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Registo de Tensão Arterial
Guarde a leitura na zona de memória :                                               

Nome:     Idade:       Peso:

data

Hora  

mmHg

Pulso  

Condição do 
corpo

111

WPROWAdzENi
Regularne korzystanie z aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego umożliwia stałe monitorowanie 
ciśnienia, jednak nie powinno zastępować regularnej kontroli u lekarza. Zalecamy regularne wizyty 
lekarskie w celu przeprowadzenia ogólnych badań oraz uzyskania szczegółowych informacji na te-
mat ciśnienia tętniczego. Wyniki pomiarów ciśnienia krwi wykonywanych za pomocą tego urządze-
nia są równoważne z uzyskiwanymi przez wyszkolony personel za pomocą metody osłuchowej przy 
użyciu rękawa i stetoskopu, w zakresach określonych przez:
•	 	Międzynarodowy	 protokół	 (zatwierdzony	 przez	 ESH	 –	 Europejskie	 Towarzystwo	 Nadciśnienia	

Tętniczego)
•	 Stowarzyszenie	Rozwoju	Oprzyrządowania	Medycznego	(zatwierdzenie	AAMI)/EN	1060-4

Uwaga: Przeczytaj dołączoną dokumentację.
Zatrzymaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

GWARANCJA  
Aparat	PERSONAL	Check	objęty	jest	gwarancją	w	przypadku	wykrycia	wad	produkcyjnych	w	mate-
riale	lub	wykonaniu.	Okres	gwarancji	trwa	5	lata.	Wadliwe	części	zostaną	wymienione	bezpłatnie	o	
ile w urządzeniu nie dokonywano zmian, a dołączona instrukcja była skrupulatnie przestrzegana. 
Każda	modyfikacja/naprawy	dokonane	przez	nieupoważnione	osoby	 spowodują	natychmiastowe	
unieważnienie gwarancji.

NAzWy i fUNKCJE POSzCzEGóLNyCH CzęśCi 

PL

SYS.mmHg

mmHg

DIA.

Pul./min

PM

Rękaw naramienny 

Gniazdo zasilacza sieciowego

Gniazdo przesyłu danych 

Rurka powietrza i 
złączka 

4 baterie „AA” (R06) 
1,5V

Wyświetlacz LCD 

Przycisk pamięci 

Przycisk wielofunkcyjny 

Przycisk ON/OFF/START 

Przycisk przełączania 
pamięci 

Pokrywa baterii 
(umieszczona z tyłu 
urządzenia) 
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WAHANiA CiśNiENiA KRWi
Ciśnienie krwi zmienia się cały czas!
Nie	należy	się	przejmować,	jeśli	dwa	lub	trzy	pomiary	będą	za	wysokie.	Ciśnienie	krwi	zmienia	się	w	
ciągu	miesiąca,	a	nawet	dnia.	Ma	na	nie	wpływ	również	pora	roku,	czy	temperatura.

ObJAśNiENiA dO WyśWiEtLACzA
WyśWiEtLACz: 

iKONy:
 

 Wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia: 

    Pamięć  1: Wyświetla się, gdy urządzenie pracuje w trybie pamięci 1
 

 Pamięć  2: Wyświetla się, gdy urządzenie pracuje w trybie pamięci 2 

 Wskaźnik słabej baterii: Pokazuje się, gdy należy wymienić baterie. 

             Wskaźnik pełnej pamięci

   Symbol pamięci: Pokazuje numer odczytu z pamięci.

    Oznaczenie tętna: Pokazuje ilość uderzeń na minutę   
 

  Wskaźnik nieregularnych uderzeń serca (iHd): 
    Pojawienie się tego symbolu oznacza, że wykryto nieregularne uderzenia serca. 

tECHNOLOGiA POmiARU bAzUJąCA NA LOGiCE ROzmytEJ 
Aparat	wykorzystuje	do	wykrywania	ciśnienia	krwi	metodę	oscylometryczną.
Zanim rozpocznie się pompowanie rękawa, urządzenie ustali ciśnienie bazowe rękawa, które jest 
równe	ciśnieniu	atmosferycznemu.	Aparat	określa	prawidłowy	poziom	napompowania	na	podsta-
wie oscylacji ciśnienia, po czym następuje wypuszczenie powietrza z rękawa. Podczas wypuszczania 
powietrza urządzenie wykrywa amplitudę i spadek oscylacji ciśnienia, określając w ten sposób ci-
śnienie skurczowe i rozkurczowe oraz tętno pacjenta.

UWAGi WStęPNE
Ciśnieniomierz	spełnia	przepisy	europejskie	i	oznaczony	jest	znakiem	CE	„CE	0068”.	Jakość	urządzenia	
została	zweryfikowana	i	spełnia	przepisy	dyrektywy	93/42/EWG	+	2007/47/CE:
 
EN	1060-1:	1995/A1:	2002		 Urządzenia	 do	 nieinwazyjnego	 pomiaru	 ciśnienia	 krwi	 –	 Część	 1	

Wymagania ogólne 
EN	1060-3:	1997/A1:	2005		 rządzenia	do	nieinwazyjnego	pomiaru	ciśnienia	krwi	–	Część	2	Wy-

magania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych układów do 
mierzenia ciśnienia krwi 

EN	1060-4:	2004		 Urządzenia	do	nieinwazyjnego	pomiaru	 ciśnienia	 krwi	–	Część	4:	
Procedury testowe określające ogólną dokładność układu zautoma-
tyzowanych urządzeń do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

Aby	 zapewnić	 niezmienną	 dokładność	 pomiarów	 zaleca	 się	 dokonywanie	
ponownej kalibracji ciśnieniomierza. Przy normalnym użytkowaniu średnio 3 
razy dziennie urządzenie nie wymaga kalibracji przez 2 lata, aż do wyświe-
tlenia się na monitorze oznaczenia .	Aparat	należy	ponownie	skalibrować	
w	 przypadku	 zadziałania	 na	 niego	 siły	 mechanicznej	 (np.	 upuszczenie)	 lub	
wylania	płynów	i/lub	wystawienia	na	działanie	skrajnych	zmian	temperatury/
wilgotności.	Gdy	wyświetli	się	oznaczenie	  należy zanieść urządzenie do apteki, w której zostało 
zakupione w celu dokonania ponownej kalibracji.

