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Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar 
deze voor later gebruik, laat deze ook door andere 
gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

NEDERLANDS

Omvang van de levering
• 1 bloeddrukmeter met ECG-functie
• 1 ECG-stick
• 1 manchet
• 1 USB-kabel
• 1 cd-rom met Beurer CardioExpert
• 4 AAA-batterijen
• Opbergtas
• Deze gebruiksaanwijzing
• Bijlage voor de behandelend arts
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Geachte klant,
Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Beurer staat voor hoogwaardige en 
grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddrukme-
ting, gewicht, massage, beauty, lucht en baby. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar 
deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet, 
Uw Beurer-team

1. Kennismaking
Controleer of de buitenkant van de verpakking van de Beurer bloeddrukmeter met ECG-functie BM 95 
intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden ge-
controleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkings-
materiaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact 
op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
De bloeddrukmeter met ECG-functie is bedoeld voor het niet-invasief meten en controleren van arte-
riële bloeddrukwaarden van volwassen mensen en voor het vaststellen van het hartritme. 
U kunt met het apparaat snel en eenvoudig uw bloeddruk meten, de gemeten waarden opslaan en 
het verloop en het gemiddelde (alleen mogelijk in de Beurer CardioExpert-software en -app) van de 
gemeten waarden laten weergeven. De vastgestelde waarden worden geclassificeerd en grafisch 
beoordeeld.
De ECG-stick is bedoeld voor het vaststellen van het hartritme. Het apparaat geeft informatie over de 
gemiddelde hartslagwaarde en over een mogelijke afwijking van een normaal ECG. 
Met de Beurer CardioExpert-software en -app kunnen de geregistreerde resultaten grafisch worden 
weergegeven en worden afgedrukt, zodat u de gegevens ook aan uw arts kunt voorleggen.

De Beurer bloeddrukmeter met ECG-functie BM 95 heeft de volgende functies: 
• Integratie van bloeddruk- en ECG-meting in één apparaat.
• Meting van systolische en diastolische druk.
• Eenvoudige ECG-meting met de handzame ECG-stick.
• ECG-registratie van 30 seconden.
• Overdracht van de gegevens via USB en Bluetooth® Smart.
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2. Belangrijke aanwijzingen

 Verklaring van de symbolen
In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en de accessoires 
worden de volgende symbolen gebruikt:

Voorzichtig Fabrikant

Verwijzing naar belangrijke informatie
Storage

RH 10-85%-20°C

50°C Toegestane temperatuur en 
luchtvochtigheid bij opslag

Neem de gebruiksaanwijzing in acht
Operating

10°C

40°C

RH 30-85%

Toegestane temperatuur en 
luchtvochtigheid bij gebruik

Toegepast deel type CF Niet blootstellen aan vocht

Gelijkstroom SN Serienummer

Verwijder het apparaat conform de 
EU-richtlijn voor afgedankte elektri-
sche en elektronische apparatuur – 
WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment).

Met de CE-markering wordt aan-
getoond dat het apparaat vol-
doet aan de fundamentele eisen 
van de richtlijn 93/42/EEG voor 
medische hulpmiddelen.
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 Aanwijzingen voor het gebruik van de bloeddrukmeter
• Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip, zodat de gemeten waarden met elkaar vergeleken 

kunnen worden.
• Rust voorafgaand aan iedere meting ongeveer 5 minuten uit.
• Als u meerdere metingen bij dezelfde persoon wilt uitvoeren, moet tussen de afzonderlijke metingen 

telkens 5 minuten rust worden gehouden.
• Ten minste 30 minuten voor de meting mag u niet eten, drinken of roken, en geen lichamelijke in-

spanningen verrichten.
• Herhaal de meting wanneer u twijfelt over de gemeten waarden.
• De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts als indicatie – ze vormen geen vervanging van 

een medisch onderzoek! Bespreek uw gemeten waarden met uw arts. Neem in geen geval zelf 
medische beslissingen op basis van deze waarden (bijv. met betrekking tot medicijnen en de 
 doseringen daarvan)!

• Gebruik de bloeddrukmeter niet bij baby’s en vrouwen met pre-eclampsie. Alvorens de bloeddruk-
meter tijdens de zwangerschap te gebruiken, adviseren wij u uw arts te raadplegen.

• Aandoeningen aan hart en bloedvaten kunnen leiden tot foutieve metingen of kunnen de meetnauw-
keurigheid beïnvloeden. Dit is ook het geval bij een zeer lage bloeddruk, diabetes, doorbloedings- en 
hartritmestoornissen en bij koude rillingen of trillingen.

• De bloeddrukmeter mag niet in combinatie met een chirurgisch apparaat met hoge frequenties 
worden gebruikt.

• Gebruik het apparaat alleen bij personen waarvan de omtrek van de bovenarm binnen het aange-
geven bereik valt.

