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3. NaleĪy STARANNIE zapiąü

1. Budowa urządzenia
Spis treĞci:

4. Komunikaty o báĊdach i rozwiązywanie problemów

mocowanie materiaáu.

4.1 Komunikaty o báĊdach

CiĞnieniomierz, mankiet, instrukcja obsáugi, pokrowiec, zestaw baterii,
arkusz do notowania ciĞnienia krwi

Ciśnieniomierz
automatyczny

WyĞwietlenie
báĊdu

Przyczyna

Urządzenie:
C

A

Model M2 Basic
Instrukcja obsługi

D
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Wprowadzenie
DziĊkujemy za zakup automatycznego ciĞnieniomierza OMRON M2 Basic.
OMRON M2 Basic jest w peáni zautomatyzowanym kompaktowym
ciĞnieniomierzem, dziaáającym na zasadzie oscylometru. àatwo i szybko mierzy
ciĞnienie krwi i czĊstoĞü tĊtna. W celu umoĪliwienia wygodnego, kontrolowanego
pompowania, bez potrzeby ustawiania ciĞnienia lub ponownego pompowania,
urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologiĊ IntelliSense.
Przeznaczenie
Urządzenie jest cyfrowym ciĞnieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ciĞnienia
krwi i czĊstoĞci tĊtna u osób dorosáych, które potrafią przyswoiü sobie treĞü tej
instrukcji obsáugi oraz odczytaü zakres obwodu ramienia nadrukowany na
mankiecie.
Przed rozpoczĊciem korzystania z urządzenia naleĪy uwaĪnie przeczytaü
niniejszą instrukcjĊ obsáugi.
InstrukcjĊ obsáugi naleĪy zachowaü do uĪytku w przyszáoĞci.
Aby uzyskaü szczegóáowe informacje na temat wáasnego ciĞnienia krwi,
NALEĩY SKONSULTOWAû SIĉ Z LEKARZEM.