O CiśNiENiU KRWi
Co	to	jest	ciśnienie	krwi?
Ciśnienie	tętnicze	krwi	jest	to	ciśnienie	wywierane	na	tętnice	przez	przepływającą	przez	nie	krew.	
Ciśnienie	mierzone	podczas	skurczu	serca	i	wypompowywania	z	niego	krwi	nazywa	się	ciśnieniem	
skurczowym	 (wyższa	 wartość).	 Ciśnienie	 mierzone	 podczas	 rozkurczu	 serca,	 gdy	 krew	 do	 niego	
wpływa,	to	ciśnienie	rozkurczowe	(niższa	wartość).

dLACzEGO WARtO miERzyć SObiE CiśNiENiE KRWi?
Spośród	wielu	problemów	zdrowotnych	dotyczących	współczesnego	człowieka	te	związane	z	nad-
ciśnieniem	krwi	należą	do	najczęstszych.	Niebezpiecznie	bliski	związek	pomiędzy	nadciśnieniem	i	
chorobami serca charakteryzującymi się wysoką śmiertelnością spowodował, że pomiar ciśnienia 
krwi stał się niezbędny przy identyfikowaniu ich ryzyka.
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Wahania w ciągu dnia (przypadek: 
Mężczyzna, wiek 35 lat)

Ciśnienie skurczowe 

Ciśnienie rozkurczowe

Pobudka 

Wskaźnik daty/czasu 
Przypomnienie o pomiarze 
ciśnienia krwi (BP) 

Ciśnienie 
skurczowe 

Wskaźnik klasyfikacji 
nadciśnienia 

Wskaźnik nieregularnych uderzeń serca (IHD) 

Strefy pamięci 

Pomiar tętna 

Oznaczenie tętna 
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Ciśnienie 
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Przybycie 
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WSKAźNiK NiEREGULARNyCH UdERzEń SERCA (iHb)
Ciśnieniomierz	posiada	wskaźnik	nieregularnych	uderzeń	serca.
Podczas dokonywania pomiarów urządzenie liczy częstotliwość uderzeń serca i jeśli wykryje uderze-
nie lub uderzenia o dużo wyższej lub niższej częstotliwości niż przeciętna, na wyświetlaczu pojawia 
się symbol.
Jeśli	symbol	ten	pojawia	się	regularnie	zalecamy	skonsultowanie	się	z	lekarzem.	Nieregularne	bicie	ser-
ca może być spowodowane licznymi przyczynami i jedynie lekarz może właściwie ocenić sytuację.

Uwaga:	Bezwzględnie	zaleca	się	konsultację	z	lekarzem	jeśli	ikona	IHB	pojawia	się	często.
Wskaźniki	„poziom	ciśnienia”	oraz	„nieregularne	uderzenia	serca”	nie	mają	żadnej	wartości	
diagnostycznej, dostarczają jedynie ogólnej informacji.

Instalowanie baterii
1.	 Aby	 otworzyć	 pojemnik	 na	 baterie,	 naciśnij	 i	 podnieś	

pokrywę baterii.
2.	 Włóż	lub	wymień	4	baterie	„AA”	zgodnie	ze	wskazaniami	

wewnątrz pojemnika na baterie.
3. Zamknij pokrywę pojemnika baterii wkładając najpierw 

zaczepy od dołu, a następnie naciskając górną krawędź 
pokrywy.

4. . Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy 
czas użytkowane.

5. Po wyjęciu baterii wszystkie zaprogramowane funkcje ulegają wyzerowaniu, z wyjątkiem danych 
zapisanych w pamięci.

bAtERiE NALEży WymiENić, Gdy: 
1.	Na	wyświetlaczu	pojawia	się	symbol	rozładowania	baterii.
2.	Naciśnięty	zostaje	przycisk	ON/OFF/START	i	na	wyświetlaczu	nic	się	nie	pojawia.

uwagi:
1.	 Instrukcje	na	temat	utylizacji	baterii	znajdują	się	na	stronie:…
2. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części obsługiwanych przez użytkownika. Baterie 

jak również uszkodzenia wynikłe z użytkowania zużytych baterii nie podlegają gwarancji.
3.	 Należy	używać	wyłącznie	baterii	markowych.	Nie	należy	mieszać	starych	i	nowych	baterii.	

Należy	używać	baterii	 tego	samego	 typu	 i	firmy.	Użycie	 różnych	 rodzajów	baterii	może	
spowodować eksplozję lub pożar.

4.	 Przy	nieuważnej	obsłudze	bateria	może	wybuchnąć.	Nigdy	nie	należy	ładować,	wyjmować	
lub wkładać baterii w pobliżu źródeł ciepła. Baterii nie należy wrzucać do ognia. 

5.	 Odradza	się	stosowanie	baterii	z	możliwością	ponownego	naładowania

 błąd pomiaru: 	Upewnij	się,	że	wtyczka	w	kształcie	litery	L	jest	bezpiecznie	włożona	
do gniazda powietrza i spokojnie ponownie dokonaj pomiaru. Prawidłowo nałóż rękaw 
i	podczas	pomiaru	utrzymuj	ramię	bez	ruchu.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	
lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

 Nieprawidłowy obieg powietrza: 	 Upewnij	 się,	 że	 wtyczka	 w	 kształcie	 litery	 L	 jest	
bezpiecznie włożona do gniazda powietrza z boku urządzenia i spokojnie ponownie dokonaj 
pomiaru.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	lokalnym	dystrybutorem	lub	serwisem.

 Ciśnienie przekraczające 300 mmHg: Wyłącz i włącz urządzenie, a następnie spo-
kojnie	dokonaj	ponownego	pomiaru.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	lokalnym	
dystrybutorem lub serwisem. 

 błąd danych:	Wyjmij	baterie,	poczekaj	60	 sekund	 i	 załaduj	ponownie.	 Jeśli	błąd	 się	
powtarza, skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

 Przekroczenie zakresu pomiarów: 	 Spokojnie	dokonaj	ponownego	pomiaru.	 Jeśli	
błąd się powtarza, skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

Uwaga:	Wyświetleniu	się	komunikatu	o	błędzie	towarzyszy	sygnał	dźwiękowy.

 Wskaźnik kalibracji: Wyświetla się, gdy urządzenie wymaga ponownej kalibracji. 
Zaleca się wykonanie ponownej kalibracji. 

WSKAźNiK KLASyfiKACJi NAdCiśNiENiA z mOżLiWOśCią dOStOSOWANiA dO 
WłASNyCH POtRzEb
ESH (Europejskie Stowarzyszenie ds. Nadciśnienia) opracowało 
wytyczne odnośnie pomiaru ciśnienia tętniczego:
Ten	 ciśnieniomierz	 jest	 wyposażony	 w	 innowacyjny	 wskaźnik	 klasyfikacji	
ciśnienia krwi, który wizualnie wskazuje przyjęty pierwszy poziom ryzyka, gdy 
ciśnienie	skurczowe	wynosi	≥	135	mmHg	i/lub	rozkurczowe	≥	85	mmHg.

