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Vejledning i konditioneringsbehandling 
 
Du skal hjemme udføre konditionering behandling i forbindelse med din deltagelse i ”Effekten 
af konditionering ved svangerskabsforgiftning”.  
 
Denne vejledning viser, hvordan du skal udfører konditioneringsbehandlingen. 
For at få korrekte resultater er det vigtig at følge og overholde nedenstående vejledning. 
 
Behandlingen skal udføres om morgen på dag 2, 3, 4, 5, 6 og 7 på VENSTRE arm. 
 
Konditioneringsbehandlingen på dag 2, 3, 4, 5, 6 og 7 

• Mål dit blodtryk 3 gange (jævnfører særskilt vejledning) og skriv resultaterne ind via 
det udleverede link. 

• Sid behageligt med et tæppe på evt med en bog, TV eller anden underholdning 
• VENSTRE arm skal være blottet. Der må ikke være tøj, der strammer på armen. Du 

må gerne bevæge armen og fingrene, imens konditionerings behandlingen gives. 
• Konditioneringsudstyret placeres løst på venstre overarm et par centimeter over al-

buebøjningen med batteriet pegende ud ad. En finger skal kunne være mellem manchet 
og armen 

• Tryk på start og lad udstyret færdiggøre behandlingen. Det tager 35 minutter 
• Når udstyret siger en dip lyd er det færdigt. Skriv start og sluttidspunkt ind via det ud-

leverede link. 
• Efter 5 minutters hvile skal du måle dit blodtryk 3 gange på HØJRE arm (jævnfø-

rer særskilt vejledning) og skrive resultaterne ind via det udleverede link. 
• Sæt udstyret til ladning efter endt behandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skulle det blive nødvendigt at afbryde behandlingen kan denne genoptages igen, uanset tidsin-
tervallet. Vær dog opmærksom på, at behandlingen starter forfra, når den genstartes. Appara-
tet kan ikke huske de forgangne antal opblæsninger. 
 
Oplever du at der er noget som driller, så tjek om: 

• Udstyret opladet og sidder korrekt i manchetten? 

Ellers kontakt os på telefon: 2874 8771 