WaĪne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
OstrzeĪenie: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuacjĊ, która moĪe
spowodowaü Ğmierü lub powaĪne obraĪenia.
(Ogólne zasady uĪywania)
Kobiety w ciąĪy, równieĪ ze stanem przedrzucawkowym, lub osoby ze
zdiagnozowaną arytmią lub miaĪdĪycą powinny przed rozpoczĊciem korzystania
z urządzenia skonsultowaü siĊ z lekarzem.
Nie wolno stosowaü urządzenia na ramieniu z obraĪeniami lub podczas jego
leczenia.
Nie naleĪy zakáadaü mankietu na ramiĊ, do którego podáączony jest doĪylny wlew
kroplowy lub jest przetaczana krew.
NaleĪy skonsultowaü siĊ z lekarzem przed stosowaniem tego urządzenia na
ramieniu z przetoką tĊtniczo-Īylną.
Nie stosowaü urządzenia jednoczeĞnie z innym sprzĊtem medycznym.
Nie stosowaü urządzenia w otoczeniu sprzĊtu chirurgicznego wykorzystującego
prąd o wysokiej czĊstotliwoĞci, skanerów MRI i CT oraz w otoczeniu z duĪą
zawartoĞcią tlenu.
Nie pozostawiaü urządzenia bez nadzoru. Przewód powietrza lub kabel zasilacza
stwarzają ryzyko uduszenia noworodków i niemowląt.
Nie pozostawiaü bez nadzoru przewodu powietrza, pokrywy baterii i baterii. Mogą
spowodowaü zadáawienie w razie przypadkowego poákniĊcia przez niemowlĊta.
(UĪywanie (opcjonalnego) zasilacza)
Nie wolno uĪywaü zasilacza, jeĞli urządzenie lub kabel zasilający wyglądają na
uszkodzone. NaleĪy natychmiast wyáączyü zasilanie i wyjąü kabel z gniazdka.
Zasilacz naleĪy podáączyü do odpowiedniego gniazdka zasilania. Nie uĪywaü
rozgaáĊziaczy.
W Īadnym przypadku nie naleĪy podáączaü ani odáączaü kabla zasilającego
z gniazdka mokrymi rĊkami.
Przestroga: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuacjĊ, która moĪe
spowodowaü drobne lub powaĪniejsze obraĪenia uĪytkownika/
pacjenta albo uszkodzenie urządzenia/innych przedmiotów.
(Ogólne zasady uĪywania)
NaleĪy regularnie konsultowaü siĊ z lekarzem. Wáasna interpretacja wyników
pomiarów i samodzielne leczenie mogą byü niebezpieczne.
Osoby z ciĊĪkimi zaburzeniami krąĪenia krwi lub chorobami hematologicznymi
powinny skonsultowaü siĊ z lekarzem przed uĪyciem tego urządzenia, poniewaĪ
napompowanie mankietu moĪe powodowaü maáe krwawienie wewnĊtrzne,
prowadzące do powstawania siniaka.
W przypadku nieprawidáowoĞci podczas pomiaru naleĪy zdjąü mankiet
z ramienia.
Nie naleĪy stosowaü urządzenia u noworodków, niemowląt i osób pozbawionych
moĪliwoĞci porozumiewania siĊ.
Nie naleĪy nadmiernie pompowaü mankietu.
Nie naleĪy uĪywaü urządzenia do celów innych niĪ pomiar ciĞnienia krwi.
NaleĪy stosowaü wyáącznie zatwierdzony mankiet do tego urządzenia.
Stosowanie innych mankietów moĪe doprowadziü do uzyskania nieprawidáowych
wyników pomiarów.
W pobliĪu ciĞnieniomierza nie uĪywaü telefonów komórkowych ani innych
urządzeĔ emitujących pole elektromagnetyczne. MoĪe to spowodowaü jego
nieprawidáowe dziaáanie.
Nie naleĪy rozmontowywaü ciĞnieniomierza ani mankietu.
Nie uĪywaü w miejscu z wilgocią lub w miejscu naraĪonym na zachlapanie
urządzenia wodą. MoĪe dojĞü do uszkodzenia urządzenia.
Nie naleĪy uĪywaü urządzenia w poruszającym siĊ pojeĨdzie (np. samochodzie,
samolocie).
Nie naleĪy wykonywaü pomiarów, czĊĞciej niĪ to jest konieczne. MoĪe to
powodowaü krwawienie wewnĊtrzne z powodu zaburzenia przepáywu krwi.
NaleĪy skonsultowaü siĊ z lekarzem, jeĪeli wczeĞniej wykonano mastektomiĊ.
(UĪywanie (opcjonalnego) zasilacza)
Caákowicie wáączyü wtyczkĊ zasilania.
Podczas odáączania wtyczki zasilania nie ciągnąü za przewód zasilający. NaleĪy
chwytaü za wtyczkĊ zasilania.
Podczas obchodzenia siĊ z przewodem zasilającym naleĪy uwaĪaü, aby go:
Nie uszkodziü.
Nie záamaü.
Nie modyfikowaü.
Nie zginaü ani nie ciągnąü z uĪyciem nadmiernej siáy.
Nie skrĊcaü.
Nie zwijaü.
Nie spinaü.
Nie káaĞü pod ciĊĪkimi przedmiotami.
NaleĪy zetrzeü kurz z wtyczki zasilania.
Odáączyü wtyczkĊ zasilania, jeĪeli produkt nie bĊdzie uĪywany przez dáugi czas.
Odáączyü wtyczkĊ zasilania przed rozpoczĊciem konserwacji.
NaleĪy stosowaü wyáącznie oryginalny zasilacz zaprojektowany do tego
urządzenia. UĪycie nieobsáugiwanych zasilaczy moĪe spowodowaü uszkodzenie
urządzenia.
(UĪywanie baterii)
Nie naleĪy wkáadaü baterii niezgodnie z podanymi biegunami.
Urządzenie dziaáa na 4 bateriach alkalicznych typu „AA” lub bateriach
manganowych. Nie naleĪy stosowaü baterii innych typów. Nie naleĪy uĪywaü
nowych i uĪywanych baterii jednoczeĞnie.
JeĪeli urządzenie bĊdzie nieuĪywane dáuĪej niĪ przez trzy miesiące, naleĪy wyjąü
baterie.
Ogólne Ğrodki ostroĪnoĞci
• Nie naleĪy zginaü mankietu i przewodu powietrza na siáĊ.
• Nie naleĪy przyciskaü przewodu powietrza.
• Podczas wyjmowania wtyczki przewodu powietrza naleĪy ciągnąü za záącze
z ciĞnieniomierzem, nie zaĞ za sam przewód.
• CiĞnieniomierza ani mankietu nie naleĪy poddawaü wstrząsom ani wibracjom.
Nie naleĪy teĪ ich upuszczaü.
• Nie naleĪy napeániaü mankietu, jeĪeli nie jest zaáoĪony na ramiĊ.
• Nie wolno uĪywaü urządzenia w otoczeniu, które nie jest zalecane. MoĪe to
prowadziü do niedokáadnych wyników.
• NaleĪy zapoznaü siĊ z czĊĞcią „WaĪne informacje związane ze zgodnoĞcią
elektromagnetyczną (Electro Magnetic Compatibility — EMC)” w rozdziale
„6. Dane techniczne” i postĊpowaü zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami.
• Instrukcje dotyczące utylizacji urządzenia oraz akcesoriów lub czĊĞci
dodatkowych znajdują siĊ w czĊĞci „WáaĞciwa utylizacja tego produktu”
w rozdziale „6. Dane techniczne”.
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B
A. WyĞwietlacz
B. Przycisk START/STOP

