Twój dzienniczek
pomiaru ciśnienia
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Jak mierzyć ciśnienie
Przygotuj ciśnieniomierz naramienny BPM636

Przed pomiarem odpocznij 5-15 min.
Jeśli piłeś kawę lub paliłeś papierosa odczekaj 30 min.
Aby zauważyć nieprawidłowości należy mierzyć ciśnienie przez co najmniej tydzień.
Pomiaru dokonaj na siedząco, z podpartymi plecami i nieskrzyżowanymi nogami
spoczywającymi na podłodze.
Mankiet umiejscowiony powinien być powyżej zgięcia łokciowego, a jego dolny
brzeg powinien znajdować się 2-3 cm nad łokciem.
Rozmiar mankietu powinien być odpowiednio dobrany do wielkości ramienia.
Mankiet ciśnieniomierza naramiennego BPM636 posiada grafikę ułatwiająca
weryfikację rozmiaru.
Rękę oprzyj o podłoże, nie napinaj jej oraz zadbaj, aby nie uciskało jej ubranie.
Pozycję ciała dostosuj tak aby mankiet znajdował się na wysokości serca.
Dopiero po prawidłowym założeniu mankietu podłącz kabel do urządzenia.
Jeśli masz podniesioną temperaturę ciała, piłeś alkohol lub zjadłeś obfity posiłek
pomiar może być niewiarygodny.
Pomiaru dokonuj przed przyjęciem leków, a w przypadku pomiaru porannego
przed śniadaniem.
Używaj automatycznego ciśnieniomierza naramiennego. Polecamy nasz
ciśnieniomierz naramienny HAXE BPM636 który jako jeden z niewielu
oferowanych na rynku posiada Certyfikat ESH (Europejskie Towarzystwo
Nadciśnienia Tętniczego) oraz certyfikat niemieckiego instytutu TÜV Rheinland.
Zapisz pomiar w dzienniczku.
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Jak często mierzyć ciśnienie
Na początku dokonuj pomiaru nawet kilka razy dziennie – to pozwoli
sprawdzić, jak bardzo Twoje wyniki zmieniają się w ciągu dnia.
Jeśli prowadzisz już dzienniczek pomiaru ciśnienia i znasz swój organizm mierz
ciśnienie dwa razy dziennie (rano i wieczorem) najlepiej o stałych porach.
Dodatkowego pomiaru ciśnienia dokonaj, kiedy czujesz się słabo.
Zanotuj go wraz z uwagami. Dzięki temu lekarz będzie mógł ustalić,
czy Twoje samopoczucie ma związek z ciśnieniem.

KATEGORIA

Ciśnienie skurczowe

Ciśnienie rozkurczowe

Optymalne

<120

i

<80

Prawidłowe

120-129

i/lub

80-84

Wysokie prawidłowe

130-139

i/lub

85-89

Stopień 1 nadciśnienia

140-159

i/lub

90-99

Stopień 2 nadciśnienia

160-179

i/lub

100-109

Stopień 3 nadciśnienia

≥180

i/lub

≥110

(SYS)

(DIA)

Źródło: Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku"- Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
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rozkurczowe
mmHg

znaczne nadciśnienie

110
średnie nadciśnienie
100
umiakowane ciśnienie
90
podwyższone ciśnienie
85

normalne ciśnienie

80

120

130

140
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SYS
skurczowe
mmHg
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Wizyty kontrolne
Data wizyty

Uwagi lekarza
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Karta pomiaru
Data pomiaru

Godzina pomiaru

Ciśnienie tętnicze (mmHg) Czynność serca
skurczowe

rozkurczowe

(tętno)
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Karta pomiaru
Data pomiaru

Godzina pomiaru

Ciśnienie tętnicze (mmHg) Czynność serca
skurczowe

rozkurczowe

(tętno)
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