Ponadto, urządzenie jest wyposażone w funkcję ustawienia osobistej kategorii zagrożenia, która 
umożliwia użytkownikowi ustawienie swojego własnego normalnego poziomu ciśnienia krwi dla 
każdej pamięci w oparciu o ocenę i sugestie lekarza.
1.	 Naciśnij	przycisk	przełączania	trybu,	aby	wprowadzić	ustawienie	kategorii	osobistego	zagrożenia.	
Naciśnij	przycisk	ENTER,	aby	włączyć	ustawianie	ciśnienia	skurczowego	i	 rozkurczowego,	a	w	celu	
regulacji	wartości,	naciśnij	przycisk	Plus.	Wartość	ciśnienia	skurczowego	można	wybrać	z	zakresu	80	
do	240	mmHg;	wartość	ciśnienia	rozkurczowego	można	wybrać	z	zakresu	40	do	120	mmHg	(każde	
w	krokach	co	5	mmHg).	
2. Po ustawieniu wartości przez użytkownika, zastąpi ona 
automatycznie	 domyślną	 wartość	 WHO	 (wartość	 domyślna	
ciśnienia	 skurczowego	 to	 135	 mmHg	 i/lub	 ciśnienia	
rozkurczowego	wynosi	85	mmHg).	
3.	 Gdy	 jedna	 z	 wartości	 pomiaru	 ciśnienia	 skurczowego	 lub	
rozkurczowego jest większa lub równa wartości ustawionej 
przez użytkownika, wartość ta będzie migać dwadzieścia razy, 
wraz	z	symbolem	WHO.
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Wskaźniki	„poziom	ciśnienia”	oraz	„nieregularne	uderzenia	serca”	nie	mają	żadnej	wartości	
diagnostycznej, dostarczają jedynie ogólnej informacji.

Instalowanie baterii
1.	 Aby	 otworzyć	 pojemnik	 na	 baterie,	 naciśnij	 i	 podnieś	

pokrywę baterii.
2.	 Włóż	lub	wymień	4	baterie	„AA”	zgodnie	ze	wskazaniami	

wewnątrz pojemnika na baterie.
3. Zamknij pokrywę pojemnika baterii wkładając najpierw 

zaczepy od dołu, a następnie naciskając górną krawędź 
pokrywy.

4. . Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy 
czas użytkowane.

5. Po wyjęciu baterii wszystkie zaprogramowane funkcje ulegają wyzerowaniu, z wyjątkiem danych 
zapisanych w pamięci.

bAtERiE NALEży WymiENić, Gdy: 
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2.	Naciśnięty	zostaje	przycisk	ON/OFF/START	i	na	wyświetlaczu	nic	się	nie	pojawia.
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3.	 Należy	używać	wyłącznie	baterii	markowych.	Nie	należy	mieszać	starych	i	nowych	baterii.	

Należy	używać	baterii	 tego	samego	 typu	 i	firmy.	Użycie	 różnych	 rodzajów	baterii	może	
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4.	 Przy	nieuważnej	obsłudze	bateria	może	wybuchnąć.	Nigdy	nie	należy	ładować,	wyjmować	
lub wkładać baterii w pobliżu źródeł ciepła. Baterii nie należy wrzucać do ognia. 
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 błąd pomiaru: 	Upewnij	się,	że	wtyczka	w	kształcie	litery	L	jest	bezpiecznie	włożona	
do gniazda powietrza i spokojnie ponownie dokonaj pomiaru. Prawidłowo nałóż rękaw 
i	podczas	pomiaru	utrzymuj	ramię	bez	ruchu.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	
lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

 Nieprawidłowy obieg powietrza: 	 Upewnij	 się,	 że	 wtyczka	 w	 kształcie	 litery	 L	 jest	
bezpiecznie włożona do gniazda powietrza z boku urządzenia i spokojnie ponownie dokonaj 
pomiaru.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	lokalnym	dystrybutorem	lub	serwisem.

 Ciśnienie przekraczające 300 mmHg: Wyłącz i włącz urządzenie, a następnie spo-
kojnie	dokonaj	ponownego	pomiaru.	Jeśli	błąd	się	powtarza,	skonsultuj	się	z	lokalnym	
dystrybutorem lub serwisem. 

 błąd danych:	Wyjmij	baterie,	poczekaj	60	 sekund	 i	 załaduj	ponownie.	 Jeśli	błąd	 się	
powtarza, skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

 Przekroczenie zakresu pomiarów: 	 Spokojnie	dokonaj	ponownego	pomiaru.	 Jeśli	
błąd się powtarza, skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem lub serwisem. 

Uwaga:	Wyświetleniu	się	komunikatu	o	błędzie	towarzyszy	sygnał	dźwiękowy.

 Wskaźnik kalibracji: Wyświetla się, gdy urządzenie wymaga ponownej kalibracji. 
Zaleca się wykonanie ponownej kalibracji. 

WSKAźNiK KLASyfiKACJi NAdCiśNiENiA z mOżLiWOśCią dOStOSOWANiA dO 
WłASNyCH POtRzEb
ESH (Europejskie Stowarzyszenie ds. Nadciśnienia) opracowało 
wytyczne odnośnie pomiaru ciśnienia tętniczego:
Ten	 ciśnieniomierz	 jest	 wyposażony	 w	 innowacyjny	 wskaźnik	 klasyfikacji	
ciśnienia krwi, który wizualnie wskazuje przyjęty pierwszy poziom ryzyka, gdy 
ciśnienie	skurczowe	wynosi	≥	135	mmHg	i/lub	rozkurczowe	≥	85	mmHg.

Ponadto, urządzenie jest wyposażone w funkcję ustawienia osobistej kategorii zagrożenia, która 
umożliwia użytkownikowi ustawienie swojego własnego normalnego poziomu ciśnienia krwi dla 
każdej pamięci w oparciu o ocenę i sugestie lekarza.
1.	 Naciśnij	przycisk	przełączania	trybu,	aby	wprowadzić	ustawienie	kategorii	osobistego	zagrożenia.	
Naciśnij	przycisk	ENTER,	aby	włączyć	ustawianie	ciśnienia	skurczowego	i	 rozkurczowego,	a	w	celu	
regulacji	wartości,	naciśnij	przycisk	Plus.	Wartość	ciśnienia	skurczowego	można	wybrać	z	zakresu	80	
do	240	mmHg;	wartość	ciśnienia	rozkurczowego	można	wybrać	z	zakresu	40	do	120	mmHg	(każde	
w	krokach	co	5	mmHg).	
2. Po ustawieniu wartości przez użytkownika, zastąpi ona 
automatycznie	 domyślną	 wartość	 WHO	 (wartość	 domyślna	
ciśnienia	 skurczowego	 to	 135	 mmHg	 i/lub	 ciśnienia	
rozkurczowego	wynosi	85	mmHg).	
3.	 Gdy	 jedna	 z	 wartości	 pomiaru	 ciśnienia	 skurczowego	 lub	
rozkurczowego jest większa lub równa wartości ustawionej 
przez użytkownika, wartość ta będzie migać dwadzieścia razy, 
wraz	z	symbolem	WHO.
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3. Załóż rękaw na lewe ramię. Kolorowy pasek powinien być bliżej twojego łokcia, a rurka ułożona 
wzdłuż	twojego	ramienia.	Odwróć	lewą	dłoń	do	góry	i	przesuń	rękaw	tak,	aby	jego	krawędź	znala-
zła się około 1,5 do 2 cm powyżej wewnętrznej strony stawu łokciowego. Zaciśnij rękaw pociągając 
koniec mankietu.

 

4.		 	Rurka	środkowa	nad	środkiem	ręki.	Naciśnij	ha-
czyk i zepnij mocno materiał. Pozostaw miejsce 
na 2 palce pomiędzy mankietem i swoim ra-
mieniem.	Umieść	oznaczenie	 tętnicy	 (symbol)	
nad	tętnicą	główną	(z	boku	ramienia).