• Let op dat de functie van het betreffende ledemaat tijdens het oppompen kan worden beïnvloed.
• De bloedsomloop mag door de bloeddrukmeting niet onnodig lang worden afgebonden. Haal bij 

storingen van het apparaat de manchet van de arm.
• Zorg ervoor dat de manchetslang niet wordt bekneld, samengedrukt of geknikt.
• Voorkom een aanhoudende druk in de manchet en veelvuldige metingen. De belemmering van de 

bloeddoorstroming die daardoor ontstaat, kan leiden tot verwondingen.
• Let op dat de manchet niet om een arm wordt aangebracht waarvan de slagaderen of aderen een 

medische behandeling ondergaan, zoals intravasculaire toegang, intravasculaire therapie of een 
arterioveneuze shunt.

• Plaats de manchet niet bij personen die een borstamputatie hebben ondergaan.
• Plaats de manchet niet over wonden, omdat dit kan leiden tot meer verwondingen.
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• De bloeddrukmeter werkt uitsluitend op batterijen. Houd er rekening mee dat u alleen gegevens kunt 
overdragen en opslaan als uw bloeddrukmeter wordt voorzien van stroom. Zodra de batterijen leeg 
zijn, verliest de bloeddrukmeter datum en tijd.

• Om de batterijen te sparen, wordt de bloeddrukmeter automatisch uitgeschakeld als er twee minu-
ten lang geen toets ingedrukt wordt.

• Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant 
is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van de ECG-stick
• De ECG-meter is een ECG-apparaat met één kanaal, waarmee snel een elektrocardiogram (ECG) kan 

worden gemaakt. Bovendien wordt er een analyse gemaakt van de registratie, waarin hartritmestoor-
nissen duidelijk kunnen worden herkend.

• De ECG-meter geeft veranderingen in het hartritme weer. Deze veranderingen kunnen veel verschil-
lende oorzaken hebben. Zo kunnen ze onschuldig zijn, maar bijvoorbeeld ook het gevolg van aan-
doeningen van verschillende gradaties. Neem bij verdenking op een hartaandoening contact op met 
een medisch specialist. 

• Elektrocardiogrammen die met de ECG-meter worden gemaakt, geven de hartfunctie op het mo-
ment van de meting weer. Voorafgaande of daarop volgende veranderingen worden daardoor niet 
automatisch herkend. 

•  ECG-metingen die worden uitgevoerd met een apparaat zoals de ECG-meter kunnen niet alle hart-
aandoeningen herkennen. Raadpleeg ongeacht het meetresultaat onmiddellijk een arts als u symp-
tomen waarneemt die kunnen duiden op een acute hartaandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 - Pijn of druk aan de linkerzijde van uw borst of buik
 -  Uitstralende pijn naar uw mond/kaak/gezicht en/of naar uw schouder, arm of hand
 - Pijn in uw rug 
 - Misselijkheid 
 - Branderig gevoel in uw borst 
 - Neiging tot flauwvallen 
 - Ademnood 
 - Snelle hartslag of onregelmatig hartritme 
  - Met name een combinatie van deze symptomen 
• Raadpleeg bij een of meer van deze symptomen ALTIJD en ONMIDDELLIJK een arts. In geval van 

twijfel moet een spoedeisend onderzoek worden uitgevoerd. 
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• Stel naar aanleiding van het meetresultaat niet zelf een diagnose en voer geen zelfbehandeling uit 
zonder uw behandelend arts te raadplegen. Begin vooral niet op eigen initiatief aan nieuwe medi-
catie en wijzig de soort en/of dosering van bestaande medicatie niet.

•  De ECG-meter kan niet worden gebruikt ter vervanging van een medisch onderzoek van uw hart-
functie of van het maken van een medisch elektrocardiogram. Hieraan worden namelijk strengere 
eisen gesteld bij de metingen. 

• De ECG-meter stelt geen diagnose voor aandoeningen die mogelijk de oorzaak kunnen zijn van een 
verandering van het ECG. Dit is uitsluitend voorbehouden aan uw behandelend arts.

• Er wordt aangeraden de gemeten ECG-golven te registreren en indien nodig aan uw behandelend 
arts voor te leggen. Dit is vooral van belang als in de statusmeldingen van de ECG-meter niet het 
symbool OK wordt weergegeven.

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik van de  
ECG-stick

• Het gebruik van het apparaat wordt afgeraden wanneer u een pacemaker of andere geïmplanteerde 
apparaten hebt. Volg met betrekking hiertoe het advies van uw arts op.

• Gebruik het apparaat niet in combinatie met een defibrillator.
• Gebruik het apparaat niet tijdens een MRI-onderzoek.
• Stel het apparaat niet bloot aan statische elektriciteit. Zorg voordat u het apparaat gebruikt dat u 

zelf niet statisch geladen bent. 
• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Reinig het apparaat niet met aceton 

of een andere vluchtige oplossing. Reinig het apparaat met een doek die is bevochtigd met water 
of een mild reinigingsmiddel. Droog het apparaat vervolgens met een droge doek af.