C. Przedziaá baterii
D. Gniazdko zasilacza
(dla opcjonalnego zasilacza)
E. Przyáącze powietrza

Uwagi:
• Przy wykonywaniu pomiarów na prawej rĊce
przewód powietrza znajduje siĊ po stronie
áokcia. NaleĪy uwaĪaü, aby nie oprzeü rĊki na
przewodzie powietrza.
• CiĞnienie krwi moĪe siĊ róĪniü dla lewego i prawego ramienia, a w związku z
tym mogą siĊ takĪe róĪniü zmierzone wartoĞci ciĞnienia. Firma OMRON
zaleca wykonywanie pomiarów zawsze na tym samym ramieniu. JeĞli
wartoĞci dla obu ramion róĪnią siĊ znacząco, naleĪy skonsultowaü siĊ z
lekarzem w celu wybrania ramienia do pomiarów.

3.2 Prawidáowa postawa

Mankiet:
F

F. Mankiet (obwód ramienia 22–32 cm)
G. Wtyczka przewodu powietrza
H. Przewód powietrza

G
H

Przy wykonywaniu pomiaru naleĪy usiąĞü
wygodnie i odprĊĪyü siĊ w dogodnej
temperaturze pokojowej. Na 30 minut
przed rozpoczĊciem pomiaru nie naleĪy
siĊ kąpaü, piü alkoholu ani napojów
kofeinowych, paliü tytoniu, wykonywaü
üwiczeĔ fizycznych ani jeĞü.

I
J

N

I.
J.
K.
L.

Symbol pamiĊci
CiĞnienie skurczowe krwi
CiĞnienie rozkurczowe krwi
Symbol niskiego poziomu
naáadowania baterii

M. Symbol uderzeĔ serca
(miga podczas pomiaru).
N. WyĞwietlacz tĊtna
O. Symbol wypuszczania powietrza

W wytycznych JNC7* zamieszono nastĊpujące zalecenia.

Baterie są wyczerpane.

NaleĪy natychmiast je wymieniü.
Patrz rozdziaá 2.1.

Odáączona wtyczka przewodu
powietrza.

NaleĪy prawidáowo podáączyü
wtyczkĊ.
Patrz rozdziaá 3.1.

Mankiet jest zbyt luĨny.

Ciasno zaáoĪyü mankiet.
Patrz rozdziaá 3.1.

Z mankietu ulatnia siĊ
powietrze.

NaleĪy wymieniü mankiet na
nowy.
Patrz rozdziaá 5.3.

Nie pompowaü mankietu do
Podczas normalnego
pompowania mankietu ciĞnienie ciĞnienia powyĪej 299 mmHg.
Patrz rozdziaá 3.3.
przekroczyáo 299 mm Hg.

3.3 Wykonywanie pomiaru

O

M

NaleĪy je wymieniü na nowe
przed zupeánym wyczerpaniem.
Patrz rozdziaá 2.1.

Poruszanie siĊ podczas pomiaru JeĞli ciągle pojawia siĊ báąd
przez co mankiet nie zostaá
„E2”, naleĪy rĊcznie
wystarczająco napompowany.
napompowaü mankiet tak, aby
ciĞnienie byáo o 30–40 mmHg
wyĪsze od poprzedniego wyniku
pomiaru.
Patrz rozdziaá 3.3.

