
ANEROIDI VERENPAINEMITTARIT 

KÄYTTÖOHJEET BIG BEN- ERI MALLIT 

 
Olette hankkineet korkealaatuisen Riester aneroidi verenpainemittarin, 

joka on EU standardin EN 1060 Osa 1: Non-invasiiviset verenpainemit-

tarit- yleiset vaatimukset ja osa 2: Vaatimukset mekaanisille verenpai-

nemittareille mukainen. 

 

Tuotetiedot Big Ben- pyöreä/neliö, seinä-, 

jalusta-, anestesia-, tai pöytämalli 
 
Big Ben- verenpainemittareissa on suuri, selkeä näyttö. Niissä on 

aina kaksiletkuinen mansetti. Toinen letkuista yhdistetään 

verenpainemit-tariin ja toisen letkun päähän kiinnitetään paljeosa. 
 
1.Asennusohjeet seinä-, 

jalusta- ja anestesiamalleille 

 

1.1 Seinämalli 
 
Irrota mutteri mansettikorin alapuolelta 

ja irrota seinäteline. Aseta teline seinää 

vasten haluttuun paikkaan ja merkitse 

kiinnityskohdat ruuvin reikien lävitse. 

Poraa seinään reiät ja aseta reikiin 

proput. Nyt voit ruuvata seinätelineen 

kiinni seinään (Katso kuva). Aseta 

verenpainemittari seinätelineeseen niin, 

että pohjassa olevat ruuvin reiät ovat 

vastakkain. Kiinnitä verenpainemittari 

mutterin avulla huolellisesti ja tiukasti 

telineeseen. 

Oikean kokoisen mansetin valinta ja 

mansettien puhdistus 

 

a. Tarramansetit, pyyhittävät 
 
Manseteissa on tarrakiinnitys ja ne voidaan puhdistaa pyyhkimällä. 
 
Irrota kumiosa ja pyyhi kangasosa kostealla liinalla. Voit myös pestä 

kangasosan kylmällä saippuavedellä, huuhtele pesun jälkeen puhtaalla 

vedellä. Anna kuivua ilmassa. Kumiosan ja letkut voi pyyhkiä kostealla 

liinalla. 
 
Desinfiointi: Kangasosan voidaan pestä yleisimmillä desinfiointiaineilla. 

Kumiosat ja letkut voidaan desinfoida etanoliin kostutetuula liinalla. 
 
Älä koskaan silitä mansetteja! Älä koskaan käsittele mansetteja 

terävillä esineillä, koska ne voivat särkyä! 
 
Kaikki Riester tarramansetit ovat kalibroituja. Varmista että valitset 

oikean kokoisen mansetin. 
 
Mansettivaihtoehdot (kaksiletkuiset)  

Nimi Käsivarrelle / reidelle 
  

Vastasyntyneiden mansetti Ø 5 - 7,5 cm 
  

Vauvojen mansetti Ø 7,5 - 13 cm 
  

Lasten mansetti Ø 13 - 20 cm 
   

Pieni aikuisten mansetti Ø 17 - 26 cm 
   

Aikuisten mansetti Ø 24 - 32 cm 
   

Aikuisten iso mansetti Ø 32 - 42 cm 
  

Reisimansetti Ø 42- 50 cm reisi 
   

Reisimansetti iso Ø 50 - 70 cm reisi 
   

 
1.2 Jalustamalli 
 
Jalustan kasaaminen:  
Aseta tolppa jalustan keskellä olevan 

reiän päälle, ruuvaa pohjasta kiinni 

mukana tulevan työkalun avulla. 
 
Verenpainemittarin kiinnittäminen 

jalustaan:  
Tuotteen mukana toimitetaan kiinnitys-

kappale. Lisää hieman mukana tulevaa 

liimaa kierteisiin ja aseta kiinnityskap-

pale mittarin pohjassa olevaa reikää 

vasten. Kierrä tiukasti paikoilleen ( Katso 

kuva). Aseta verenpainemittari kiinnitys-

kappaleineen jalustan tolpan päälle ja 

kiinnitä se käyttäen lukitusruuvia. 
 