• Plaats het apparaat niet in drukvaten of in gassterilisatoren.
• Laat het apparaat niet vallen, ga er niet op staan en schud er niet mee.
• Haal het apparaat niet uit elkaar. Dit kan namelijk leiden tot beschadigingen, storingen of een on-

juiste werking.
• Gebruik het apparaat niet bij personen met een gevoelige huid of allergieën.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis. Gebruik door deze personen is 
alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoorde-
lijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over gebruik van het 
apparaat. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
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• Dit apparaat is niet toegelaten voor gebruik bij kinderen met een gewicht van minder dan 10 kg. 
• De elektroden van het apparaat mogen niet in contact komen met andere elektrisch geleidende 

onderdelen (inclusief aarde).
•  Bewaar het apparaat niet in de volgende omgevingen: plekken die zijn blootgesteld aan direct 

zonlicht, hoge temperaturen, vocht of sterke vervuiling, plekken in de buurt van water of vuur en 
plekken die zijn blootgesteld aan hoge elektromagnetische stralingen.

 Aanwijzingen met betrekking tot opslag en onderhoud
• De bloeddrukmeter met ECG-functie bestaat uit elektronische onderdelen en precisieonderdelen. 

De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van de 
zorgvuldige hantering van het apparaat:

 –  Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en 
direct zonlicht.

 – Laat het apparaat niet vallen.
 –  Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden. Houd het uit de 

buurt van radiozendinstallaties of mobiele telefoons.
 –  Gebruik uitsluitend de meegeleverde of originele vervangende manchetten. Anders kunnen er 

onjuiste waarden worden gemeten.
• Indien het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, adviseren wij u de batterijen te 

verwijderen.

 Aanwijzingen met betrekking tot batterijen
• Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende 

plek met water spoelen en een arts raadplegen.

•  Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. 
Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!

• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak 

met een droge doek reinigen.
• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
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•  Explosiegevaar!  Werp batterijen niet in vuur.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
• Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen!
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

3. Beschrijving van het apparaat
3.1 Hoofdapparaat

1

4

5

2

3

1. Aansluiting voor manchetstekker
2. Insteltoetsen (voor datum en tijd/alarm)
3. START/STOP -toets  (bloeddrukmeting)
4. Geheugentoets M (opgeslagen meetwaarden opvragen, gebruikersgeheugen wisselen)
5. Aansluiting voor ECG-stick of USB-datakabel
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3.2 ECG-stick

6

7
8

1. Bovenste elektrode
2. Onderste elektrode 
3. Activeringsschakelaar

3.3 Beschrijving van het display

4

5
6

3

2

1

7 8 9 10 11 12 13

1. Hartslagindicator: knippert tijdens de meting syn-
chroon met de hartslag.

2. Hartslagfrequentie: geeft de gemiddelde hartslag-
frequentie tijdens de registratie weer.

3. Weergave ECG-resultaat
4.  Weergave systolische bloeddruk
5. Weergave diastolische bloeddruk
6. Classificatie van de meetwaarden
7. Stand-bymodus = tijd; ECG-meting = countdown 

van 30 seconden; geheugenmodus = weergave 
aantal metingen/meetduur

8 . Alarmsymbool
9. Symbool batterij bijna leeg
10. Symbool USB-verbinding
11. Symbool Bluetooth®-verbinding
12. Momenteel actief gebruikersgeheugen 
13. Meetmodus (bloeddruk “BP” of ECG “ECG”)
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4. Ingebruikname
4.1 Batterijen plaatsen
1. Schuif het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het hoofdapparaat open.
2. Plaats vier AAA-batterijen (LR03) in het batterijvak. Let goed op dat de batterijen met de juiste po-

lariteit worden geplaatst, zoals aangeduid.
3. Sluit het deksel van het batterijvak weer tot deze hoor- en merkbaar vastklikt.

Zodra  op het display wordt weergegeven, moet u de batterijen vervangen.

4.2 Datum en tijd instellen
Nadat u de batterijen in het apparaat hebt geplaatst, stelt u de datum en de tijd in.
Het apparaat slaat alle meetwaarden automatisch met datum en tijd op.

 Als u de batterijen vervangt, moet u de datum en de tijd opnieuw instellen.

De volgende parameters worden achtereenvolgens ingesteld: jaar -> maand -> dag -> uur -> minuut

1. Houd de toets + aan de zijkant 5 seconden ingedrukt. Op het display begint 
het jaartal te knipperen. 

2. Stel met de toetsen +/- aan de zijkant het jaar in (u kunt een jaar tussen 2015 en 2031 selecteren). 
Druk op de geheugentoets M om het ingestelde jaar te bevestigen.
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3. Op het display begint nu de maand te knipperen. Stel met de toetsen +/- de maand in. Druk op 
de geheugentoets M om de ingestelde maand te bevestigen.

4. Op het display begint nu de dag te knipperen. Stel met de toetsen +/- de dag in. Druk op de 
geheugentoets M om de ingestelde dag te bevestigen.

5. Op het display begint nu het uur te knipperen. Stel met de toetsen +/- het huidige uur in. Druk 
op de geheugentoets M om het ingestelde uur te bevestigen.

6. Op het display beginnen nu de minuten te knipperen. Stel met de toetsen +/- de huidige minuten 
in. Druk op de geheugentoets M om de ingestelde minuten te bevestigen.

