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Patientvej led n ingI 
I 

Din lcege har bedt dig om at male dit blodtryk 
i dine vante omgivelser. 

I Denne vejledning viser, hvordan du skal male 

I dit blodtryk hjemme. 

i For at fa en brugbar blodtryksmaling er det vigtig 
at f01ge og overholde nedenstaende vejledning. 

Du ma ikke ryge i de sidste 30 minutter fl/lr du maier 
blodtrykket. 

Du ma ikke male blodtrykket pa andre i den periode, 
hvor du har apparat~t hjemme. 

F0r blodtryksmalingen 

• 	 Du skal male dit blodtryk 2 gange om dagen 
• 	 Du skal male blodtrykket lige flllr morgenmaden 

og lige f0r aftensmaden 
• 	 Du skal male 3 blodtryk, hver gang du maier 

blodtrykket 
• 	 Du skal male blodtrykket 3 dage i trrek 

Selve blodtryksmalingen 

• 	 Du skal male blodtrykket pa den arm din lrege har 
anvist dig 

• 	 Du skat blotte den arm, du skal male blodtryk pa, 
og der ma ikke vrere tlllj, der strammer pc'! armen 

• 	 Du skal sidde bekvemt tilbagelrenet med rygstllltte i 
en stol uden korslagte ben ved siden af et bord 

• 	 Du skal anbringe manchetten pa overarmen et par 
centimeter over albuebl/ljningen rned luftslangen 
i midten og nedad 

• 	 Manchetten ma ikke stramme. En finger skal 
ubesvreret kunne vcere mellem manchet 09 
overarmen 

Du skal placere armen pa bordet med handfladen 
opad med manchetten pa hllljde med hjertet. 
Du kan eventuelt lcegge en pude under armen 

• 	 Du skal tcende for apparatet som anvist af lcegen 
• 	 Du skal hvile pa stolen i 5 min utter og have lejtighed 

til at sidde uforstyrret inden malingen 
• 	 Du ma ikke tale eller bevrege dig under malingen 
• 	 Du skal trykke pa startknappen som anvist af lcegen 
• 	Apparatet foretager selv malingen 

Efter blodtryksmalingen 

( 
~' 

~ 
----.--~ 

• 	 Nar blodtryksmalingen er fcerdig, stc'!r der tre tal 
pa skcermen. Det hlllje blodtryk (systolisk) og det 
lave blodtryk (diastolisk) samt pulsen (antal pulsslag 
per minut). De tre tal skal noteres pa det skema, 
der er bag pa dette ark 

• 	 Du skal male 3 gange og notere aile 3 blodtryk 
og pulsen i skemaet 

• 	 Nar du har malt 3 gange og er frerdig med at 
bruge apparatet. vii det slukke automatisk efter 
et par minutter 

• 	Apparatet henstilles forsvarligt indtil nceste maling 