1.3 Anestesiamalli 
 
Irrota mutteri mansettikorin alapuolelta ja 

irrota seinäteline. Kiinnitä seinäteline 

mukana tulevaan kiristyskappaleeseen 

ruuveilla (Katso kuva). Kiinnitä ver-

enapainemittari seinätelineeseen kuten 

kohdassa 1.1 on opastettu. Nyt voit kiin-

nittää verenpainemittarin kiristysruuvin 

avulla esim. sängyn reunaan. 

 

Liiman tiedot 
Mukana toimitettava liima on ei-saastuttava, liuotteeton liima eikä sitä 

ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi Saksan lain mukaan. Liima kestää 

jopa 100 °C:n lämpötiloja ja jäätymistä. Liimattavien pintojen tulee olla 

puhtaita, öljyttömiä, rasvattomia ja pölyttömiä. Mikäli liimaa joutuu 

kosketuksiin vaatteiden kanssa, se voidaan poistaa lämpimällä vedellä. 

Vanhemmat tahrat voidaan poistaa lämpimällä saippuavedellä, alko-

holilla tai pyykinpesukoneessa yli 30 °C. Hävittäminen: Pahvipakkaus ja 

tyhjä alumiiniputkilo voidaan kierrättää. 

 

a. Tarramansetit, konepestävät 
 
Manseteissa on tarrakiinnitys ja ne voidaan puhdistaa konepesussa. 
 
Mansetti voidaan pestä max. 60 asteen lämpötilassa pesukoneessa ta-

vallisimmilla pesuaineilla, jotka eivät sisällä klooria. Mansetti laitetaan 

kokonaisena kappaleena letkuineen tai ilman koneeseen. Mansetissa 

ei ole erillisä kumiosaa. Letkuja ei tarvitse sulkea pesun ajaksi, mutta 

varmista riittävä ilmakuivatus pesun jälkeen niin, että mansetin sisään 

ei jää nestettä. 
 
Kaikki Riester tarramansetit ovat kalibroituja. Varmista että valitset 

oikean kokoisen mansetin. 
 
Mansettivaihtoehdot (kaksiletkuiset)  

Nimi Käsivarrelle / reidelle 
  

Vastasyntyneiden mansetti Ø 5 - 7,5 cm 
  

Vauvojen mansetti Ø 7,5 - 13 cm 
  

Lasten mansetti Ø 13 - 20 cm 
  

Pieni aikuisten mansetti Ø 17 - 26 cm 
  

Aikuisten mansetti Ø 24 - 32 cm 
  

Aikuisten iso mansetti Ø 32 - 41 cm 
  

 

Mansettien asettaminen 

 
Aseta mansetti vasempaan olkavarteen (tarvittaessa oikeaan) niin että 

letku osoittaa alaspäin, ja arterian merkki O on valtimolinjan kohdalla. 

Aseta mansetin alareuna n. 2 - 3 cm kyynärtaipeen yläpuolelle. Kiinnitä 

tarrat. 



Tarkkuuden tarkistus 

 
Verenpainemittarin tarkkuus suositellaan tarkistettavaksi kahden vuo-

den välein. Irrota letku mittarista ja pidä mittaria pystyasennossa. Kun 

neula osoittaa 0 se on oikeassa asennossa. Mikäli neula ei osoita 0, ota 

yhteys valtuuttuun Riester- huoltoon uudelleenkalibrointia varten. 

 

Tekniset tiedot 
 
Maksimiheitto tälle tuotteelle on +/- 3 mmHg EN- 1060-2 standardin 

mukaisesti. 
 

Käyttö 10 - 40 ºC, suhteellinen kosteus 85 % (ei konden- 
 soiva) 
  

Varastointi -20 - 70 ºC, suhteellinen kosteus 85 % (ei konden- 
 soiva) 
  

Mallit Aneroidi. Pöytä-, seinä-, jalusta-, tai anestesiamal- 
 lit. 
  

Näyttö Pyöreä tai neliö 
  

Skaala 2 mmHg välein 
  

Mittausalue 0 - 300 mmHg 
  

Paineen tuotte Palje ilmanvapautusventtiililä. 
  

 

Takuu 

 
Riester Big Ben- verenpainemittareilla on 24 kk:n takuu. Takuu 

koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. 
 
Valmistaja: 
 
Rudolf Riester GmbH & Co, Saksa 
 
Maahantuoja ja valtuutettu Riester- huolto: 
 
MedKit Finland Oy, Haaransuontie 6, 90240 Oulu  
puh 044 3030 112, e-mail: info@medkit.fi 


