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Cuprins
V mulumim c ai achiziionat tensiometrul automat OMRON M6 AC.
OMRON M6 AC este un tensiometru compact, complet automat, care funcioneaz pe principiul de
msurare oscilometric. Aparatul msoar simplu !i rapid tensiunea arterial !i pulsul. Pentru a asigura
un nivel înalt de control !i confort la umflarea man!onului, fr a fi necesare prestabilirea presiunii sau
repetarea operaiunii de umflare, acest aparat utilizeaz tehnologia avansat „IntelliSense“.
Utilizarea corespunztoare
Acest dispozitiv este un sistem de monitorizare digital destinat msurrii tensiunii arteriale !i pulsului
pacienilor aduli care pot înelege acest manual de instruciuni !i care au circumferina braului
cuprins în intervalul tiprit pe man!on. Dispozitivul detecteaz btile neregulate ale inimii în
timpul msurrii !i emite un semnal de avertizare în momentul afi!rii rezultatului msurrii.
Informaii importante referitoare
la siguran .....................................................1
1. Specificaiile dispozitivului......................4
2. Pregtirea ..................................................7
2.1 Instalarea bateriei...................................7
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Înainte de a utiliza dispozitivul, citii cu atenie acest manual de instruciuni.
Pstrai-l pentru consultare ulterioar. Pentru informaii detaliate privind
tensiunea dumneavoastr arterial, CONSULTAI MEDICUL.

Informaii importante referitoare la siguran
Avertisment: indic o situaie cu potenial periculos care, dac nu este evitat, poate avea ca urmare
decesul sau rnirea grav.
(Instruciuni de utilizare cu caracter general)
În timpul perioadei de sarcin, inclusiv în caz de preeclampsie, sau în cazul diagnosticrii cu aritmie sau
arterioscleroz, contactai medicul înainte de a folosi acest aparat.
Nu utilizai dispozitivul pe un bra rnit sau un bra supus unui tratament medical.
Nu înfurai manonul pe bra în timpul unei administrri intravenoase a unor substane sau în timpul unei
transfuzii sangvine.
Contactai medicul înainte de a utiliza dispozitivul pe braul cu un unt arteriovenos.
Nu utilizai dispozitivul în paralel cu alt dispozitiv medical electric.
Nu utilizai dispozitivul în zona în care se gsesc echipamente chirurgicale de înalt frecven, echipamente de
rezonan magnetic sau tomografie computerizat ori într-un mediu bogat în oxigen.
Nu lsai dispozitivul nesupravegheat. Tubul de aer sau cablul adaptorului de curent alternativ poate cauza
strangularea pacienilor nou-nscui sau a copiilor mici.
Nu lsai conectorul de aer, capacul compartimentului pentru baterii sau bateriile nesupravegheate. Acestea ar
putea cauza sufocare dac sunt înghiite accidental de copii.
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(Folosirea adaptorului de c.a.)
Nu folosii adaptorul de c.a. dac dispozitivul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Oprii aparatul i scoatei
imediat cablul de alimentare din priz.
Conectai adaptorul de c.a. la o priz de alimentare cu tensiune corespunztoare. Nu folosii un prelungitor electric
cu mai multe prize.
La conectarea i deconectarea la / de la priz, nu atingei niciodat cablul de alimentare cu mâinile ude.
Atenie: indic o situaie potenial periculoas care, dac nu este evitat, poate avea ca urmare rnirea
uoar a utilizatorului sau deteriorarea echipamentului sau a altor bunuri materiale.
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Informaii importante referitoare la siguran
(Instruciuni de utilizare cu caracter general)
Contactai întotdeauna medicul. Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor msurtorilor i automedicaia sunt periculoase.
Se recomand ca persoanele cu probleme grave legate de fluxul sanguin sau cu probleme sanguine severe s
contacteze medicul înainte de a utiliza dispozitivul, deoarece umflarea manonului poate cauza hemoragii interne
minore care pot duce la apariia unor echimoze.
Dac exist anormaliti în timpul msurrii, îndeprtai manonul.
Nu utilizai dispozitivul pe pacieni nou-nscui, copii sau persoane care nu îi pot exprima inteniile.
Nu umflai manonul pentru bra mai multe decât este nevoie.
Nu folosii dispozitivul în alt scop decât msurarea tensiunii arteriale.
La acest dispozitiv, folosii doar manonul pentru bra aprobat. Folosirea altor manoane pentru bra ar putea avea
drept efect obinerea de rezultate incorecte.
În apropierea dispozitivului, nu folosii telefoane mobile sau alte dispozitive care emit un câmp electromagnetic.
În caz contrar, dispozitivul poate funciona incorect.
Nu dezasamblai dispozitivul sau manonul pentru bra.
Nu utilizai dispozitivul într-o locaie în care exist umezeal sau unde acesta poate fi stropit cu ap. Acest lucru
poate deteriora dispozitivul.
Nu folosii dispozitivul într-un vehicul aflat în micare (autoturism, avion).
Nu efectuai msurtori mai frecvent decât este cazul. Acest lucru ar putea cauza hemoragii interne ca urmare
a interferenelor în fluxul sanguin.
În cazul în care ai avut o mastectomie, contactai medicul.
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(Folosirea adaptorului de c.a.)
Introducei în totalitate tecrul în priz.
Când scoatei tecrul din priz, nu tragei de cablul de alimentare. Apucai tecrul.
Când manipulai cablul de alimentare, respectai urmtoarele puncte:
Nu-l deteriorai.
Nu-l distrugei.
Nu-l modificai.
Nu-l îndoii sau tragei excesiv.
Nu-l rsucii.
Nu-l legai într-o bucl în timpul utilizrii.
Nu-l tiai.
Nu-l aezai sub obiecte grele.