7. Het ingestelde jaar wordt weer weergegeven. Druk op de START/STOP -toets  om het proces 
af te sluiten. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

4.3 Alarm instellen
Indien gewenst kunt u ook een alarm op het apparaat instellen. Ga als volgt te werk om het alarm 
in te stellen:

1. Houd de toets - aan de zijkant 5 seconden ingedrukt. Als het alarm uitge-
schakeld is, knippert “oFF”.
Als het alarm ingeschakeld is, knippert “ ”.
Zet met de toetsen +/- het alarm aan of uit. Druk op de geheugentoets M 
om de selectie te bevestigen.

2. Als u het alarm ingeschakeld hebt, knippert nu het alarmuur op het display. Stel met de toetsen 
+/- het alarmuur in. Druk op de geheugentoets M om het alarmuur te bevestigen.

3. Op het display beginnen nu de alarmminuten te knipperen. Stel met de toetsen +/- de alarmmi-
nuten in. Druk op de geheugentoets M om de alarmminuten te bevestigen.

4. Op het display wordt “ ” weergegeven. Druk op de START/STOP-toets  om het proces 
af te sluiten. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.
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4.4 Gebruikersgeheugen selecteren
Het apparaat beschikt over twee gebruikersgeheugens. In elk gebruikersgeheugen kunnen maximaal 
60 meetwaarden worden opgeslagen. Zodra alle geheugenplaatsen van een gebruikersgeheugen be-
zet zijn, worden de oudste meetwaarden overschreven door de nieuwste.
• Druk kort op de geheugentoets M. De laatst ingestelde gebruiker wordt weergegeven. Houd vervol-

gens de geheugentoets M vijf seconden ingedrukt om tussen de gebruikersgeheugens te wisselen.

5. Bloeddruk meten
Neem voordat u de bloeddruk meet eerst de “Aanwijzingen voor het gebruik van de bloeddrukmeter” 
in hoofdstuk 2 “Belangrijke aanwijzingen” in acht.

5.1 Manchet aanbrengen
Breng de manchet om de ontblote linkerbovenarm aan. De doorbloeding 
van de arm mag niet worden belemmerd, bijvoorbeeld door te strakke kle-
dingstukken. 

De manchet moet zo om de bovenarm worden aangebracht dat de onderste 
rand 2 tot 3 cm boven de elleboog en boven de slagader ligt. De slang wijst 
naar het midden van de handpalm.

Breng nu het vrije uiteinde van de manchet nauwsluitend maar niet te strak 
om de arm aan en sluit de manchet met het klittenband. De manchet moet zo 
strak worden aangebracht dat er nog twee vingers onder de manchet passen.
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Steek nu de manchetslang in de aansluiting voor de manchetstekker.

De bloeddruk van de rechter- en de linkerarm kan verschillen en daardoor 
kunnen de gemeten bloeddrukwaarden ook verschillen. Voer de meting 
altijd op dezelfde arm uit. Als het verschil tussen de waarden van beide ar-
men zeer groot is, dient u met uw arts te overleggen welke arm u voor de 
meting moet gebruiken.

 Let op
Het apparaat mag alleen met de originele manchet gebruikt worden. De manchet is geschikt voor 
een armomvang van 22 tot 42 cm.

5.2 Juiste lichaamshouding aannemen

• Rust voorafgaand aan iedere meting ongeveer 5 minuten uit. Anders ontstaan er mogelijk afwijkingen.
• U kunt de meting zittend of liggend uitvoeren. Let er in ieder geval op dat de manchet zich ter 

hoogte van het hart bevindt.
• Zorg ervoor dat u tijdens de bloeddrukmeting comfortabel zit. Ondersteun uw rug en armen. Ga 

niet met gekruiste benen zitten. Plaats uw voeten plat op de grond.
• Om het meetresultaat niet te beïnvloeden is het belangrijk dat u zich tijdens de meting rustig ge-

draagt en niet spreekt.
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5.3 Bloeddrukmeting starten
1. Breng de manchet zoals hiervoor beschreven aan en neem een correcte lichaamshouding aan. 
2. Druk op de START/STOP-toets  om de bloeddrukmeting te starten. Het bloeddruksymbool 

 verschijnt op het display en de manchet wordt opgepompt. Zodra het apparaat een hart-
slag heeft geregistreerd, knippert synchroon met de hartslag een hartsymbool  op het display.

U kunt de bloeddrukmeting op elk moment afbreken door nogmaals op de START/STOP-
toets  te drukken. Afgebroken bloeddrukmetingen worden niet opgeslagen.

3. Zodra de bloeddrukmeting is afgesloten, worden de resultaten op het display weergegeven.
4. Druk op de START/STOP-toets  om het apparaat weer uit te schakelen of wacht twee minuten 

tot het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Wacht ten minste 5 minuten voordat u een nieuwe meting uitvoert! 

