
Моля прочетете инструкцията за употреба преди да използвате апарата налягане BESSER Plus. 

Извадете апарата за кръвно налягане от калъфа. Съединете маркучите. 

Измерване на кръвно налягане: 

1. Преди да започнете измерването е необходимо да сте били в покой 5-10 минути. 

2. Седнете на стол с изправен гръб и двата крака на земята. Поставете леко присвита 

лявата си ръка върху маса. 

3. Вземете маншета и чрез отвора го поставете на предмишницата. Долният край на 

маншета трябва да се намира на 2.5-3 см от лакътя. 

4. По време на измерването маншетът трябва да е на нивото на сърцето, а главата на 

стетоскопа върху артерията, така че да чувате максимално добре. 

5. Затегнете вентила на помпата в посока на часовниковата стрелка. Започнете да 

напомпвате докато спрете да чувате пулса. 

6. Развивайте вентила на помпата в посока обратна на часовниковата стрелка, така че 

показанията на манометъра да падат бавно. 

7. Използвайте стетоскопа. Първите удари на сърцето, които чуете, съответстват на 

систоличното налягане (горната граница). След като спрете да ги чувате, показанието на 

манометъра отчита диастоличното налягане (долната граница). 

 

Съвети за употреба: 

Не разглобявайте апарата. Не пробивайте маншета, помпата или маркучите Й не се опитвайте 

да го поправите сами. Когато установите проблем, свържете се с нас, за да Ви помогнем. 

Съхранявайте апарата за кръвно налягане на чисто място, при нормална температура и 

влажност и далеч от пряка слънчева светлина. Най-добре е винаги да го прибирате в калъфа, за 

да няма контакт с коса и дрехи, които могат да го задръстят. Не напомпвайте повече от 300 

единици и винаги изпускайте напълно въздуха от маншета. Предпазвайте апарата от изпускане 

усилни удари, апаратът съдържа високо прецизни, части. Предназначен за измерване на 

кръвното налягане в домашни условия. Моля не го използвайте за поставяне на диагноза и 

лечение без консултация с лекар. Препоръчва се калибриране на апарата в лицензирана 

лаборатория на всеки две години. 

 

 

Често срещани ситуации и справянето с тях 

Ситуация Възможна причина Решение 

Не се чува пулса. 1. Главата на стетоскопа не е   
разположена върху 
артерията.    
2.Стетоскопът е замърсен. 

1. Уверете се, че сте 
поставили тавата на 
сгетоскопа точно върху 
артерията.  
2. Отстранете наушниците от 
сгетоскопа, почистете ги и ги 
поставете обратно. 
 

Маншетът не се напомпва 
или налягането спада. 

1. Вентилът на помпата не е 
затегнат.  

1.Затегнете вентила на 
помпата.  



2. Маркучът за въздуха  не е 
прикачен добре към 
помпата.  
 

2. Уверете се, че маркучът 
плътно покрива металната 
свръзка с помпата  

Горната и долна граница не 
се определят точно. 

1. Прекадено бързо 
изпускате въздуха от 
маншета. 

1. Постарайте се да 
развивате вентила по-бавно. 
 

 

Гаранционна карта 

Гаранцията не покрива: 

 Повреди, причинени от неправилна употреба на медицинския уред. 

 Повреди, в резултат на външни влияния (механична повреда, причинена от купувача 

или друго лице, действие върху уреда без разрешение на вносителя, неправилна 

употреба, небрежност, форсмажорни обстоятелства. 

 Ситуации, когато купувачите не могат да представят валидна или коректно попълнена 

гаранционна карта и фактура. 

 

Гаранционни условия: 

 Гаранционният срок започва да тече ОТ датата на закупуването на уреда от лицето, 

посочено по-горе; 

 Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени 

и валидни гаранционни документи за уреда и при представяне на валидни платежни 

документи за уреда (касова бележка или фактура); 

 Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се 

е проявил в рамките на гаранционния срок; 

 Гаранцията важи на територията на Република България. 

 

Търговската гаранция не се признава в следните случаи: 

 При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от 

неупълномощено лице; 

 При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, 

неизправности по електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда 

документация; 

 При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

 Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на 

неговото закупуване. 