Informaii importante referitoare la siguran
tergei praful de pe tecr.
Scoatei aparatul din priz dac nu-l vei utiliza o perioad lung de timp.
Scoatei aparatul din priz înainte de a începe operaiunile de întreinere.
Folosii numai adaptorul c.a. special proiectat pentru acest dispozitivul. Utilizarea adaptoarelor nerecomandate
poate determina deteriorarea dispozitivului i/sau poate fi periculoas pentru acesta.
(Folosirea bateriilor)
Nu introducei bateriile cu polaritile inversate.
Cu acest dispozitiv, folosii numai 4 baterii alcaline „AA“ sau baterii cu mangan. Nu folosii alte tipuri de baterii. Nu
folosii concomitent baterii noi i vechi.
Scoatei bateriile din dispozitiv dac acesta nu va fi folosit o perioad de cel puin trei luni.

RO

Msuri generale de precauie
• Nu îndoii cu fora manonul pentru bra i nu îndoii excesiv tubul de aer.
• Nu apsai tubul de aer.
• Pentru a deconecta tubul de aer, tragei de conexiunea cu dispozitivul, nu de tub.
• Nu supunei manonul pentru bra i dispozitivul la ocuri i vibraii puternice i nu le scpai pe jos.
• Nu umflai manonul pentru bra dac acesta nu este înfurat în jurul braului.
• Nu utilizai dispozitivul în afara mediului indicat. Acest lucru ar putea duce la rezultate inexacte.
• Citii i respectai „Informaii importante privind compatibilitatea electromagnetic (EMC)“ din seciunea
„6. Specificaii“.
• Citii i respectai „Aruncarea corect la deeuri a acestui produs“ din seciunea „6. Specificaii“ când eliminai la
deeuri aparatul i orice accesorii sau componente opionale uzate.
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1. Specificaiile dispozitivului
Deschidei pagina-copert din spate pentru a citi urmtoarele informaii:
Literele alfabetului de pe pagina-copert din spate corespund cu cele care apar pe pagina de text.

Monitor
A Afiajul
B Becul ghidului de înfurare corect a

P
Q
R
S
T
U

Simbolul pentru memorie
Simbolul pentru ID UTILIZATOR
Simbol pentru valoarea medie
Tensiunea sistolic
Tensiunea diastolic
Simbolul pentru btile inimii

manonului
Butonul pentru memorie
Butonul pentru media sptmânal
Butonul START/STOP
(Lumineaz intermitent în timpul msurtorii)
Butoanele sus/jos
V Afiarea datei/orei
Comutator de selectare ID
W Simbolul pentru valoarea medie dimineaa
UTILIZATOR
X Simbolul pentru valoarea medie seara
H Butonul de setare a datei/orei
I Indicator color pentru tensiunea arterial Y Simbolul pentru hipertensiune dimineaa
Z Simbol eroare de micare
J Orificiu pentru aer
AA
Simbolul pentru bti neregulate ale inimii
K Compartimentul bateriilor
AB Indicatorul pentru nivelul tensiunii arteriale
L Conector pentru adaptorul de c.a.
AC Simbolul de înfurare corect a
Manon pentru bra
manonului
M Manonul pentru bra (Circumferina
AD
Simbol pentru baterie descrcat
braului: 22–42 cm)
AE
Simbolul
pentru dezumflare
N Fi pentru aer
AF Afiarea pulsului/numrul alocat în memorie
O Tub de aer
C
D
E
F
G
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Afiajul

1. Specificaiile dispozitivului

Simboluri de afiaj
Simbolul pentru bti neregulate ale inimii (

)

Când aparatul detecteaz un ritm neregulat de dou sau mai multe ori în
timpul msurrii, simbolul pentru bti neregulate ale inimii (
) va aprea
pe ecran împreun cu valorile msurtorii.
Btile neregulate sunt definite printr-un ritm al btilor inimii care variaz
cu mai mult de 25% (în plus sau în minus) fa de ritmul mediu al btilor
inimii detectat atunci când aparatul msoar tensiunea sistolic i diastolic.
Dac simbolul pentru bti neregulate ale inimii (
) apare împreun cu
rezultatele msurrii, v recomandm s contactai un medic. Urmai
recomandrile medicului dumneavoastr.

Simbol eroare de micare (

Bti normale ale inimii
Pulsul
Tensiune
arterial

Bti neregulate ale inimii
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Interval Interval
scurt lung
Pulsul
Tensiune
arterial

)

Simbol eroare de micare este afiat dac v micai corpul în timpul msurtorii. Îndeprtai manonul pentru bra i
ateptai 2–3 minute. Efectuai o alt msurtoare i rmânei nemicat în timpul acesteia.