  Uwaga: Zlokalizuj tętnicę główną naciskając 
dwoma palcami ok. 2 cm powyżej zgięcia łok-
cia od wewnętrznej strony lewego ramienia. 
Znajdź miejsce, w którym tętno jest najbar-
dziej	wyczuwalne.	To	jest	tętnica	główna.

5.		 	Połóż	 rękę	na	 stole	 (dłonią	do	góry)	 tak,	aby	
mankiet znajdował się na wysokości serca. 
Upewnij	się,	że	rurka	nie	jest	pozaginana.

6.		 	Mankiet	 nadaje	 się	 do	 użytku,	 jeśli	 strzałka	
wypada na ciągłej kolorowej linii, jak na 
rysunku	 po	 prawej	 stronie.	 Jeżeli	 strzał-
ka wypada poza ciągłą kolorową linią, 
potrzebny jest rękaw o innym obwodzie. 
Aby	 otrzymać	 mankiet	 o	 innym	 rozmiarze,	
należy skontaktować się z lokalnym dystry-
butorem.	 (MAŁY	 REF	 00022013200000, 
ŚREDNI	 REF	 00022013250000,	 DUŻY	 REF	
00022013300000)

UWAGA:
1.  Przechowuj rękaw z zachowaniem ostrożności
2.	 	Aby	 przerwać	 pomiar	w	 dowolnym	momen-

cie, naciśnij jeden z przycisków pod wyświe-
tlaczem.  Powietrze zostanie szybko spuszczo-
ne z rękawa

UżyWANiE zASiLACzA
1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda z tyłu urządzenia.
2.	 	Włącz	zasilacz	do	gniazdka.	Należy	używać	kompatybilnych	zasilaczy	sieciowych.
	 	(Zasilacze	sieciowe	o	odpowiednim	napięciu	 i	natężeniu	wskazanym	obok	wtyczki	zasilacza	w	

aparacie).	

uwagi:
1. Przy dłuższym używaniu zasilacza sieciowego należy wyjąć baterie. Pozostawienie baterii 
w urządzeniu przez dłuższy czas może spowodować wyciek, a w konsekwencji uszkodzenie 
urządzenia.
2.	Zasilacze	sieciowe	są	wyposażeniem	opcjonalnym.	Kompatybilne	zasilacze	(	REF	00	023013	
000	000	110-240V	50-60HZ)	są	dostępne	u	dystrybutora	

Należy	używać	 zasilaczy	 sieciowych	 spełniających	wymagania	bezpieczeństwa	 regulowane	przez	
normę	EN	60601-1,	EN	60601-1-2:	

zAKłAdANiE RęKAWA
1. Podłącz rurkę łączącą rękaw z urządzeniem.
2.	Owiń	mankiet	pozostawiając	końcówkę	mankietu	wokół	mankietu.

Wyjście zasilacza 
sieciowego:	12	V	DC	600	
mA	(Ř3,8/Ř1,3)	
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4.   Kolejny sygnał dźwiękowy sygnalizuje zakończenie pomiaru, po czym następuje spuszczenie 
powietrza	z	mankietu,	ciśnienie	wewnątrz	rękawa	zostanie	zwolnione.	Na	ekranie	LCD	pojawi	
się	równocześnie	ciśnienie	skurczowe,	rozkurczowe	oraz	tętno.	Następnie	wynik	pomiaru	zosta-
je	 automatycznie	 zachowany	w	wybranej	pamięci.	Urządzenie automatycznie dopompuje 
powietrze, jeśli system wykryje, że portzebuje większego ciśnienia do zmierzenia ciśnienia 
krwi.

Uwaga: 
1.  Pomiar należy wykonać w spokojnym pomieszczeniu.
2.	 	Urządzenie	wyłączy	się	automatycznie	po	upływie	około	4	minut	od	ostatniego	naciśnięcia	kla-

wisza.
3.	 	Zanim	nastąpi	 automatyczne	wyłączenie	po	4	minutach,	naciśnięcie	przycisku	ON/OFF/START	

spowoduje	rozpoczęcie	pompowania	w	celu	wykonania	następnego	pomiaru;	jeśli	przycisk	ON/
OFF/START	zostanie	naciśnięty	 i	przytrzymany	przez	5	sekund,	urządzenie	zostanie	wyłączone	
natychmiast.

4.	 	Zanim	 nastąpi	 automatyczne	wyłączenie	 urządzenia	 po	 4	minutach,	 naciśnięcie	 przycisku	M	
spowoduje wyświetlenie średniej w pierwszej kolejności, a następnie przywołanie pomiarów 
zapisanych w pamięci.

5.	 	Informacje	na	temat	funkcji	pamięci	znajdują	się	w	następującym	akapicie.

Wykonywanie pomiaru
Urządzenie	 posiada	 dwa	 obszary	 pamięci,	 które	 umożliwiają	 zapisywanie	 dwóch	 osobnych	 grup	
pomiarów.	Grupy	te	mogą	zawierać	pomiary	dla	dwóch	różnych	użytkowników,	lub	pomiary	tego	
samego	użytkownika	o	dwóch	różnych	porach	dnia	(np.	pomiary	poranne	i	wieczorne).
1.	Naciśnij	przycisk	przełączania	użytkownika,	aby	wybrać	pamięć	nr	1	lub	pamięć	nr	2.	

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

Po	wybraniu	pamięci,	naciśnij	przycisk	ON/OFF/STOP,	aby	wyzerować	aparat	w	celu	rozpoczęcia	po-
miaru w wybranej pamięci.

2.			Naciśnij	przycisk	ON/OFF/START.	Podświetli	się	cały	ekran,	sprawdzone	zostaną	wszystkie	funkcje	
wyświetlacza. Procedura zostanie zakończona po kilku sekundach. Procy obszaru pamięci, który 
nie został wcześniej wybrany. 

      

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

3.			Po	pojawieniu	się	wszystkich	symboli,	wyświetlacz	pokaże	migające	„0”.	Urządzenie	jest	„Gotowe	
do	pomiaru”	i	automatycznie	zacznie	powoli	pompować	powietrze.

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence
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USUWANiE WARtOśCi z PAmięCi
1.	 Naciśnij	przycisk	przełączania	użytkownika,	aby	wybrać	pamięć	nr	1	lub	pamięć	nr	2.
2.	 	Naciśnij	i	przytrzymaj	przycisk	M	przez	około	5	sekund,	możliwe	będzie	wykasowanie	danych	z	

wybranej pamięci.

  

   

   
      
       
      Naciśnij i przytrzymaj przez  
     5 sekund

UStAWiANiE CzASU
1.	 	Aby	ustawić	datę/czas	w	urządzeniu,	naciśnij	przycisk	 	w	celu	ustawienia	czasu.	Na	wyświe-

tlaczu pojawi się migająca liczba oznaczająca dzień.
2.  Zmień dzień naciskając przycisk . Każde naciśnięcie powoduje cykliczne zwiększenie liczby 

o	jeden.	Naciśnij	przycisk	  ponownie, aby potwierdzić wprowadzone dane, następnie ekran 
pokaże migającą liczbę oznaczającą miesiąc.