K
L

Baterie są sáabe.

NaleĪy powtórzyü pomiar.
Podczas pomiaru nie naleĪy
siĊ poruszaü ani rozmawiaü.
Patrz rozdziaá 3.3.

• NaleĪy siedzieü na krzeĞle z nogami opartymi
o podáogĊ.
• NaleĪy usiąĞü z wyprostowanymi plecami.
• NaleĪy usiąĞü, aby mieü podparcie dla pleców
i ramienia.
• Mankiet powinien znajdowaü siĊ na
wysokoĞci serca.

WyĞwietlacz:

Uwagi:
• Aby przerwaü pomiar, naleĪy nacisnąü przycisk START/STOP
w celu opróĪnienia mankietu.
• Podczas pomiaru nie naleĪy siĊ poruszaü.

1. Nacisnąü przycisk START/STOP.

Ruch podczas pomiaru.

NaleĪy powtórzyü pomiar.
Podczas pomiaru nie naleĪy
siĊ poruszaü ani rozmawiaü.
Patrz rozdziaá 3.3.

Ubranie koliduje z mankietem.

Zdjąü czĊĞü garderoby, która
koliduje z mankietem.
Patrz rozdziaá 3.1.

Báąd urządzenia.

Skontaktuj siĊ z punktem
sprzedaĪy lub dystrybutorem
firmy OMRON.

Rozpocznie siĊ automatyczne pompowanie mankietu.
START

POMPOWANIE
MANKIETU

Rozwiązanie

OPRÓĩNIANIE
MANKIETU

KONIEC
POMIARU

Ogólne zalecenia pomiaru ciĞnienia
Stan przednadciĞnieniowy
NadciĞnienie
w warunkach klinicznych w warunkach domowych
CiĞnienie skurczowe krwi
120–139 mmHg
135 mmHg
CiĞnienie rozkurczowe krwi
80–89 mmHg
85 mmHg

4.2 Rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Są to statystyczne wartoĞci ciĞnienia krwi.
Mankiet jest zbyt luĨny.

* JNC7: Raport siódmy Narodowego Komitetu ds. Prewencji, Wykrywania, Oceny
i Leczenia Wysokiego CiĞnienia Krwi z grudnia 2003 r. (The Seventh
Report, 2003 Dec, of the Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure).

2. Przygotowanie
2.1 Wkáadanie baterii

JeĞli ciĞnienie skurczowe jest wyĪsze niĪ 210 mmHg

Wynik pomiaru jest
wyjątkowo wysoki
(lub niski).

Kiedy rozpocznie siĊ pompowanie mankietu, nacisnąü i przytrzymaü przycisk
START/STOP, dopóki urządzenie nie napompuje mankietu do wartoĞci o
30–40 mmHg wyĪszej od przewidywanego ciĞnienia skurczowego.

1. Zdjąü pokrywĊ baterii.

Podczas pomiaru nie naleĪy
Ruch lub rozmowa podczas
siĊ poruszaü ani rozmawiaü.
pomiaru.
Patrz rozdziaá 3.3.

Ubranie koliduje
z mankietem.

Zdjąü czĊĞü garderoby,
która koliduje z mankietem.
Patrz rozdziaá 3.1.

Záącze przewodu powietrza
nie jest wáaĞciwie
podáączone do przyáącza
powietrza.

Dopilnowaü, aby przewód
powietrza byá pewnie
podáączony.
Patrz rozdziaá 3.1.

Z mankietu ulatnia siĊ
powietrze.

Wymieniü mankiet na nowy.
Patrz rozdziaá 5.3.

Mankiet jest luĨny.

ZaáoĪyü poprawnie mankiet
w taki sposób, Īeby ciasno
obejmowaá ramiĊ.
Patrz rozdziaá 3.1.

Nie moĪna mierzyü lub Mankiet nie zostaá
wyniki są za niskie lub wystarczająco
napompowany.
za wysokie.

NaleĪy napompowaü
mankiet tak, Īeby ciĞnienie
byáo o 30 do 40 mmHg
wyĪsze od poprzedniego
wyniku pomiaru.
Patrz rozdziaá 3.3.

Uwagi:

2. WáoĪyü 4 baterie „AA” zgodnie

• Urządzenie nie pompuje powyĪej 299 mmHg.
• Nie naleĪy stosowaü ciĞnienia wiĊkszego niĪ wymagane.

ze wskazaniami na pokrywie
baterii.