Simbol pentru valoarea medie (

)

Simbolul pentru valoarea medie este afiat când apsai i inei apsat butonul de memorie timp de peste
3 secunde. Cea mai recent valoare medie apare pe ecran.

Becul ghidului de înfurare corect a manonului (

/
)
În cazul în care manonul nu a fost înfurat suficient de strâns, este posibil ca rezultatele s nu fie corecte. Dac
manonul nu este suficient de strâns, becul pentru ghidul de înfurare a manonului
lumineaz portocaliu.
În caz contrar, becul
lumineaz verde. Aceasta este funcie utilizat pentru a se putea determina dac manonul
este înfurat suficient de strâns.
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1. Specificaiile dispozitivului
Indicator color pentru tensiunea arterial
Dac tensiunea sistolic sau cea diastolic este peste intervalul standard (135 mmHg
pentru tensiunea sistolic i 85 mmHg pentru tensiunea diastolic), indicatorul color al
tensiunii arteriale va lumina portocaliu în momentul afirii rezultatului msurtorii. Dac
valorile sunt în intervalul standard, indicatorul color al tensiunii arteriale va lumina verde.

Clasificarea JNC7* recomand urmtoarele valori.
Instruciuni generale privind tensiunea arterial
Prehipertensiunea la birou

Hipertensiunea acas

Tensiunea sistolic

120–139 mmHg

135 mmHg

Tensiunea diastolic

80–89 mmHg

85 mmHg

Aceste date provin din valori statistice pentru tensiunea arterial.
* JNC7: Cel de-al aptelea raport, din decembrie 2003, al Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure.
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2. Pregtirea
2.1 Instalarea bateriei
1. Scoatei capacul
compartimentului pentru
baterii.
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2. Introducei 4 baterii „AA“ în
compartimentul pentru baterii,
în modul indicat.

3. Introducei la loc capacul compartimentului pentru baterii.
Note:
• Când pe afiaj apare simbolul de baterie descrcat (
), oprii aparatul i înlocuii simultan toate
bateriile. Se recomand utilizarea de baterii alcaline cu durat de via lung.
• Valorile msurtorilor sunt stocate în memorie chiar i dup înlocuirea bateriilor.
• Este posibil ca bateriile furnizate s aib o durat de via mai scurt.
Aruncarea la deeuri a acumulatorilor uzai trebuie efectuat în conformitate cu reglementrile naionale
privind eliminarea la deeuri a acumulatorilor.
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2. Pregtirea

2.2 Folosirea adaptorului de c.a.
1. Introducei fia adaptorului
de c.a. în mufa pentru adaptor
aflat pe spatele aparatului.

2. Conectai adaptorul de c.a. la
o priz electric.
Pentru a deconecta adaptorul de c.a., scoatei mai întâi tecrul acestuia din priz,
apoi deconectai fia adaptorului de la aparat.
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2. Pregtirea

Deschidei pagina-copert din spate pentru a citi urmtoarele informaii:
Literele alfabetului de pe pagina-copert din spate corespund cu cele care apar pe pagina de text.

2.3 Setarea datei i orei
Înainte de a efectua o msurtoare pentru prima dat, setai corect data i ora.

1. Apsai butonul de

H

setare a datei/orei (

).

RO

Anul lumineaz intermitent pe V afiajul datei/orei.

2. Apsai butonul

sau

pentru a modifica anul.

Apsai butonul
pentru a confirma anul, dup care va începe s lumineze
intermitent luna. Repetai aceeai pai pentru a modifica luna, ziua, ora i minutele.
An
Lun
Zi
Modificai

Or

Confirmai

: Înainte
: Înapoi

Modificai

Minut

Confirmai
Modificai

Confirmai
Modificai

Confirmai
Modificai Confirmai

3. Apsai butonul START/STOP pentru a opri tensiometrul.
Note:
• În cazul în care bateriile au fost înlocuite, setrile datei i orei vor trebui reglate din nou.
• Dac data i ora nu au fost setate, „-/ - -:--“ apare în timpul efecturii msurtorii sau dup aceasta.
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3. Utilizarea dispozitivului
Deschidei atât coperta din fa, cât i cea din spate, pentru a citi urmtoarele informaii:
Literele alfabetului i numerele de pe pagina-copert corespund cu cele care apar pe pagina de text.

3.1 Aplicarea manonului
Îndeprtai îmbrcmintea strâmt sau mâneca strâns de pe partea superioar a
braului stâng.
Nu poziionai manonul peste îmbrcminte groas.

1. Introducei bine N tubul de aer în J mufa de aer.
2. Amplasai strâns manonul pentru bra pe partea
superioar a braului stâng.
Marginea de jos a manonului trebuie s fie la a 1–2 cm deasupra cotului.
O Tubul de aer trebuie s fie pe partea interioar a braului, aliniat cu degetul mijlociu.