3.  Zmień datę, godzinę i minutę w sposób opisany w punkcie 2 powyżej, używając przycisku , 
aby zmieniać i przycisku , aby potwierdzić wybór.

4.	 	Gdy	ciśnieniomierz	ponownie	będzie	gotowy	do	pomiaru	zostanie	wyświetlone	„0”.

PRzyWOłyWANiE WARtOśCi z PAmięCi
1.	 Urządzenie	 posiada	 dwie	 strefy	 pamięci	 (1	 i	 2).	Każda z nich może przechowywać do 60 
wyników pomiarów.

2.	Aby	odczytać	wartości	z	wybranej	pamięci,	należy	przyciskiem	przełączania	użytkownika	wybrać	
zakres	pamięci	(1	lub	2),	z	którego	mają	być	przywołane	wyniki,	a	następnie	wyłączyć	urządzenie.	
Następnie	naciśnij	przycisk m — wyniki wyświetlą się na ekranie z przypisanym im kolejnym nu-
merem pamięci.

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence3. Po zakończeniu pomiaru, zanim nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia po 4 minutach, 
naciśnij	przycisk	M,	aby	wyświetlić	najpierw	średnią	z	poprzednich	pomiarów.	W	czasie	od	włącze-
nia urządzenia w celu wykonania pomiaru średnia zostanie obliczona dla maksymalnie 3 ostatnich 
pomiarów.	Następnie	ponownie	naciśnij	przycisk	M,	aby	wyświetlić	wyniki	pomiarów	z	pamięci	z	
przypisanym kolejnym numerem pomiaru.

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

 
Uwaga:	Gdy	urządzenie	jest	wyłączone	nie	ma	możliwości	wyświetlenia	średniej	pomiarów.
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USUWANiE WARtOśCi z PAmięCi
1.	 Naciśnij	przycisk	przełączania	użytkownika,	aby	wybrać	pamięć	nr	1	lub	pamięć	nr	2.
2.	 	Naciśnij	i	przytrzymaj	przycisk	M	przez	około	5	sekund,	możliwe	będzie	wykasowanie	danych	z	

wybranej pamięci.

  

   

   
      
       
      Naciśnij i przytrzymaj przez  
     5 sekund

UStAWiANiE CzASU
1.	 	Aby	ustawić	datę/czas	w	urządzeniu,	naciśnij	przycisk	 	w	celu	ustawienia	czasu.	Na	wyświe-

tlaczu pojawi się migająca liczba oznaczająca dzień.
2.  Zmień dzień naciskając przycisk . Każde naciśnięcie powoduje cykliczne zwiększenie liczby 

o	jeden.	Naciśnij	przycisk	  ponownie, aby potwierdzić wprowadzone dane, następnie ekran 
pokaże migającą liczbę oznaczającą miesiąc.

3.  Zmień datę, godzinę i minutę w sposób opisany w punkcie 2 powyżej, używając przycisku , 
aby zmieniać i przycisku , aby potwierdzić wybór.

4.	 	Gdy	ciśnieniomierz	ponownie	będzie	gotowy	do	pomiaru	zostanie	wyświetlone	„0”.

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

Naciśnij przycisk przełączania trybu 

migający miesiąc 

zwiększanie miesięcy 

potwierdź wybór

 powtórz procedurę, aby ustawić czas i datę 

PRzyWOłyWANiE WARtOśCi z PAmięCi
1.	 Urządzenie	 posiada	 dwie	 strefy	 pamięci	 (1	 i	 2).	Każda z nich może przechowywać do 60 
wyników pomiarów.

2.	Aby	odczytać	wartości	z	wybranej	pamięci,	należy	przyciskiem	przełączania	użytkownika	wybrać	
zakres	pamięci	(1	lub	2),	z	którego	mają	być	przywołane	wyniki,	a	następnie	wyłączyć	urządzenie.	
Następnie	naciśnij	przycisk m — wyniki wyświetlą się na ekranie z przypisanym im kolejnym nu-
merem pamięci.

3. Po zakończeniu pomiaru, zanim nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia po 4 minutach, 
naciśnij	przycisk	M,	aby	wyświetlić	najpierw	średnią	z	poprzednich	pomiarów.	W	czasie	od	włącze-
nia urządzenia w celu wykonania pomiaru średnia zostanie obliczona dla maksymalnie 3 ostatnich 
pomiarów.	Następnie	ponownie	naciśnij	przycisk	M,	aby	wyświetlić	wyniki	pomiarów	z	pamięci	z	
przypisanym kolejnym numerem pomiaru.

 
Uwaga:	Gdy	urządzenie	jest	wyłączone	nie	ma	możliwości	wyświetlenia	średniej	pomiarów.
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WyKRyWANiE i NAPRAWA błędóW
Jeśli	podczas	użytkowania	pojawią	się	nieprawidłowości,	należy	sprawdzić	następujące	punkty:

ObJAWy   PUNKty dO SPRAWdzENiA ROzWiązANiE  

Nic się nie wyświetla po 
naciśnięciu przycisku ON/

OFF/START 

Czy baterie nie są wyczerpane? Wymienić baterie na 2 nowe 
baterie alkaliczne.

Czy bieguny baterii nie zostały 
zamienione?

Włożyć baterie na nowo zgodnie ze 
wskazaniami.

Na wyświetlaczu pojawia się 
znak EE lub uzyskany pomiar jest 

zbyt niski (wysoki) 

Czy rękaw został prawidłowo 
założony?

Ponownie nałożyć rękaw tak, aby 
był prawidłowo umiejscowiony.

Czy podczas pomiaru
mówiłeś lub poruszałeś się? Spokojnie dokonaj ponownego 

pomiaru. Podczas pomiaru trzymaj 
nadgarstek nieruchomo.Czy podczas pomiaru nie poruszano 

rękawem energicznie?

Uwaga: 
1.	 Instrukcje	 na	 temat	 komunikatów	 o	 błędzie	 wyświetlanych	 na	 wyświetlaczu	 znajdują	 się	 na	
stronie . 114.
2.	Jeśli	urządzenie	nie	działa,	należy	je	zwrócić	do	najbliższego	dystrybutora.	Pod	żadnym	pozorem	
nie należy demontować i próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

PRzESyłANiE dANyCH NA KOmPUtER (OPCJONALNE)
Zestaw DATACHECK jest sprzedawany oddzielnie od aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego i obejmuje 
oprogramowanie na płycie CD ROM, przewód USB oraz instrukcję obsługi.
Zestaw DATACHECK umożliwia przenoszenie odczytów ciśnienia z aparatu na komputer i analizowanie ich 
przy pomocy specjalnych narzędzi obliczeniowych. Informacje można przesłać także na zdalny komputer, na 
przykład na komputer swojego lekarza.
Wystarczy pobrać oprogramowanie i postępować zgodnie z instrukcjami systemu DATACHECK. 