5.4 Meetresultaten beoordelen
De meetwaarden kunnen overeenkomstig de volgende tabel geclassificeerd en beoordeeld worden. 
Deze standaardwaarden mogen echter uitsluitend worden opgevat als algemene richtlijn, omdat de 
bloeddruk per persoon en ook per leeftijdsgroep enz. kan verschillen of afwijken. 
Raadpleeg daarom regelmatig uw arts. Hij of zij kan uw persoonlijke bloeddruk voor u meten en ook 
beter inschatten wanneer bloeddrukwaarden te hoog of te laag zijn.
Het staafdiagram op het display geeft aan binnen welk gebied de vastgestelde bloeddruk zich be-
vindt. Als de systolische en diastolische waarden zich in twee verschillende gebieden bevinden (bijv. 
systolisch in het gebied “hoog-normaal” en diastolisch in het gebied “normaal”), dan geeft de gra-
fische classificatie op het apparaat altijd het hoogste gebied weer; in het beschreven voorbeeld is 
dat “hoog-normaal”.
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Bereik van de bloeddruk-
waarden

Systo-
lisch 
(in mmHg)

Diasto-
lisch (in 
mmHg)

Maatregel

Niveau 3: sterke hypertonie ≥180 ≥110 Raadpleeg een arts
Niveau 2: gemiddelde hypertonie 160 – 179 100 – 109 Raadpleeg een arts
Niveau 1: lichte hypertonie 140 – 159 90  –  99 Regelmatige controle door een arts 
Hoog normaal 130 – 139 85 – 89 Regelmatige controle door een arts
Normaal 120 – 129 80 – 84 Zelfcontrole
Optimaal <120 <80 Zelfcontrole

 Bron: WHO, 1999 (World Health Organization)

5.5 Bloeddrukmeetwaarden opvragen
Het apparaat beschikt over twee gebruikersgeheugens. In elk gebruikersgeheugen kunnen maximaal 
60 meetwaarden worden opgeslagen. Zodra alle geheugenplaatsen van een gebruikersgeheugen be-
zet zijn, worden de oudste meetwaarden overschreven door de nieuwste.
U kunt de opgeslagen meetwaarden op elk moment op het apparaat opvragen. Ga daarvoor als 
volgt te werk:
1. Druk als het apparaat uitgeschakeld is op de geheugentoets M. De 

laatst opgeslagen meetwaarde van het geselecteerde gebruikersge-
heugen wordt nu weergegeven. 

Om de meetwaarden van het tweede gebruikersgeheugen op 
te vragen, houdt u de geheugentoets M vijf seconden ingedrukt.

2. Druk op de geheugentoets M om tussen de afzonderlijke meetwaar-
den te navigeren.

M
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6. ECG meten
6.1 ECG-meting voorbereiden
Neem de volgende aanwijzingen in acht voordat u met de ECG-meting start:
• Gebruik de ECG-stick niet over uw kleding.
• Reinig de oppervlakken van de elektroden van de ECG-stick met een wattenstaafje met schoon-

maakalcohol als deze vuil zijn.
• Maak uw handen vochtig met een vochtige doek als uw huid en uw handen voor de meting droog zijn.
• Zorg ervoor dat uw rechter- en linkerhand (meetmethode C) of uw hand en borst (meetmethode 

A/B) niet met elkaar in aanraking komen. Anders kan de meting niet correct worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat uw rechterhand tijdens de meting niet in aanraking komt met uw lichaam. Oefen 

voor een nauwkeurige meting niet te veel druk uit op de bovenste en de onderste elektrode van 
de ECG-stick.

• Gebruik de ECG-stick niet verkeerd om.
• Praat en beweeg niet tijdens de ECG-meting. Als u dit toch doet, kunnen er onnauwkeurigheden 

ontstaan tijdens de meting.

6.2 ECG-meting uitvoeren
 Er bestaan drie verschillende methodes om de meting uit te voeren. Begin met meetmethode A “rech-
ter wijsvinger - borst”. Wanneer met deze meetmethode geen of geen stabiele (vaak weergegeven 
melding: “EE”) metingen kunnen worden uitgevoerd, kunt u overstappen op methode B “linker wijs-
vinger - borst” en daarna eventueel op methode C “linkerhand - rechterhand”. 
Afhankelijk van de gebruikersspecifieke hartconfiguratie (vorm van het hart) is een van de genoemde 
meetmethodes de geschikte manier/werkwijze. Wanneer met een bepaalde meetmethode geen sta-
biele metingen uitgevoerd kunnen worden, kan dit een onschuldige oorzaak (zoals de vorm van het 
hart) hebben, maar het kan ook door een aandoening worden veroorzaakt.

Meetmethode C is zeer comfortabel, maar de meetstabiliteit is in vergelijking tot methode A 
en B beduidend slechter. 

1. Steek de kabel van de ECG-stick in de aansluiting voor de ECG-stick op het hoofdapparaat.
2. Druk kort op de activeringsschakelaar van de ECG-stick om het apparaat in te schakelen.
3. Houd de geheugentoets M 3 seconden ingedrukt om het gewenste gebruikersgeheugen te selec-

teren (  of ).
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Meetmethode A “rechter wijsvinger - borst”
(komt ongeveer overeen met “afleiding 2”)

Top Electrodes Plaats uw rechter wijsvinger op de bovenste elektrode van het apparaat en 
houd het apparaat naar boven gericht in uw hand.