3. Închidei FERM adezivul textil.
Note:
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• Când efectuai o msurtoare pe braul drept, tubul de aer va fi la nivelul cotului. Fii ateni s nu v
odihnii mâna pe tubul de aer. --- b
• Tensiunea arterial poate diferi de la o mân la alta, la fel i valorile msurate ale tensiunii arteriale.
OMRON recomand s efectuai toate msurtorile pe acelai bra. Dac valorile la cele dou brae
difer foarte mult, întrebai medicul ce bra s folosii pentru msurare.

3. Utilizarea dispozitivului

3.2 Cum s stai corect
Pentru a efectua o msurtoare, trebuie s v relaxai i s stai comod, în poziia
aezat, într-o camer cu o temperatur confortabil. Cu 30 de minute înainte de a
msura tensiunea arterial, nu facei baie, nu consumai alcool sau cofein, nu fumai
i nu facei efort fizic intens.
•
•
•
•

Stai aezat pe scaun, cu picioarele pe podea.
Stai aezat, cu spatele drept. --- c
Stai aezat cu spatele i cu braul sprijinite.
Manonul trebuie fie la acelai nivel cu inima. --- d

RO
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3. Utilizarea dispozitivului

3.3 Efectuarea unei msurtori
Note:
• Pentru a anula o msurtoare, apsai butonul START/STOP pentru a elibera aerul în manon.
• Rmânei nemicai în timp ce efectuai msurtoarea.

Dispozitivul este destinat efecturii de msurtori i stocrii în memorie a valorilor
msurate pentru dou persoane care utilizeaz ID-urile de UTILIZATOR 1 i 2.

1. Selectai ID-ul dumneavoastr
de UTILIZATOR (1 sau 2).

2. Apsai butonul START/STOP.
Manonul începe s se umfle automat.
PORNIRE

UMFLARE

DEZUMFLARE

COMPLET

Becul ghidului de înfurare
corect a manonului
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Dac tensiunea dumneavoastr sistolic este mai
mare de 210 mmHg
Dup ce manonul începe s se umfle, apsai
i inei apsat butonul START/STOP pân
când tensiometrul umfl cu 30 pân la 40
mmHg mai mult decât tensiunea
dumneavoastr sistolic estimat.

Note:
• Tensiometrul nu va umfla peste 299 mmHg.
• Nu aplicai mai mult presiune decât este necesar.

3. Utilizarea dispozitivului

3. Scoatei manonul pentru bra.
4. Apsai butonul START/STOP pentru a opri tensiometrul.
Tensiometrul stocheaz automat msurtorile în memorie.
Aparatul se va opri automat dup 2 minute.
Not: ateptai 2–3 minute înainte de a efectua o nou msurtoare. Intervalul dintre msurtori permite
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arterelor s revin la starea dinaintea msurrii.

Utilizarea modului Vizitator
Tensiometrul stocheaz în memorie valorile msurtorilor pentru doi utilizatori. Modul
Vizitator poate fi utilizat pentru a efectua o singur msurtoare pentru alt utilizator.
Atunci când este selectat modul Vizitator, în memorie nu se stocheaz nici o valoare
a msurtorilor.

1. Apsai i meninei apsat butonul
START/STOP timp de peste 3 secunde.
Simbolul ID-ului de UTILIZATOR i afiarea Datei/orei vor disprea.

2. Eliberai butonul START/STOP când afiarea Datei/orei
dispare.
Manonul începe automat s se umfle.
Contactai întotdeauna medicul. Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor msurtorilor i automedicaia
sunt periculoase.
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3. Utilizarea dispozitivului

3.4 Utilizarea funciei de memorie
Tensiometrul stocheaz automat în memorie pân la 100 de rezultate pentru fiecare
utilizator (1 i 2).
De asemenea, aparatul poate s calculeze o valoare medie pe baza rezultatelor
ultimelor 3 msurtori realizate în interval de 10 minute.
Note:
• În cazul în care exist doar 2 seturi de rezultate în memorie pentru perioada respectiv, media se va baza
pe acestea 2 valori.
• Dac exist 1 msurtoare în memorie pentru perioada respectiv, aceasta va fi afiat ca valoare medie.
• Dac memoria este plin, tensiometrul va terge cea mai veche valoare stocat.
• Când afiai valoarea msurat fr a fi setat data i ora, în locul datei i orei se afieaz „-/ - -:--“.

Pentru a vedea valorile stocate în memorie

1. Selectai ID-ul dumneavoastr de UTILIZATOR (1 sau 2).
2. Apsai butonul .
Înainte de afiarea pulsului, numrul alocat în memorie apare
timp de o secund. Cel mai recent set este numerotat cu „1“.
Not: rezultatul ghidului pentru înfurarea manonului apare pe afiaj
împreun cu valorile msurtorii. Becul ghidului de înfurare a
manonului nu se va aprinde.

3. Apsai butonul
memorie.
14

: La valorile mai vechi
: La valorile mai recente

sau

pentru a afia valorile stocate în

3. Utilizarea dispozitivului
Pentru a vizualiza valoarea medie

1. Selectai ID-ul dumneavoastr de UTILIZATOR (1 sau 2).
2. Apsai i meninei apsat butonul
timp de 3 secunde.
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Note:
• Dac msurtoarea anterioar a fost efectuat fr a fi setat data i ora,
nu se calculeaz valoarea medie.
• Dac nu exist valori stocate în memorie, se va afia ecranul din dreapta.