3. ZaáoĪyü pokrywĊ baterii.
Uwagi:
• JeĪeli na wyĞwietlaczu pojawia siĊ symbol sáabych baterii (
), naleĪy
wyáączyü ciĞnieniomierz i wymieniü jednoczeĞnie wszystkie baterie.
Zalecane są baterie alkaliczne o przedáuĪonej ĪywotnoĞci.
• WartoĞci pomiarów pozostają zapisane w pamiĊci nawet po wymianie
baterii.
• Dostarczone baterie mogą mieü mniejszą ĪywotnoĞü.
Baterie naleĪy usunąü zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
skáadowania zuĪytych baterii.

3. Korzystanie z urządzenia
3.1 Zakáadanie mankietu

2. Zdjąü mankiet.
3. Nacisnąü przycisk START/STOP, aby wyáączyü urządzenie.
CiĞnieniomierz automatycznie zachowuje wartoĞci pomiarów w pamiĊci.
Urządzenie wyáączy siĊ automatycznie po 2 minutach.

CiĞnienie powietrza w
mankiecie nie wzrasta.

Uwaga: Przed wykonaniem kolejnego pomiaru naleĪy odczekaü od 2 do
3 minut. Kilkuminutowa przerwa pomiĊdzy pomiarami umoĪliwia
powrót tĊtnic do stanu sprzed dokonania pomiaru.
NaleĪy regularnie konsultowaü siĊ z lekarzem. Wáasna interpretacja
wyników pomiarów i samodzielne leczenie mogą byü niebezpieczne.

Powietrze jest zbyt
szybko wypuszczane
z mankietu.

3.4 UĪywanie funkcji pamiĊci

Nie naleĪy mieü na sobie ubrania uciskającego lewe ramiĊ ani ciasno
podwijaü rĊkawa. Nie naleĪy umieszczaü mankietu na grubych ubraniach.

1. Prawidáowo wáoĪyü wtyczkĊ przewodu

CiĞnieniomierz automatycznie zapisze wartoĞci ostatniego pomiaru (ciĞnienie
krwi i czĊstoĞü tĊtna).

Aby sprawdziü wyniki pomiarów zachowane w pamiĊci

powietrza do przyáącza powietrza.

Ciasno zaáoĪyü mankiet.
Patrz rozdziaá 3.1.

1. Nacisnąü i przytrzymaü przycisk START/STOP przez ponad
5 sekund.
WartoĞü ostatniego pomiaru jest wyĞwietlana
przy symbolu pamiĊci.

WymieĔ baterie na nowe.
Patrz rozdziaá 2.1.

Baterie zostaáy
nieprawidáowo wáoĪone.

WáóĪ baterie zgodnie z ich
biegunowoĞcią (+/-).
Patrz rozdziaá 2.1.

Brak reakcji na
naciskanie przycisków.

2. Ciasno zaáoĪyü mankiet na
lewe ramiĊ.
Uwaga: JeĞli w pamiĊci nie ma zapisanych Īadnych wyników,
zostanie wyĞwietlony ekran pokazany po prawej.

Inne problemy.
Dolna czĊĞü mankietu powinna
znajdowaü siĊ od 1 do 2 cm powyĪej
áokcia. Przewód powietrza musi
znajdowaü siĊ na wewnĊtrznej stronie
ramienia i byü ustawiony w jednej linii
ze Ğrodkowym palcem.

Baterie są wyczerpane.

• NaciĞnij przycisk START/STOP i powtórz pomiar.
• WymieĔ baterie na nowe.
W przypadku dalszego wystĊpowania problemu naleĪy
skontaktowaü siĊ z punktem sprzedaĪy lub dystrybutorem
firmy OMRON.

Aby usunąü wszystkie wartoĞci przechowywane w pamiĊci
urządzenia
1–2 cm

1. Nacisnąü i przytrzymaü
przycisk START/STOP
przez ponad 15 sekund.
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5. Konserwacja i przechowywanie
5.1 Konserwacja

6. Dane techniczne

Aby uchroniü urządzenie przed zniszczeniem, naleĪy stosowaü siĊ
do nastĊpujących instrukcji:
• Przechowywaü urządzenie i jego czĊĞci w czystym,
bezpiecznym miejscu.
• Nie stosowaü Ğciernych ani lotnych Ğrodków czyszczących.
• Nie naleĪy myü mankietu i jego czĊĞci ani zanurzaü ich w
wodzie.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno uĪywaü benzyny,
rozcieĔczalników ani innych podobnych rozpuszczalników.