5 cm

De juiste positie voor het plaatsen van de onderste elektrode van het apparaat 
op uw borst kan worden bepaald aan de hand van de volgende methodes:
•  Ga vanuit uw voorste okselholte naar beneden. 

Tegelijkertijd gaat u vanaf uw onderste linkerrib 10 cm naar boven. Plaats 
de onderste elektrode van het apparaat op deze plek.

of
•  Ga vanuit het onderste einde van het midden van uw borstkas (sternum) 

naar links. Ga tegelijkertijd vanuit uw voorste oksel-holte naar beneden. Op 
het punt waar beide lijnen elkaar kruisen, plaatst u de onderste elektrode 
van het apparaat.

Druk de elektrode licht tegen uw borst totdat u een klikkend geluid hoort of voelt.
Let op: druk het apparaat niet te hard tegen uw huid.
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Meetmethode B “linker wijsvinger - borst”
(komt ongeveer overeen met “afleiding 3”)

Top Electrodes Plaats uw linker wijsvinger op de bovenste elektrode van het apparaat en 
houd het apparaat naar boven gericht in uw hand.

5 cm

De juiste positie voor het plaatsen van de onderste elektrode van het apparaat 
op uw borst kan worden bepaald aan de hand van de volgende methodes:
•  Ga vanuit uw voorste okselholte naar beneden. 

Tegelijkertijd gaat u vanaf uw onderste linkerrib 10 cm naar boven. Plaats 
de onderste elektrode van het apparaat op deze plek.

of
•  Ga vanuit het onderste einde van het midden van uw borstkas (sternum) 

naar links. Ga tegelijkertijd vanuit uw voorste oksel-holte naar beneden. 
Op het punt waar beide lijnen elkaar kruisen, plaatst u de onderste elek-
trode van het apparaat.

Druk de elektrode licht tegen uw borst totdat u een klikkend geluid hoort of voelt.
Let op: druk met uw vingers niet te hard op de elektroden.
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Meetmethode C “linkerhand - rechterhand”
(komt ongeveer overeen met “afleiding 1”)

Plaats uw rechter wijsvinger op de bovenste elektrode van het apparaat.
Plaats een vinger van uw linkerhand op de onderste elektrode. 

Druk op de onderste elektrode totdat u een klikkend geluid hoort of voelt.
Let op: druk het apparaat niet te hard tegen uw huid.

Zorg ervoor dat uw rechter- en linkerhand (meetmethode C) of uw hand en borst (meetme-
thode A/B) niet met elkaar in aanraking komen. Anders kan de meting niet correct worden 
uitgevoerd. Beweeg u tijdens de meting niet, praat niet en houd het apparaat stil. Door der-
gelijke bewegingen kunnen onjuiste meetresultaten ontstaan.
Houd de druk tijdens de meting constant. Druk de elektrode niet te stevig op de huid, omdat 
er door de spierspanning anders onnauwkeurige meetwaarden kunnen ontstaan.

4. Linksonder op het display verschijnt een countdown van 30 seconden en de huidige hartslagfre-
quentie wordt in real-time weergegeven. Bovendien knippert het hartsymbool ( ) synchroon met 
uw hartslag.

De gemiddelde hartslagfrequentie wordt pas na afloop van de 30 seconden weergegeven. 

5. Na afloop van de countdown van 30 seconden wordt op het display de samenvatting van de ECG-meting 
weergegeven.

6. Druk nogmaals op de activeringsschakelaar als u de ECG-meting wilt herhalen. Druk op de START/
STOP-toets ( ) om het apparaat na afloop uit te schakelen. Anders wordt het apparaat na twee 
minuten automatisch uitgeschakeld.
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6.3 Onjuiste ECG-meetmethodes
Voer de ECG-meting NOOIT zo uit:

De rechter wijsvinger raakt 
de bovenste elektrode niet 
voldoende.

De meting wordt door de kle-
ding heen uitgevoerd.

De ECG-stick wordt ver-
keerd om vastgehouden.

De ECG-stick wordt in de lin-
kerhand vastgehouden.

6.4 ECG-meetwaarden beoordelen
Na de meting kunnen op het LCD-scherm de volgende resultaten worden weergegeven.

Resultaat van een onopvallen-
de ECG-registratie.

Aanwijzingen voor een of meer pauzes van 
de hartcyclus, die elk langer dan 2 secon-
den duren.

Aanwijzingen voor een verlaag-
de hartfrequentie (bradycardie), 
die kleiner is dan 55 [bpm].

Aanwijzingen voor een ritmestoornis tij-
dens de ECG-registratie.

Aanwijzingen voor een ver-
hoogde hartfrequentie 
(tachycardie), die groter is dan 
100 [bpm].

Veranderde golfvorm

 Als de weergegeven hartslagfrequentie knippert, dan betekent dat dat de ECG-signalen in-
stabiel of zwak zijn. Voer de meting in dit geval opnieuw uit.
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Achtergrondinformatie en medische parameters die u aan uw arts kunt voorleggen, vindt u in de “Bij-
lage voor de behandelend arts” die met het apparaat wordt meegeleverd.