15

3. Utilizarea dispozitivului
Pentru a vizualiza valoarea medie sptmânal
Dispozitivul calculeaz i afieaz valorile medii sptmânale pentru msurtorile
efectuate dimineaa i seara timp de 8 sptmâni, pentru fiecare utilizator.
Not: sptmâna începe duminic la ora 2:00.

1. Selectai ID-ul dumneavoastr de UTILIZATOR (1 sau 2).
2. Apsai butonul
.
Pe ecran apare media dimineii pentru sptmâna curent
„THIS WEEK“.
Not: simbolul pentru hipertensiune dimineaa (

) apare în cazul în care
valoarea medie sptmânal depete 135/85 mmHg.

Apsai butonul
din nou, iar pe ecran va aprea media pentru
sptmâna curent, „THIS WEEK“.

Apsai butonul
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sau

pentru a afia sptmânile anterioare.

Sptmâna aceasta
Valoarea medie
dimineaa

Sptmâna trecut
Valoarea medie
dimineaa

acum 2 sptmâni
Valoarea medie
dimineaa

Sptmâna
aceasta
Media de sear

Sptmâna
trecut
Media de sear

acum 2 sptmâni
Media de sear

Continuai s
apsai...

acum 7 sptmâni
Valoarea medie
dimineaa

acum 7 sptmâni
Media de sear

3. Utilizarea dispozitivului
Not: dac nu exist valori stocate în memoria, se va afia ecranul
din dreapta.

Media sptmânal de diminea
Aceasta este media msurtorilor efectuate dimineaa (4:00–11:59) între zilele
de duminic i sâmbt. Valoarea medie
pentru fiecare zi este calculat pe baza a
cel mult trei msurtori efectuate într-un
interval de 10 minute, interval care
include prima msurtoare din dimineaa
zilei respective.
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Măsurătorile dimineţii
Duminică

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Joi

Vineri

Sâmbătă

04:00
Prima măsurătoare a
dimineţii

Măsurătoare
Măsurătoare

Până la 3 măsurători

Măsurătoare

În interval de 10 minute

Măsurătoare

Tensiune, dimineaţa

Măsurătoare

Măsurătoare

11:59

Media sptmânal de sear
Aceasta este media msurtorilor efectuate seara (19:00–1:59) între zilele de
duminic i sâmbt. Valoarea medie
pentru fiecare zi este calculat pe baza a
cel mult trei msurtori efectuate într-un
interval de 10 minute, interval care
include ultima msurtoare din seara
zilei respective.

Măsurătorile serii
Duminică
19:00

Luni

Marţi

Miercuri

Măsurătoare

Măsurătoare

În interval de 10 minute

Măsurătoare
Măsurătoare
Măsurătoare

Ultima măsurătoare a
serii
01:59

Până la 3 măsurători

Măsurătoare

Tensiune, seara
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3. Utilizarea dispozitivului
Pentru a terge toate valorile stocate în memorie
Valorile stocate în memorie sunt terse în funcie de codul de identificare al
UTILIZATORULUI.

1. Selectai ID-ul dumneavoastr de UTILIZATOR (1 sau 2).
2. Apsai butonul de memorie, în timp ce apare simbolul ( ).

3. În timp ce-l meninei apsat,
apsai i butonul START/STOP
timp de 3 secunde.
Not: nu putei terge doar o parte din valorile stocate
în memorie. Vor fi terse toate valorile aferente
utilizatorului selectat.
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4. Mesaje de eroare i depanarea
4.1 Mesaje de eroare
Afiajul

Cauz

Soluie

Aparatul detecteaz bti neregulate
ale inimii.

Scoatei manonul pentru bra. Ateptai
2–3 minute înainte de a efectua o nou
msurtoare.
Repetai paii enumerai în seciunea 3.3.
Dac acest mesaj de eroare apare în
continuare, contactai medicul.

Micare pe perioada msurtorii.

Citii cu atenie i repetai paii enumerai în
seciunea 3.3.

Manonul pentru bra este prea puin strâns.

Amplasai strâns manonul pentru bra.
Consultai seciunea 3.1.

Bateriile sunt aproape descrcate.

Este necesar s înlocuii bateriile cu unele noi
înainte de consumare.
Consultai seciunea 2.1.

Bateriile sunt descrcate.

Trebuie s înlocuii imediat bateriile cu
unele noi.
Consultai seciunea 2.1.

RO
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4. Mesaje de eroare i depanarea

Afiajul

Cauz
Conectorul de aer este deconectat.

Introducei ferm conectorul de aer.
Consultai seciunea 3.1.

Manonul pentru bra este prea puin strâns.

Amplasai strâns manonul pentru bra.
Consultai seciunea 3.1.

Aerul iese din manonul pentru bra.

Înlocuii manonul pentru bra cu unul nou.
Consultai seciunea 5.3.

A existat micare în timpul msurrii, iar
manonul pentru bra nu a fost umflat
suficient.

20

Soluie

Repetai msurtoarea. Rmânei nemicat
i nu vorbii pe perioada msurtorii.
Consultai seciunea 3.3.
Dac „E2“ apare în mod repetat, umflai
manual manonul pân când ajunge la
30 pân la 40 mmHg peste rezultatul ultimei
dumneavoastr msurtori.
Consultai seciunea 3.3.