Opis produktu

CiĞnieniomierz automatyczny

Model

OMRON M2 Basic (HEM-7120-E)

WyĞwietlacz

WyĞwietlacz cyfrowy LCD

Metoda pomiaru

Metoda oscylometryczna

Zakres pomiaru

CiĞnienie: 0–299 mmHg
TĊtno: od 40 do 180 uderzeĔ/min

DokáadnoĞü

CiĞnienie: ±3 mmHg
TĊtno: ±5% odczytu wskazywanego

Pompowanie

Funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną

Wypuszczanie
powietrza

Automatyczny zawór uwalniania powietrza

PamiĊü

Ostatni pomiar

WartoĞci
znamionowe

Prąd staáy 6 V 4 W

ħródáo zasilania

4 baterie „AA” 1,5 V lub opcjonalny zasilacz
(Zasilacz S-9515336-9, PRĄD PRZEMIENNY WEJĝCIOWY
100–240 V 50/60 Hz 0,12 A)
(Zasilacz dla Wielkiej Brytanii 9983666-5, PRĄD
PRZEMIENNY WEJĝCIOWY 100–240 V 50/60 Hz 15 VA)

TrwaáoĞü baterii

Okoáo 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)
= Typ BF

Zastosowana czĊĞü

• UĪywaü miĊkkiej i suchej Ğciereczki lub miĊkkiej Ğciereczki
zwilĪonej w mydle do czyszczenia ciĞnieniomierza lub
mankietu.
• Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez producenta
spowodują utratĊ gwarancji uĪytkownika. Nie
rozmontowywaü ani nie podejmowaü prób naprawy
urządzenia lub jego czĊĞci. Skontaktuj siĊ z autoryzowanym
punktem sprzedaĪy lub dystrybutorem firmy OMRON.

Kalibracja i serwisowanie
• DokáadnoĞü niniejszego ciĞnieniomierza zostaáa starannie
przetestowana. Skonstruowano go z myĞlą o dáugotrwaáej
eksploatacji.
• Dla zapewnienia prawidáowego dziaáania i dokáadnoĞci
zaleca siĊ dokonywanie przeglądu urządzenia co 2 lata.
ProszĊ skontaktowaü siĊ z autoryzowanym punktem
sprzedaĪy lub dystrybutorem firmy OMRON.

Ochrona przed
Elektryczny sprzĊt medyczny zasilany wewnĊtrznie
poraĪeniem prądem (gdy pracuje tylko na bateriach)
= Klasa II elektryczny sprzĊt medyczny
(opcjonalny zasilacz)
Temperatura/wilgot Od +10 do +40°C/30–85% wilgotnoĞci wzglĊdnej
noĞü robocza
Temperatura
Od –20 do +60°C/10–95% wilgotnoĞci wzglĊdnej/
przechowywania/
700–1060 hPa
wilgotnoĞü/ciĞnienie
atmosferyczne
Klasyfikacja IP

IP 20

Masa

CiĞnieniomierz: okoáo 250 g bez baterii
Mankiet: okoáo 130 g

Wymiary
zewnĊtrzne

CiĞnieniomierz: okoáo 103 (szer.) mm x 80 (wys.) mm x
129 (dá.) mm
Mankiet: okoáo 145 mm x 466 mm

Obwód mankietu

Od 22 do 32 cm

Gdy urządzenie jest nieuĪywane, naleĪy przechowywaü je w pokrowcu.

1. NaleĪy odáączyü wtyczkĊ przewodu powietrza od przyáącza
powietrza.

2. Delikatnie zwinąü przewód powietrza

CiĞnieniomierz, mankiet, instrukcja obsáugi, pokrowiec,
zestaw baterii, arkusz do notowania ciĞnienia krwi

Uwagi:
• Niniejsze specyfikacje mogą zostaü zmienione bez powiadomienia.
• W walidacyjnym badaniu klinicznym ciĞnienie rozkurczowe u 85 pacjentów
okreĞlono na podstawie V fazy Korotkowa.
• Urządzenie nie zostaáo poddane walidacji u kobiet ciĊĪarnych.

