver kommune har eget lager.
Den blodtryksmanchet, der ikke skal anvendes,
lægges i TeleKit kufferten.
Markering med klistermærke er, så Atea ved
eventuel senere afhentning kan se, at apparatet er
indstillet til lille manchet. Dette da blodtryksapparatet efterfølgende skal kunne klargøres med
en mellem blodtryksmanchet.
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