Manonul pentru bra a fost umflat manual
la peste 299 mmHg.

Nu umflai manonul pentru bra mai mult
de 299 mmHg.
Consultai seciunea 3.3.

Micare pe perioada msurtorii.

Repetai msurtoarea. Rmânei nemicat
i nu vorbii pe perioada msurtorii.
Consultai seciunea 3.3.

Hainele intr în contact cu manonul
pentru bra.

Scoatei hainele care intr în contact cu
manonul pentru bra.
Consultai seciunea 3.1.

Eroare de dispozitiv.

Contactai punctul de vânzare sau
distribuitorul OMRON.

4. Mesaje de eroare i depanarea

4.2 Identificarea i rezolvarea problemelor
Problem

Valoarea rezultat în urma
msurtorii este extrem de mare
(sau extrem de mic).

Cauz
Manonul pentru bra este prea
puin strâns.

Amplasai strâns manonul
pentru bra.
Consultai seciunea 3.1.

Utilizatorul se mic sau vorbete
în timpul msurtorii.

Rmânei nemicat i nu vorbii pe
perioada msurtorii.
Consultai seciunea 3.3.

Hainele intr în contact cu
manonul pentru bra.

Scoatei hainele care intr în
contact cu manonul pentru bra.
Consultai seciunea 3.1.

Conectorul de aer nu este bine fixat
în mufa de aer.

Asigurai-v c acest tub de aer
este bine fixat.
Consultai seciunea 3.1.

Aerul iese din manonul
pentru bra.

Înlocuii manonul pentru bra
cu una nou.
Consultai seciunea 5.3.

Manonul pentru bra este prea
puin strâns.

Fixai corect manonul, astfel încât
acesta s fie înfurat strâns în
jurul braului.
Consultai seciunea 3.1.

Nu crete presiunea în manonul
pentru bra.

Manonul pentru bra se dezumfl
prea devreme.

Soluie

RO
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4. Mesaje de eroare i depanarea
Problem
Nu se poate efectua msurtoarea
sau valorile înregistrate sunt prea
mici sau prea mari.

Nu se întâmpl nimic la apsarea
butoanelor.

Alte probleme.

Cauz

Soluie

Manonul pentru bra nu a fost
umflat suficient.

Umflai manonul pentru bra,
astfel încât s fie cu 30 pân la
40 mmHg peste rezultatul
msurtorii precedente.
Consultai seciunea 3.3.

Bateriile sunt descrcate.

Înlocuii bateriile vechi cu unele noi.
Consultai seciunea 2.1.

Bateriile existente sunt montate
incorect.

Montai bateriile cu polaritile (+/-)
corect aliniate.
Consultai seciunea 2.1.

• Apsai butonul START/STOP i repetai msurtoarea.
• Înlocuii bateriile vechi cu unele noi.
Dac problema persist, contactai vânztorul sau distribuitorul OMRON.
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5. Întreinerea i depozitarea
5.1 Întreinerea
Pentru a proteja dispozitivul împotriva deteriorrii, v rugm s respectai
urmtoarele indicaii:
•
•
•
•

Pstrai dispozitivul i componentele acestuia într-un loc curat i sigur.
Nu utilizai substane de curare abrazive sau volatile.
Nu splai dispozitivul i componentele i nu le scufundai în ap.
Nu folosii benzin, diluani sau solveni similari pentru a cura dispozitivul.

RO

• Utilizai o cârp moale i uscat sau, pentru a cura dispozitivul i manonul, utilizai o cârp moale i
umezit, precum i detergent neutru.
• Modificrile neautorizate de ctre productor vor duce la anularea garaniei. Nu demontai i nu
încercai s reparai dispozitivul sau componentele acestuia. Consultai punctul de vânzare sau
distribuitorul OMRON.

Calibrare i service
• Precizia acestui dispozitiv a fost testat cu atenie, acesta fiind conceput pentru o durat de via
îndelungat.
• În general, se recomand verificarea dispozitivului o dat la doi ani pentru a asigura funcionarea
corespunztoare i precizia acestuia. Consultai punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.
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5. Întreinerea i depozitarea

5.2 Depozitarea
Pstrai dispozitivul în husa de protecie atunci când nu îl folosii.

1. Deconectai tubul de aer de la mufa de aer.
2. Pliai uor tubul de aer în manonul
pentru bra.
Not: nu îndoii excesiv tubul de aer.

3. Aezai dispozitivul i manonul în husa
de protecie.
Nu depozitai dispozitivul în urmtoarele cazuri:
• Dac dispozitivul este umed.
• În locaii expuse la temperaturi extreme, umiditate, radiaii solare directe,
praf sau vapori corozivi.
• În locaii expuse la vibraii i ocuri sau în care aparatul nu poate fi aezat
pe o suprafa plan.
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5. Întreinerea i depozitarea

5.3 Accesorii medicale opionale
(acoperite de directiva CE privind echipamentele medicale 93/42/CEE)

Manon pentru bra

Adaptor de c.a.

