
 

 

 

 

Boso Medicus System Lühikasutusjuhend 
  



Täname Teid, et ostsite Boso  toote. Ostes vererõhumõõtja olete Te oma tervise jälgimiseks 

valinud kõrgkvaliteetse ja innovatiivse vahendi. Selle väljatöötamisel oli põhitähelepanu 

vastupidavusel ja kasutamismugavusel. Enne aparaadi kasutamist lugege see 

kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kui Teil peaks tekkima küsimusi boso-medicus System 

aparaadi kasutamise kohta, võtke ühendust Boso edasimüüjaga - Teid aidatakse meeleldi. 

Parimad soovid tervislikuks tulevikuks! 

 

Boso-medicus system on täisautomaatne vererõhuaparaat.  Töötades ostsillomeetrilisel 

meetodil, mõõdab aparaat õlavarrelt vererõhku ja pulsisagedust kiiresti ja lihtsalt. Manseti 

õhuga täitumine ja tühjenemine on automaatne.  

 

LÜHIDALT VERERÕHUST 

Vererõhk on rõhk, mida veresoontest läbivoolav veri avaldab veresoonte seintele. Arteriaalne 

vererõhk muutub pidevalt südametsükli jooksul. Kõrgeimat vererõhu väärtust südametsükli 

jooksul nimetatakse süstoolseks, madalamat diastoolseks vererõhuks. Kõrgenenud 

vererõhku võib nimetada kõrgeks, kui see ei lange ka siis, kui te puhkate. Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja Rahvusvahelise Hüpertensiooni Seltsi (ISH) järgi 

klassifitseeritakse hüpertensiooniks ehk kõrgvererõhuks vererõhu näitu üle140/90 mmHg. 

 

OLULISED NÄPUNÄITED VERERÕHU MÕÕTMISEL 

 Hoiduge söömisest, alkoholi tarvitamisest, suitsetamisest ja sportimisest enne 

vererõhu mõõtmist, sest sellised tegevused mõjutavad vererõhu väärtusi. 

 Enne vererõhu mõõtmise alustamist istuge mugavalt toolile ja lõdvestuge. Me 

soovitame Teil kontrollida oma vererõhku kaks korda päevas – hommikul 

ülestõusmise järel ja õhtul peale tööd -  või jälgida arsti korraldusi. 

 Seadke mansett õlavarrel südame (rinnakorvi) kõrgusele, painutage kätt kergelt 

küünarnukist ja toetage see alusele, näiteks laulale või padjale. 

 Ärge liigutage ega rääkige vererõhu mõõtmise ajal. 

 Kahe järjestikkuse mõõtmise vahe peab olema vähemalt 2 minutit, et verevool käes 

normaliseeruks. 

 Et saavutada võrreldavaid tulemusi, peab mõõtmine toimuma regulaarselt iga päev 

samal ajal, soovitavalt alati ühe ja sama käe pealt. 

 

MEELESPIDAMISEKS!  

Ise enda vererõhu mõõtmine ei ole sama, mis meditsiiniline kontroll! 

Arsti poolt määratud ravimite annuseid ei tohi kunagi muuta vastavalt oma äranägemisele. 

Kui Teil esinevad südame rütmihäired (arütmia), peaksite enne selle aparaadi kasutamist 

nõu pidama oma arstiga. Teatud juhtudel võib ostsillomeetriline mõõtmismeetod anda 

ebatäpseid tulemusi või mitte anda neid üldse. 

Rasedad naised peaksid enne vererõhu mõõtmist konsulteerima arstiga, kuna rasedus võib 

muuta vererõhu väärtusi. 



Lühike kasutusjuhend: 

Sisestage patareid, jälgides õiget polaarsust. 

Ühendage mansett seadmega 

Asetage mansett õlavarrele 

Alustage mõõtmist, vajutades „Start“ nuppu 

Seadme ekraanil kuvatakse Süstoolne ja diastoolne vererõhunäit ning pulss. 

 

Ühendamine nutiseadmega: 

Laadige Google/Apple rakendustepoest alla BOSO rakendus. 

Rakendust installeerides küsib operatsioonisüsteem luba asukohaandmetele ligipääsuks. 

Vastake sellele päringule „JAH“, et tagada tõrgeteta ühendus. Asukohainfot ei ole vaja boso 

rakenduse tööks, vaid selleks et operatsioonisüsteem saaks bluetooth ühenduse 

võimaldada. 

Avage boso rakendus oma nutiseadmes. 

Sisestage uus kasutaja: 

1. valige peamenüüst „user“ 

2. Valige „+New“ alumiselt menüüribalt 

3. Sisestage oma andmed. Nõutud väljad on tähistatud tärniga. 

4. Vajutage „Save“ nuppu, et andmed salvestada. 

Märkige kasutaja kelle andmeid tahate salvestada linnukesega. 

 

Ühenduse loomine: 

Vajutage tagasi nuppu, et liikuda peamenüüsse. 

Valige peamenüüst „Devices“ (Seadmed) 

Vajutage ja hoidke all Medicus System „START“ nuppu, kuni ekraanil kuvatakse „Pr“ 

Valige telefonis „Add new device“ 

Pärast edukat ühendamist kuvatakse seadme ekraanil „End“ ning seade ilmub boso 

rakenduses seadmete nimekirja. 

Seadistus on sellega lõppenud ning te võite liikuda tagasi peamenüüsse. 

NB! Peale patareide vahetamist tuleb seade rakendusega uuesti ühendada. 

  



Andmete ülekandmine: 

Asetage mansett käsivarrele ning teostage mõõtmine. 

Kuni telefonis on Bluetooth sisse lülitatud ning boso rakendus on avatud, kantakse andmed 

pärast mõõtmise lõppu automaatselt rakendusse. 

Pärast edukat andmete ülekannet kustutatakse ülekantud andmed vererõhuaparaadi mälust. 

Kui rakendus ei ole avatud või Bluetooth on välja lülitatud, salvestatakse saadud mõõtmise 

tulemused vererõhuaparaati (kuni  30 mõõtmist). Kui mälukohad on täis, kirjutatakse üle 

kõige vanem andmeväli. 

 

 

 

GARANTII 

 

Vererõhuaparaadi Boso-Medicus System garantii on 3 aastat alates toote ostmise 

kuupäevast. 

Tootja garanteerib, et toode vastab kõigile tootja poolt ettenähtud funktsioonidele eeldusel, et 

seda kasutatakse ja hooldatakse vastavalt kasutusjuhendi nõuetele. Garantii hõlmab 

toorainet ja valmistamisvigu. Garantii ei kehti, kui probleemid on tekkinud vale kasutamise, 

hoolduse, parandamise tagajärjel. 

  
Garantii ja hooldusküsimustes pöörduda maaletooja poole. 
 
Tootja: BOSCH +SOHN GmbH, Saksamaa 

 

Maaletooja:  Mediq Eesti OÜ  

Kungla 2, 76505 SAUE   

Tel  6 515 151  

Hooldus tel 6 515 157 

 

 

 