UWAGi bEzPiECzEńStWA

1.  Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest nienaruszone.

2.	 	Urządzenie	zawiera	precyzyjne	części.	Dlatego	należy	unikać	wystawiania	go	na	działanie	eks-
tremalnych	 temperatur,	 wilgotności	 i	 bezpośredniego	 nasłonecznienia.	 Unikaj	 upuszczania,	
silnego potrząsania i chroń przed kurzem.

3.	 	Korpus	urządzenia	oraz	 rękaw	należy	ostrożnie	 czyścić	 lekko	wilgotną	miękką	 ściereczką.	Nie	
przyciskaj.	Nie	pierz	rękawa,	ani	nie	używaj	do	czyszczenia	środków	chemicznych.	Nie	używaj	
rozcieńczalnika, alkoholu ani benzyny jako środków czyszczących.

4.  Wyciekające baterie mogą uszkodzić aparat. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane 
przez dłuższy czas.

PRzyPOmNiENiE O POmiARzE CiśNiENiA KRWi (bP) 
1.	 Urządzenie	 jest	 wyposażone	 w	 alarm	 przypomnie-

nia, emitujący serię krótkich sygnałów dźwiękowych 
o zaprogramowanej godzinie, w celu przypomnienia 
o	pomiarze	ciśnienia.	Można	ustawić	do	4	alarmów.	
Alarm	przypomnienia	działa	tylko	wtedy,	gdy	urzą-
dzenie jest wyłączone.

2.	 Naciśnij	dwukrotnie	przełącznik	trybu,	aby	ustawić	
alarm przypomnienia. Zaczyna migać godzina, co 
oznacza, że można ją zmienić przy pomocy przyci-
sku  i zapisać przyciskiem . Powtórz tę czyn-
ność,	aby	ustawić	minuty	(w	krokach	co	10	minut).	
Naciśnij	przycisk	 , aby ustawić następną godzinę 
alarmu	przypomnienia	(od	AL1	do	AL4).

3. Po ustawieniu funkcji przypomnienia, na wyświetla-
czu	LCD	pojawi	się	ikona.	(Tej	funkcji	można	używać	
także	jako	budzika).

UżytECzNE WSKAzóWKi
Poniżej znajduje się kilka użytecznych wskazówek pozwalających na uzyskanie dokładniejszych 
odczytów: 
•	 	Nie	mierz	ciśnienia	bezpośrednio	po	spożyciu	dużego	posiłku.
•		 	Aby	uzyskać	dokładniejszy	wynik,	przed	pomiarem	odczekaj	minimum	godzinę	od	ostatniego	

posiłku.
•		 	Przed	dokonaniem	pomiaru	ciśnienia	nie	pal	ani	nie	pij	alkoholu.
•		 	Pomiaru	nie	należy	dokonywać	przy	fizycznym	zmęczeniu	lub	wyczerpaniu.
•		 	Podczas	pomiaru	należy	 się	 rozluźnić.	 •	Nie	dokonuj	pomiaru	będąc	pod	wpływem	stresu	 czy	

napięcia.
•		 	Mierz	ciśnienie	przy	normalnej	temperaturze	ciała.	Jeśli	jest	ci	zimno	lub	ciepło,	odczekaj	chwilę	

przed pomiarem.
•		 	Odczekaj	około	3	minut	przed	dokonaniem	kolejnego	pomiaru.
•	 	Pomiar	należy	wykonywać	w	spokojnym	pomieszczeniu
•	 	Podczas	dokonywania	pomiaru	nie	poruszaj	się	ani	nie	rozmawiaj

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence
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WyKRyWANiE i NAPRAWA błędóW
Jeśli	podczas	użytkowania	pojawią	się	nieprawidłowości,	należy	sprawdzić	następujące	punkty:

ObJAWy   PUNKty dO SPRAWdzENiA ROzWiązANiE  

Nic się nie wyświetla po 
naciśnięciu przycisku ON/

OFF/START 

Czy baterie nie są wyczerpane? Wymienić baterie na 2 nowe 
baterie alkaliczne.

Czy bieguny baterii nie zostały 
zamienione?

Włożyć baterie na nowo zgodnie ze 
wskazaniami.

Na wyświetlaczu pojawia się 
znak EE lub uzyskany pomiar jest 

zbyt niski (wysoki) 

Czy rękaw został prawidłowo 
założony?

Ponownie nałożyć rękaw tak, aby 
był prawidłowo umiejscowiony.

Czy podczas pomiaru
mówiłeś lub poruszałeś się? Spokojnie dokonaj ponownego 

pomiaru. Podczas pomiaru trzymaj 
nadgarstek nieruchomo.Czy podczas pomiaru nie poruszano 

rękawem energicznie?

Uwaga: 
1.	 Instrukcje	 na	 temat	 komunikatów	 o	 błędzie	 wyświetlanych	 na	 wyświetlaczu	 znajdują	 się	 na	
stronie . 114.
2.	Jeśli	urządzenie	nie	działa,	należy	je	zwrócić	do	najbliższego	dystrybutora.	Pod	żadnym	pozorem	
nie należy demontować i próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

PRzESyłANiE dANyCH NA KOmPUtER (OPCJONALNE)
Zestaw DATACHECK jest sprzedawany oddzielnie od aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego i obejmuje 
oprogramowanie na płycie CD ROM, przewód USB oraz instrukcję obsługi.
Zestaw DATACHECK umożliwia przenoszenie odczytów ciśnienia z aparatu na komputer i analizowanie ich 
przy pomocy specjalnych narzędzi obliczeniowych. Informacje można przesłać także na zdalny komputer, na 
przykład na komputer swojego lekarza.
Wystarczy pobrać oprogramowanie i postępować zgodnie z instrukcjami systemu DATACHECK. 

UWAGi bEzPiECzEńStWA

1.  Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest nienaruszone.

2.	 	Urządzenie	zawiera	precyzyjne	części.	Dlatego	należy	unikać	wystawiania	go	na	działanie	eks-
tremalnych	 temperatur,	 wilgotności	 i	 bezpośredniego	 nasłonecznienia.	 Unikaj	 upuszczania,	
silnego potrząsania i chroń przed kurzem.

3.	 	Korpus	urządzenia	oraz	 rękaw	należy	ostrożnie	 czyścić	 lekko	wilgotną	miękką	 ściereczką.	Nie	
przyciskaj.	Nie	pierz	rękawa,	ani	nie	używaj	do	czyszczenia	środków	chemicznych.	Nie	używaj	
rozcieńczalnika, alkoholu ani benzyny jako środków czyszczących.

4.  Wyciekające baterie mogą uszkodzić aparat. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane 
przez dłuższy czas.

PRzyPOmNiENiE O POmiARzE CiśNiENiA KRWi (bP) 
1.	 Urządzenie	 jest	 wyposażone	 w	 alarm	 przypomnie-

nia, emitujący serię krótkich sygnałów dźwiękowych 
o zaprogramowanej godzinie, w celu przypomnienia 
o	pomiarze	ciśnienia.	Można	ustawić	do	4	alarmów.	
Alarm	przypomnienia	działa	tylko	wtedy,	gdy	urzą-
dzenie jest wyłączone.