Circumferin bra 22–42 cm

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

RO

Adaptor S-9515336-9

Adaptor UK-9983666-5
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6. Specificaii
Descrierea produsului
Model
Afiajul
Metod de msurare
Interval de msurare
Precizie
Umflare
Dezumflare
Memorie
Valoare nominal
Surs de alimentare
Durata de via a acumulatorului
Pies aplicat

Tensiometru automat
OMRON M6 AC (HEM-7322-E)
Afiaj LCD digital
Metoda oscilometric
Tensiune: între 0 i 299 mm Hg
Puls: între 40 i 180 bti/minut.
Tensiune: ±3 mmHg
Puls: ± 5% din valoarea afiat
Controlat prin logic fuzzy de o pomp electric
Supap automat de dezumflare
100 de msurtori cu dat i or, pentru fiecare utilizator (1 i 2)
Curent continuu 6 V 4 W
4 baterii „AA“ de 1,5 V sau adaptorul opional de curent alternativ
(Adaptor S-9515336-9, CA 100–240 V 50/60 Hz 0,12 A)
(Adaptor pentru Regatul Unit 9983666-5, CA 100–240 V 50/60 Hz 15 VA)
Aproximativ 1.000 de msurtori (utilizând baterii alcaline noi)

= Tip BF
Protecie împotriva electrocutrii

Echipament ME cu alimentare intern (Atunci când se folosesc doar bateriile)

Temperatur/umiditate de funcionare
Temperatur/umiditate/presiune
atmosferic în spaiile de depozitare
Clasificare IP
Greutate

Între +10°C i +40°C, umiditate relativ 30–85%

= Echipament ME Clasa II (Adaptor opional de c.a.)

Dimensiuni exterioare
Circumferina manonului
Materialul manonului/tubului
Coninutul ambalajului
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Între -20°C i +60°C, umiditate relativ 10–95%, 700–1.060 hPa
IP 20
Dispozitiv: aproximativ 380 g fr baterii
Manon: aproximativ 170g
Dispozitiv: aproximativ 124 mm (l) × 90 mm (h) × 161 mm (L)
Manon: aproximativ 145 mm × 594 mm (tub de aer: 750 mm)
22–42 cm
Nailon, poliester, clorur de polivinil
Dispozitiv, manon, manual de instruciuni, hus de protecie, set de baterii,
adaptor de c.a., fi de urmrire a evoluiei tensiunii arteriale

6. Specificaii
Note:
• Aceste specificaii sunt supuse modificrii fr o notificare prealabil.
• În studiile de validare clinic, faza a 5-a a fost utilizat pe 85 de subieci, pentru determinarea tensiunii
diastolice.
• Acest dispozitiv nu a fost validat pentru utilizarea pe pacientele însrcinate.

RO
• Acest produs respect prevederile Directivei 93/42/CEE (Directiva privind dispozitivele
medicale).
• Acest dispozitiv este construit în conformitate cu standardul european EN1060,
Sfigmomanometre neinvazive, Partea 1: Cerine generale i Partea 3: Cerine suplimentare
pentru sistemele electromecanice de msurare a tensiunii sangvine.
• Acest dispozitiv OMRON este produs i testat cu ajutorul sistemului strict de control al
calitii dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonia. Componenta principal a
dispozitivelor OMRON, respectiv senzorul de presiune, este fabricat în Japonia.
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6. Specificaii
Informaii importante privind compatibilitatea electromagnetic (EMC)
Având în vedere numrul în cretere al aparatelor electronice cum ar fi calculatoarele i telefoanele celulare,
dispozitivele medicale prezint riscul de interferene electromagnetice cu alte aparate. Interferena electromagnetic
poate duce la funcionarea incorect a aparatului medical i poate crea o situaie potenial nesigur.
De asemenea, dispozitivele medicale nu trebuie s interfereze cu alte dispozitive.
Pentru a se adapta la cerinele privind EMC (Compatibilitate electromagnetic), cu scopul de a se preveni producerea
de evenimente periculoase, a fost implementat standardul EN60601-1-2:2007. Acest standard definete nivelurile
de imunitate la interferenele electromagnetice, precum i nivelurile maxime de emisii electromagnetice ale
dispozitivelor medicale.
Acest dispozitiv medical fabricat de OMRON HEALTHCARE respect cerinele standardului EN60601-1-2:2007
privind atât imunitatea, cât i emisiile.
Cu toate acestea, trebuie avute în vedere câteva msuri speciale:
• Nu folosii telefoanele mobile (celulare) i alte dispozitive care genereaz câmpuri electrice sau electromagnetice
puternice lâng dispozitivul medical. Acest lucru poate determina funcionarea incorect a dispozitivului i poate
crea o situaie potenial periculoas. Este recomandat s se pstreze o distan minim de 7 metri. Dac distana
este mai mic, verificai funcionarea corect a dispozitivului.
Documentaia suplimentar privind EN60601-1-2:2007 este disponibil la OMRON HEALTHCARE EUROPE, la
adresa menionat în acest manual de instruciuni.
Documentaia este, de asemenea, disponibil la www.omron-healthcare.com.

