Dagboek 24-uurs
bloeddrukmeting

Uw bloeddruk zal door de dag heen steeds veranderen. Daarom is het belangrijk dat u enkele
bijzonderheden noteert. Het dagboek neemt u mee als u de bloeddrukmeter inlevert en als u
met de huisarts de uitslag van de ambulante bloeddrukmeting gaat bespreken.

Naam:
Geboortedatum:
Begintijd

Eindtijd

Datum registratie:
Bijzonderheden (activiteit, stemming, medicijnen, klachten)

ART

Het onderzoek

Belangrijke informatie tijdens de meting

Een medewerker van Star-shl brengt de manchet aan om uw
bovenarm. Met een luchtslang wordt de manchet gekoppeld
aan een recorder. De luchtslang wordt achterlangs uw hals
geleid om knikken van de slang te voorkomen. De recorder
draagt u met een riem om uw middel of schuin over het
lichaam.

•	Autorijden tijdens de metingen geeft grote kans op storing,
probeert u dit zoveel mogelijk te vermijden.
•	Niet douchen, baden of zwemmen met de ambulante
bloeddrukmeter, deze mag niet nat worden.
•	Het is veiliger om geen elektrisch gereedschap of zware
apparatuur te gebruiken.
•	U mag tijdens het onderzoek de manchet en de batterijen
niet verwijderen.
•	Kom niet aan de knopjes die op de recorder zitten, alles is
al ingesteld.
•	Ga niet op of onder een elektrische deken liggen terwijl
deze aanstaat; voorverwarmen mag wel, maar zet de
deken uit bij het naar bed gaan.
•	Als u een waterbed heeft, is het belangrijk dat u het
verwarmingselement uitschakelt door de stekker uit het
stopcontact te halen.

Uw bloeddruk wordt na het aansluiten direct een eerste keer
gemeten aan beide armen. Als een van uw armen een veel
hogere bloeddruk laat zien, moeten we de meter daar
aansluiten en laten zitten voor het onderzoek.
De medewerker van Star-shl vertelt u hoe u kunt zien of de
bloeddrukmeter goed functioneert en maakt met u een
afspraak over het afkoppelen en terugbrengen van de meter.
Als de manchet los is gegaan, brengt u deze weer zo goed
mogelijk aan om uw bovenarm. Plaats het witte pijltje 1 cm
boven de elleboogplooi met de slang aan de bovenzijde van
de manchet. Zo nodig kunt u na 24 uur de recorder zelf
uitzetten door de aan/uit knop gedurende 5 seconden in te
drukken totdat het display uitvalt, waarna u de manchet van
uw arm haalt.

Bij problemen met het apparaat
Zet het apparaat uit en maak de manchet los van uw arm.
U kunt telefonisch contact opnemen via 088 020 95 07.