• Niniejsze urządzenie speánia warunki okreĞlone w dyrektywie Komisji Europejskiej
93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych.
• Niniejszy ciĞnieniomierz zaprojektowano zgodnie z normą europejską EN1060,
Nieinwazyjne mierniki ciĞnienia, czĊĞü 1, Wymagania ogólne, i czĊĞü 3,
Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru
ciĞnienia krwi.
• Niniejszy produkt firmy OMRON jest produkowany pod Ğcisáym systemem kontroli
jakoĞci firmy OMRON HEALTHCARE Co. Ltd. z Japonii. NajwaĪniejsza czĊĞü
ciĞnieniomierzy OMRON, czyli czujnik ciĞnienia, jest produkowana w Japonii.

3. Mankiet i ciĞnieniomierz naleĪy umieĞciü
w pokrowcu.
Nie wolno przechowywaü urządzenia
w nastĊpujących sytuacjach:
•Gdy urządzenie jest mokre.
•W miejscach naraĪonych na bardzo wysokie lub
bardzo niskie temperatury, wilgotnoĞü, bezpoĞrednie
Ğwiatáo sáoneczne, pyá lub korozyjne opary.
•W miejscach naraĪonych na wibracje, wstrząsy
oraz unikaü káadzenia urządzenia pod kątem.

WaĪne informacje związane ze zgodnoĞcią elektromagnetyczną
(Electro Magnetic Compatibility — EMC)
Wzrastająca liczba urządzeĔ elektronicznych, takich jak komputery PC i telefony
przenoĞne (komórkowe), powoduje, Īe stosowane urządzenia medyczne mogą
áatwo ulegaü zakáóceniom elektromagnetycznym ze strony innych urządzeĔ.
Zakáócenia te mogą spowodowaü nieprawidáowe dziaáanie aparatury medycznej
i doprowadziü do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Urządzenia medyczne nie powinny równieĪ zakáócaü innych urządzeĔ.

5.3 Opcjonalne akcesoria medyczne
(objĊte Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych Komisji
Europejskiej 93/42/EWG)
Zasilacz

Aby speániü wymagania EMC (zgodnoĞci elektromagnetycznej) w celu
zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym dla produktu, zastosowano siĊ do
wymagaĔ normy EN60601-1-2:2007. Standard ten okreĞla poziomy odpornoĞci
na zakáócenia elektromagnetyczne, a takĪe maksymalne poziomy emisji
elektromagnetycznej urządzeĔ medycznych.
To urządzenie medyczne wyprodukowane przez firmĊ OMRON HEALTHCARE
jest zgodne z normą EN60601-1-2:2007 zarówno w kwestii odpornoĞci, jak i emisji.
NaleĪy jednak przestrzegaü specjalnych Ğrodków ostroĪnoĞci:
• W pobliĪu urządzenia medycznego nie naleĪy uĪywaü telefonów przenoĞnych
(komórkowych) ani innych urządzeĔ wytwarzających silne pola elektryczne lub
elektromagnetyczne. Mogą one spowodowaü niepoprawne dziaáanie urządzenia
i doprowadziü do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Zaleca siĊ
zachowanie minimalnej odlegáoĞci wynoszącej 7 m. W przypadku gdy odlegáoĞü
jest mniejsza, naleĪy sprawdziü poprawne dziaáanie urządzenia.

CM2
9513256-6
(Model: HEM-CR24)

Easy Cuff L
9911729-4
(Model: HEM-RML31)

W przypadku trudnoĞci z dostĊpem do dziaáu obsáugi klienta firmy OMRON naleĪy
siĊ skontaktowaü z nami w celu uzyskania informacji.
www.omron-healthcare.com
Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do przedáuĪenia lub
odnowienia okresu gwarancji.
Gwarancja bĊdzie zapewniona wyáącznie, gdy zwrócony zostanie kompletny
produkt razem z oryginalną fakturą/paragonem wystawionym przez sprzedawcĊ dla
klienta.

Producent

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPONIA

Przedstawiciel
handlowy w UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIA
www.omron-healthcare.com

Siedziba produkcji

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, WIETNAM

Filia

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NIEMCY
www.omron-healthcare.de

Wyprodukowano w Wietnamie

Uwaga: Nie naleĪy nadmiernie zginaü przewodu
powietrza.