6.5 ECG-meetwaarden opvragen
Het apparaat beschikt over twee gebruikersgeheugens. In elk gebruikersgeheugen kunnen maximaal 
60 meetwaarden worden opgeslagen. Zodra alle geheugenplaatsen van een gebruikersgeheugen be-
zet zijn, worden de oudste meetwaarden overschreven door de nieuwste.
U kunt de opgeslagen meetwaarden op elk moment op het apparaat opvragen. Ga daarvoor als 
volgt te werk:
1. Druk als het apparaat uitgeschakeld is op de geheugentoets M. De 

laatst opgeslagen meetwaarde van het geselecteerde gebruikersge-
heugen wordt nu weergegeven. 

 Om de meetwaarden van het tweede gebruikersgeheugen op 
te vragen, houdt u de geheugentoets M 3 seconden ingedrukt.

2. Druk op de geheugentoets M om tussen de afzonderlijke meetwaar-
den te navigeren.

M

7. Beurer CardioExpert
Voor een gedetailleerde weergave van de door u geregistreerde gegevens kunt u gebruikmaken 
van de computersoftware “Beurer CardioExpert” (meegeleverd op cd-rom) of van de app “Beurer 
 CardioExpert”. U kunt de app gratis downloaden in de App Store of de GooglePlay. De gegevens 
kunnen via USB-interface of via Bluetooth® Smart worden overgedragen.

7.1 Systeemvereisten
Computer
• Besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Processor: vanaf Intel Core 3-3220 3,3 GHz  
• Werkgeheugen: min. 1 GB  
• Harde schijf: min. 1 GB met 1 GB vrij geheugen
• Beeldschermresolutie: vanaf 1280 x 1024
• Cd-romdrive, USB-interface
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App
• Bluetooth® 4.0, iOS vanaf versie 7.0,
• Android™-apparaten vanaf versie 4.3 met Bluetooth® Smart Ready

8. Wat te doen bij problemen?

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het meetresultaat van de 
ECG-meting knippert op het 
display. 

Het ECG-signaal is instabiel of 
te zwak. 

Herhaal de meting volgens de 
aanwijzingen in deze gebruiks-
aanwijzing.

Het meetresultaat van de 
ECG-meting geeft “EE” aan.

• Te weinig druk op de huid.
• Onderbreking van de me-

ting.
• Hoog geluidsniveau tijdens 

de meting.

Herhaal de meting volgens de 
aanwijzingen in deze gebruiks-
aanwijzing.

Het meetresultaat van de 
bloeddrukmeting geeft 
“EE_0-4” aan.

De manchet is niet juist aan-
gebracht.

Breng de manchet opnieuw aan 
zoals beschreven in hoofdstuk 
5.1 “Manchet aanbrengen”.

Batterijen leeg (“EE 4”). Vervang de batterijen.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat kan niet worden 
ingeschakeld.

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

De batterijen zijn verkeerd 
geplaatst.

Plaats de batterijen opnieuw met 
de juiste polariteit (+/-) in het ap-
paraat.

De manchet wordt niet op-
gepompt.

De slang van de manchet is 
niet correct op het apparaat 
aangesloten.

Zorg ervoor dat de slang correct 
op het apparaat is aangesloten.

De manchet bevat een 
scheur.

Vervang de manchet. Neem 
contact op met de klantenser-
vice.

De resultaten van de bloed-
drukmeting zijn zeer hoog/
laag.

De manchet is niet juist aan-
gebracht.

Breng de manchet opnieuw aan.

U hebt zich tijdens de meting 
bewogen/u hebt tijdens de 
meting gepraat.

Beweeg/praat niet tijdens de 
meting.

Kledingstukken belemmeren 
de meting.

Zorg ervoor dat de armmanchet tij-
dens de meting niet wordt belem-
merd door kledingstukken.

Opgeslagen meetwaarden 
kunnen niet meer in het ge-
heugen worden teruggevon-
den.

Oude meetwaarden zijn over-
schreven door nieuwe, omdat 
het geheugen vol is.

Draag de opgeslagen meet-
waarden geregeld over naar uw 
computer.

De ECG-meting start niet, 
hoewel er wel contact is met 
de huid.

Te weinig druk. Zorg ervoor dat de onderste 
elektrode stevig op de huid 
wordt gedrukt.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Bluetooth®-verbinding mis-
lukt.

Verbindingsprobleem tussen 
smartphone/tablet en app.

Schakel het hoofdapparaat uit, 
sluit de app en deactiveer Blue-
tooth® op uw smartphone/tablet. 
Probeer de verbinding opnieuw 
tot stand te brengen.

De apparaat-ID wordt 
niet meer weergegeven 
onder “Setting” in de app 
“CardioExpert”.

Overdrachtsprobleem van de 
gegevens bij de eerste ver-
binding.

Schakel het hoofdapparaat uit, 
sluit de app en deactiveer Blue-
tooth® op uw smartphone/tablet. 
Probeer de verbinding opnieuw 
tot stand te brengen.