2.	 Naciśnij	dwukrotnie	przełącznik	trybu,	aby	ustawić	
alarm przypomnienia. Zaczyna migać godzina, co 
oznacza, że można ją zmienić przy pomocy przyci-
sku  i zapisać przyciskiem . Powtórz tę czyn-
ność,	aby	ustawić	minuty	(w	krokach	co	10	minut).	
Naciśnij	przycisk	 , aby ustawić następną godzinę 
alarmu	przypomnienia	(od	AL1	do	AL4).

3. Po ustawieniu funkcji przypomnienia, na wyświetla-
czu	LCD	pojawi	się	ikona.	(Tej	funkcji	można	używać	
także	jako	budzika).

UżytECzNE WSKAzóWKi
Poniżej znajduje się kilka użytecznych wskazówek pozwalających na uzyskanie dokładniejszych 
odczytów: 
•	 	Nie	mierz	ciśnienia	bezpośrednio	po	spożyciu	dużego	posiłku.
•		 	Aby	uzyskać	dokładniejszy	wynik,	przed	pomiarem	odczekaj	minimum	godzinę	od	ostatniego	

posiłku.
•		 	Przed	dokonaniem	pomiaru	ciśnienia	nie	pal	ani	nie	pij	alkoholu.
•		 	Pomiaru	nie	należy	dokonywać	przy	fizycznym	zmęczeniu	lub	wyczerpaniu.
•		 	Podczas	pomiaru	należy	 się	 rozluźnić.	 •	Nie	dokonuj	pomiaru	będąc	pod	wpływem	stresu	 czy	

napięcia.
•		 	Mierz	ciśnienie	przy	normalnej	temperaturze	ciała.	Jeśli	jest	ci	zimno	lub	ciepło,	odczekaj	chwilę	

przed pomiarem.
•		 	Odczekaj	około	3	minut	przed	dokonaniem	kolejnego	pomiaru.
•	 	Pomiar	należy	wykonywać	w	spokojnym	pomieszczeniu
•	 	Podczas	dokonywania	pomiaru	nie	poruszaj	się	ani	nie	rozmawiaj

X 2
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dane techniczne
metoda pomiaru: oscylometryczna 
zakres pomiaru: Ciśnienie:	30~260	mmHg;	Tętno:	40~199	uderzeń/min 
Czujnik ciśnienia: Półprzewodnik 
dokładność: Ciśnienie: ±3	mmHg	Tętno:	±5%	odczytu
Pompowanie: Za pomocą pompy 
Wypuszczanie powietrza: Automatyczny	zawór	wypuszczania	powietrza 
Pojemność pamięci: 60	wyników	dla	każdej	pamięci	x	2	pamięci
Automatyczne wyłączanie: po 4 minutach od naciśnięcia ostatniego przycisku 
środowisko pracy: 10	°C~40	°C	(50	°F~104	°F);	40%~85%	RH	maks. 
środowisko przechowywania: -10	°C~60	°C(14	°F~140	°F)	10%~95%	RH	maks. 
źródło zasilania dC: 6V	prąd	stały,	cztery	baterie	R06	(AA) 
źródło zasilania AC: 12V	CC	600mA	(Ø3,8/Ø1,3)
Wymiary: 150	(dł.)	x	115	(szer.)	x	70	(wys.)	mm 
Waga: 360g	(brutto)	(bez	baterii)	
Obwód ramienia: 24~36	cm	(9,2”~14,2”) 
Ograniczenia użytkowników: Dorośli
 

                :	jest	zgodny	z	normą	93/42/CE	+	2007/47/CE

 

   typ BF 
	 	 	 				Aparat	i	rękaw	zaprojektowano	ze	specjalną	ochroną	przed	porażeniem	elektrycznym

iPX0:  Zwykły	sprzęt	(dołączony	sprzęt	bez	ochrony	przed	wodą).					

NO AP/APG: Sprzęt	nieodpowiedni	do	użytku	w	obecności	 substancji	palnych	przy	zmieszaniu	z	
powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu

*Dane	techniczne	mogą	zostać	zmienione	bez	ostrzeżenia.

Patenty
Urządzenie to jest opatentowane przez: 
295-11-738.9 
ZL	95217421.9	
Złożono także wniosek o przyznanie patentu na urządzenie w innych krajach.

5.  Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6.	 	Jeśli	urządzenie	jest	przechowywane	w	niskiej	temperaturze,	przed	użyciem	należy	je	przez	jakiś	

czas aklimatyzować w temperaturze pokojowej.

7.	 	Urządzenie	to	nie	może	być	serwisowane	w	terenie.	Do	otwierania	aparatu	nie	należy	używać	
żadnych narzędzi, a wewnątrz nie należy niczego próbować instalować. W przypadku proble-
mów prosimy skontaktować się ze sklepem lub lekarzem, od którego urządzenie zostało kupio-
ne.

8.	 	Urządzenie,	podobnie	jak	wszystkie	ciśnieniomierze	automatycznie,	nie	jest	przystosowane	do	
pomiaru ciśnienia u osób ze zdiagnozowaną arytmią przedsionkowe lub komorowe pobudzenie 
przedwczesne lub migotanie przedsionków, cukrzycą, zaburzeniami krążenia krwi, chorobami 
nerek,	u	osób	po	zawale	lub	nieprzytomnych.	Takie	osoby	powinny	regularnie	konsultować	się	ze	
swoim lekarzem.

9.	 	U	cukrzyków	z	arteriosklerozą	na	pomiar	oscylometryczny	niekorzystny	wpływ	ma	twardnienie	
tętnic. W takich przypadkach pomiary osłuchowe są dokładniejsze.

10.	Aby	przerwać	pomiar	w	dowolnym	momencie,	naciśnij	jeden	z	przycisków	pod	wyświetlaczem.		
Powietrze zostanie szybko spuszczone z rękawa.

11.	Gdy	ciśnienie	w	rękawie	osiągnie	300	mmHg,	urządzenie	zacznie	szybko	wypuszczać	powietrze	
ze względów bezpieczeństwa.

12. Proszę wziąć pod uwagę, że jest to produkt ze i nie powinien zastępować porady u lekarza.

13.	Nie	należy	używać	aparatu	do	diagnozowania	 lub	 leczenia	problemów	zdrowotnych	 i	 chorób.	
Wyniki	 pomiarów	 służą	 jedynie	 jako	 odniesienie.	 Odnośnie	 interpretacji	 wyników	 pomiarów	
należy	skonsultować	się	z	lekarzem.	Skontaktuj	się	z	lekarzem,	jeśli	masz	lub	podejrzewasz	pro-
blem zdrowotny. Bez zasięgnięcia porady swojego lekarza nie zmieniaj przyjmowanych leków.

14.	Nie	należy	używać	urządzenia	w	pobliżu	źródeł	silnych	pól	elektrycznych	takich	jak	telefony	ko-
mórkowe, kuchenki mikrofalowe, aparaty rentgenowskie itp.