DuĪy mankiet
Obwód ramienia
22–42 cm

a. Koszty transportu i zagroĪenia związane z transportem.
b. Koszty napraw i/lub wady wynikające z napraw wykonywanych przez osoby
bez autoryzacji.
c. Okresowe kontrole i konserwacja.
d. Awaria lub zuĪycie opcjonalnych czĊĞci innych lub dodatków innych niĪ
urządzenie gáówne, o ile nie wyszczególniono tego powyĪej.
e. Koszty wynikające z niezaakceptowania roszczenia gwarancyjnego (za to
zostanie pobrana opáata).
f. Wszelkiego rodzaju szkody wáącznie z osobowymi spowodowanymi
przypadkowo lub przez nieprawidáowe uĪytkowanie.
g. Usáuga kalibracji nie jest objĊta gwarancją.
h. CzĊĞci opcjonalne są objĊte (1) rokiem gwarancji od daty zakupu. Opcjonalne
czĊĞci obejmują m.in.: mankiet i przewód mankietu, zasilacz.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszĊ skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą,
u którego kupiono produkt lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON.
Dane adresowe moĪna znaleĨü na opakowaniu produktu/dokumentacji lub
u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCJA

i wsunąü go do mankietu.

ĝredni mankiet
Obwód ramienia
22–32 cm

Gwarancją nie są objĊte:

Materiaá
Nylon, poliester, poliuretan, polichlorek winylu
mankietu/przewodu
ZawartoĞü
opakowania

5.2 Przechowywanie

7. Gwarancja
DziĊkujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt zostaá
wyprodukowany z wysokiej jakoĞci materiaáów i doáoĪono wielkiej starannoĞci
podczas jego produkcji. Zostaá on opracowany dla zapewnienia satysfakcji, pod
warunkiem Īe jest prawidáowo obsáugiwany i konserwowany zgodnie z instrukcją
obsáugi.
Niniejszy produkt jest objĊty 3 letnią gwarancją firmy OMRON od daty zakupu.
Prawidáowa konstrukcja, wykonanie i materiaáy tego produktu są gwarantowane
przez firmĊ OMRON. W trakcie tego okresu gwarancji firma OMRON bez opáaty
za czĊĞci lub usáugĊ, naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliwą czĊĞü.

Zasilacz S
9515336-9

Zasilacz do
stosowania
w Wielkiej Brytanii
9983666-5

UĪywanie opcjonalnego zasilacza

1. WáoĪyü wtyczkĊ zasilacza
do gniazda zasilacza,
znajdującego siĊ na tylnej
czĊĞci ciĞnieniomierza.

2. Podáączyü zasilacz do sieci

Dalsza dokumentacja zgodna ze normą EN60601-1-2:2007 jest dostĊpna w firmie
OMRON HEALTHCARE EUROPE pod adresem podanym w niniejszej instrukcji.
Dokumentacja jest takĪe dostĊpna na stronie www.omron-healthcare.com.

WáaĞciwa utylizacja tego produktu
(ZuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w materiaáach jego
dotyczących wskazuje, Īe po zakoĔczeniu eksploatacji nie naleĪy
go usuwaü razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Aby zapobiec moĪliwemu skaĪeniu Ğrodowiska lub szkodom dla
zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów,
naleĪy oddzieliü ten produkt od innych rodzajów odpadów i
przetwarzaü go w sposób odpowiedzialny, dziaáając na rzecz
ponownego wykorzystania zasobów materiaáowych.

elektrycznej.

UĪytkownicy urządzenia w domu powinni skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą, u
którego zakupili produkt, lub z lokalnym urzĊdem paĔstwowym w celu uzyskania
szczegóáowych informacji, gdzie i jak mogą zwróciü niniejszy produkt z myĞlą o
bezpieczeĔstwie Ğrodowiska.

Aby odáączyü zasilacz, naleĪy najpierw odáączyü go od Ĩródáa zasilania,
a potem odáączyü zasilacz od ciĞnieniomierza.

UĪytkownicy biznesowi powinni skontaktowaü siĊ z dostawcą i sprawdziü warunki
oraz zasady umowy kupna. Tego produktu nie naleĪy áączyü z innymi odpadami
handlowymi w celu utylizacji.