9. Reiniging en onderhoud
• Reinig het hoofdapparaat, de ECG-stick en de manchet voorzichtig met alleen een licht bevoch-

tigde doek.
• Gebruik geen bijtende reinigings- of oplosmiddelen.
• Reinig de oppervlakken van de elektroden van de ECG-stick met een wattenstaafje met schoon-

maakalcohol als deze vuil zijn. 
• Koppel de ECG-stick los van het hoofdapparaat als u de stick niet gebruikt.
• Dompel het hoofdapparaat, de ECG-stick en de manchet nooit onder in water, omdat er zo vocht 

kan binnendringen, waardoor de ingebouwde techniek beschadigd kan raken.
• Zorg ervoor dat er geen zware voorwerpen op het hoofdapparaat worden geplaatst als u het op-

bergt. Verwijder de batterijen. De manchetslang mag niet worden geknikt.
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10. Verwijdering
Deponeer de gebruikte, volledig ontladen batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of 
bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk 
verplicht de batterijen correct te verwijderen.
Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: 
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium 
Hg = batterij bevat kwik

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met 
het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde ver-
zamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke 
instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

Pb       Cd       Hg
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11. Technische gegevens
Modelnr. BM 95
Meetmethode Oscillometrische non-invasieve bloeddrukmeting op de bovenarm.

ECG met een kanaal in elke gewenste frontale positie/ECG-sig-
naal gerefereerd aan massa (aarde)

Meetbereik Bloeddruk: 30 – 280 mmHg 
Polsslag: 40 –199 slagen/minuut

Bandbreedte / bemonsterings-
frequentie ECG 

0,05 tot 40 Hz / 256 Hz

Nauwkeurigheid van de weergave Bloeddruk: ± 3 mmHg of 2% van de weergegeven waarde 
Polsslag: <± 4% van de weergegeven waarde

Meetafwijking Max. toelaatbare standaardafwijking conform klinische controle:  
systolisch 8 mmHg / diastolisch 8 mmHg

Geheugen 2 x 60 geheugenplaatsen
Afmetingen Hoofdapparaat:  l 128 mm x b 128 mm x h 40 mm

ECG-stick:  Ø 25 mm x h 125 mm
Gewicht Hoofdapparaat: ongeveer 300 g (zonder batterijen)

ECG-stick: ongeveer 40 g
Manchetgrootte 22 tot 33 cm
Toegestane gebruiksomstandigheden +10 °C tot +40 °C, 30-85 % relatieve luchtvochtigheid (niet conden-

serend)
Toegestane omstandigheden voor 
bewaring

-20 °C tot +50 °C, 10-85 % relatieve luchtvochtigheid (niet conden-
serend)

Voeding 4 AAA-batterijen 
Levensduur batterij Voor ca. 300 metingen, afhankelijk van de hoogte van de bloed-

druk of de oppompdruk
Toebehoren Manchet, gebruiksaanwijzing, 4 AAA-batterijen, ECG-stick, 

USB-kabel, opbergtas
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Classificatie Interne voeding, IPX0, geen AP of APG, ononderbroken werking 
Bloeddruk: Toegepast deel type BF
ECG-stick: Toegepast deel type CF

Patent TWM474484, TW201233370 / CN102631193A, CN203539335U / 
US20130345575 / EP2676599 / JP2014039800

Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn om actualiseringsredenen voor-
behouden.

• Deze bloeddrukmeter voldoet aan de Europese norm EN60601-1-2 en is onderworpen aan bij-
zondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische verdraagzaamheid. Let er 
daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatie-installaties dit apparaat kunnen beïnvloe-
den. U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de klantenservice op het aangegeven adres of 
deze aan het eind van de gebruiksaanwijzing nalezen.

• De bloeddrukmeter is in overeenstemming met de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 
93/42/EG, de Duitse wet inzake medische producten en de normen EN1060-1 (Niet-invasieve 
bloeddrukmeters – Deel 1: Algemene eisen), EN1060-3 (Niet-invasieve bloeddrukmeters – Deel 3: 
Aanvullende eisen voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen) en IEC80601-2-30 (Medi-
sche elektrische toestellen – Deel 2 – 30: Speciale eisen voor basisveiligheid en essentiële presta-
ties van niet-invasieve bloeddrukmeters).

• De ECG-stick is in overeenstemming met de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EG, 
de Duitse wet inzake medische producten en de normen IEC60601-2-25 (Medische elektrische 
toestellen - Deel 2-25: Bijzondere eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie van elektro-
cardiografen) en IEC60601-2-47 (Medische elektrische toestellen - Deel 2-47: Bijzondere eisen 
voor de veiligheid en essentiële gebruikseigenschappen van elektrocardiografische systemen).

• De veiligheidsklasse van de ECG-stick is CF.
• De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is 

ontwikkeld met het oog op een lange gebruiksduur. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de 
geneeskunde moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uit-
gevoerd. Uitgebreide informatie voor het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aange-
vraagd via het servicepunt.

B
M

95
-0

91
5_

N
L 

 F
ou

te
n 

en
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en