Aruncarea corect la deeuri a acestui produs
(Deeurile de echipamente electrice i electronice)
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Acest marcaj prezent pe produs sau pe documentaia sa indic faptul c produsul nu trebuie aruncat la
gunoi împreun cu deeurile menajere la sfâritul duratei sale de via. Pentru a preveni posibilele daune
aduse mediului sau sntii umane din cauza aruncrii necontrolate a deeurilor, depozitai separat
acest produs de alte tipuri de deeuri i reciclai-l în mod responsabil pentru a promova refolosirea
durabil a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie s contacteze fie distribuitorul de la care au cumprat produsul, fie autoritile locale,
pentru detalii privind locul i modul în care putei recicla acest produs într-un mod sigur pentru mediu.
Utilizatorii din mediul de afaceri trebuie s-i contacteze furnizorul i s verifice termenii i condiiile contractului de
cumprare. Acest produs nu trebuie aruncat la deeuri împreun cu alte deeuri comerciale.

7. Garania
V mulumim c ai achiziionat un produs OMRON. Acest produs este realizat din materiale de înalt calitate i s-a
acordat o atenie deosebit producerii acestuia. Este conceput pentru a v oferi satisfacie deplin, cu condiia s-l
utilizai în mod corect i s-l întreinei în modul descris în manualul de instruciuni.
OMRON ofer pentru acest produs o garanie de 3 ani de la data cumprrii. OMRON garanteaz realizarea
corespunztoare, calitatea manoperei i a materialelor acestui produs. În perioada de garanie OMRON va repara
sau înlocui produsul defect ori piesele defecte fr costuri suplimentare pentru manoper sau piese.
Garania nu acoper niciunul dintre punctele urmtoare:
a. Costurile i riscurile cu transportul.
b. Costurile cu reparaiile i/sau defeciunile rezultate ca urmare a reparaiilor efectuate de persoane neautorizate.
c. Verificri i operaiuni de întreinere regulate.
d. Defeciunea sau uzura pieselor opionale sau a altor accesorii decât dispozitivul în sine, exceptând cazul unor
garanii explicite oferite mai sus.
e. Costurile rezultate de pe urma neacceptrii unei solicitri de garanie (pentru acestea se va percepe o tax).
f. Daunele de orice fel, inclusiv vtmrile corporale, cauzate accidental sau ca urmare a utilizrii incorecte.
g. Serviciul de calibrare nu este inclus în oferta de garanie.
h. Piesele opionale beneficiaz de o garanie de un (1) an din momentul cumprrii. Printre piesele opionale se
numr, fr a se limita îns la acestea, manonul, tubul manonului i adaptorul de c.a.
În cazul în care este necesar un serviciu inclus în garanie, contactai reprezentantul de la care ai cumprat produsul
sau un distribuitor OMRON autorizat. Pentru a gsi adresa, consultai ambalajul produsului/documentaia furnizat
sau contactai vânztorul.
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Dac întâmpinai dificulti în a gsi serviciile clieni OMRON, v rugm s ne contactai, pentru a obine informaii
suplimentare.
www.omron-healthcare.com
Reparaiile sau schimburile realizate în baza garaniei nu duc la extinderea sau reînnoirea perioadei de garanie.
Garania va fi oferit numai în cazul returnrii produsului complet, împreun cu factura original/bonul de cas emis
clientului de ctre vânztor.
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8. Câteva informaii utile despre tensiunea arterial
Ce este tensiunea arterial?
Tensiunea arterial este o msur a forei (presiunii) exercitate de sânge pe pereii arterelor.
Presiunea sângelui din artere se modific în mod constant pe parcursul unui ciclu cardiac.
Tensiunea cea mai ridicat se numete Tensiune sistolic; tensiunea cea mai sczut se
numete Tensiune diastolic. Ambele valori ale tensiunii, atât cea sistolic, cât i cea diastolic,
sunt necesare pentru a permite unui medic s evalueze starea tensiunii arteriale a unui pacient.

Ce este aritmia?
Aritmia este o stare caracterizat de un ritm anormal al btilor inimii, care apare din cauza
unor defecte ale sistemului bioelectric care dirijeaz btile inimii. Printre simptomele tipice se
numr „omiterea“ unor bti ale inimii, contraciile premature, pulsul prea rapid (tahicardie)
sau prea lent (bradicardie).

De ce este bine s ne msurm tensiunea arterial acas?

mmHg

Curba superioară: tensiunea sistolică
Numeroi factori, cum ar fi activitatea
200
Curba inferioară: tensiunea diastolică
fizic, starea de nelinite sau perioada din
zi v pot influena tensiunea arterial. O
150
singur msurtoare ar putea fi insuficient
pentru stabilirea unui diagnostic corect.
100
Este, prin urmare, recomandat s încercai
s msurai tensiunea arterial de fiecare
50
dat în aceeai perioad a zilei, pentru a
6
12
18
24
obine un indiciu clar al oricrei modificri a
Ora din zi
tensiunii arteriale. De obicei, tensiunea
Exemplu: fluctuaţia pe parcursul unei zile (bărbat, 35 de ani)
arterial este sczut dimineaa i crete
în intervalul de timp de la amiaz i pân seara.
Tensiunea
arterial este mai sczut vara i mai ridicat iarna.
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