15.	Urządzenie	jest	nieodpowiednie	dla	pacjentów	poniżej	12	roku	życia.

16.	Aby	uniknąć	konieczności	przerywania	pomiarów	zalecamy	trzymanie	zapasowych	baterii	 lub	
zasilacza sieciowego pod ręką.
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dane techniczne
metoda pomiaru: oscylometryczna 
zakres pomiaru: Ciśnienie:	30~260	mmHg;	Tętno:	40~199	uderzeń/min 
Czujnik ciśnienia: Półprzewodnik 
dokładność: Ciśnienie: ±3	mmHg	Tętno:	±5%	odczytu
Pompowanie: Za pomocą pompy 
Wypuszczanie powietrza: Automatyczny	zawór	wypuszczania	powietrza 
Pojemność pamięci: 60	wyników	dla	każdej	pamięci	x	2	pamięci
Automatyczne wyłączanie: po 4 minutach od naciśnięcia ostatniego przycisku 
środowisko pracy: 10	°C~40	°C	(50	°F~104	°F);	40%~85%	RH	maks. 
środowisko przechowywania: -10	°C~60	°C(14	°F~140	°F)	10%~95%	RH	maks. 
źródło zasilania dC: 6V	prąd	stały,	cztery	baterie	R06	(AA) 
źródło zasilania AC: 12V	CC	600mA	(Ø3,8/Ø1,3)
Wymiary: 150	(dł.)	x	115	(szer.)	x	70	(wys.)	mm 
Waga: 360g	(brutto)	(bez	baterii)	
Obwód ramienia: 24~36	cm	(9,2”~14,2”) 
Ograniczenia użytkowników: Dorośli
 

                :	jest	zgodny	z	normą	93/42/CE	+	2007/47/CE
0068
 

   typ BF 
	 	 	 				Aparat	i	rękaw	zaprojektowano	ze	specjalną	ochroną	przed	porażeniem	elektrycznym

iPX0:  Zwykły	sprzęt	(dołączony	sprzęt	bez	ochrony	przed	wodą).					

NO AP/APG: Sprzęt	nieodpowiedni	do	użytku	w	obecności	 substancji	palnych	przy	zmieszaniu	z	
powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu

*Dane	techniczne	mogą	zostać	zmienione	bez	ostrzeżenia.

Patenty
Urządzenie to jest opatentowane przez: 
295-11-738.9 
ZL	95217421.9	
Złożono także wniosek o przyznanie patentu na urządzenie w innych krajach.

5.  Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6.	 	Jeśli	urządzenie	jest	przechowywane	w	niskiej	temperaturze,	przed	użyciem	należy	je	przez	jakiś	

czas aklimatyzować w temperaturze pokojowej.

7.	 	Urządzenie	to	nie	może	być	serwisowane	w	terenie.	Do	otwierania	aparatu	nie	należy	używać	
żadnych narzędzi, a wewnątrz nie należy niczego próbować instalować. W przypadku proble-
mów prosimy skontaktować się ze sklepem lub lekarzem, od którego urządzenie zostało kupio-
ne.

8.	 	Urządzenie,	podobnie	jak	wszystkie	ciśnieniomierze	automatycznie,	nie	jest	przystosowane	do	
pomiaru ciśnienia u osób ze zdiagnozowaną arytmią przedsionkowe lub komorowe pobudzenie 
przedwczesne lub migotanie przedsionków, cukrzycą, zaburzeniami krążenia krwi, chorobami 
nerek,	u	osób	po	zawale	lub	nieprzytomnych.	Takie	osoby	powinny	regularnie	konsultować	się	ze	
swoim lekarzem.

9.	 	U	cukrzyków	z	arteriosklerozą	na	pomiar	oscylometryczny	niekorzystny	wpływ	ma	twardnienie	
tętnic. W takich przypadkach pomiary osłuchowe są dokładniejsze.

10.	Aby	przerwać	pomiar	w	dowolnym	momencie,	naciśnij	jeden	z	przycisków	pod	wyświetlaczem.		
Powietrze zostanie szybko spuszczone z rękawa.

11.	Gdy	ciśnienie	w	rękawie	osiągnie	300	mmHg,	urządzenie	zacznie	szybko	wypuszczać	powietrze	
ze względów bezpieczeństwa.

12. Proszę wziąć pod uwagę, że jest to produkt ze i nie powinien zastępować porady u lekarza.

13.	Nie	należy	używać	aparatu	do	diagnozowania	 lub	 leczenia	problemów	zdrowotnych	 i	 chorób.	
Wyniki	 pomiarów	 służą	 jedynie	 jako	 odniesienie.	 Odnośnie	 interpretacji	 wyników	 pomiarów	
należy	skonsultować	się	z	lekarzem.	Skontaktuj	się	z	lekarzem,	jeśli	masz	lub	podejrzewasz	pro-
blem zdrowotny. Bez zasięgnięcia porady swojego lekarza nie zmieniaj przyjmowanych leków.

14.	Nie	należy	używać	urządzenia	w	pobliżu	źródeł	silnych	pól	elektrycznych	takich	jak	telefony	ko-
mórkowe, kuchenki mikrofalowe, aparaty rentgenowskie itp.

15.	Urządzenie	jest	nieodpowiednie	dla	pacjentów	poniżej	12	roku	życia.

16.	Aby	uniknąć	konieczności	przerywania	pomiarów	zalecamy	trzymanie	zapasowych	baterii	 lub	
zasilacza sieciowego pod ręką.
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dziennik pomiaru ciśnienia
Przechowuj odczyt w pamięci :                      

Nazwisko:     Wiek:       Waga:

Data

Czas  

mmHg

Tętno  

Stan zdrowia

PROdUKt SPEłNiA WymOGi zARządzENiA EU 2002/96/EC.  
Symbol	przekreślonego	kosza	znajdujący	się	na	urządzeniu	oznacza,
że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz innymi odpadkami domowymi. 
Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych	lub	zwrócić	go	sprzedawcy.	Użytkownik	 jest	odpowiedzialny	za	oddanie	urządze-
nia, gdy przestanie go użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. 
Odpowiednia	segregacja	śmieci	w	celu	późniejszej	obróbki,	odzysku	lub	zniszczenia	przyczynia	się	
do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, 
z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych 
punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie 
produkt został zakupiony.   

zGOdNOść z dyREKtyWą UE 2006/66/EC.  
Symbol	przekreślonego	kosza	widoczny	na	bateriach	lub	na	opakowaniu	produktu	ozna-
cza, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie powinny być one usuwane ze zwykłymi 
odpadami	domowymi,	a	więc	nie	mogą	być	likwidowane	jako	odpady	miejskie.	Należy	je	

dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podob-
nych	baterii	dających	się	ponownie	ładować	lub	zwykłych.	Ewentualny	symbol	chemiczny	Hg,	Cd,	Pb	
przytoczony	pod	przekreślonym	koszem	wskazuje	na	rodzaj	substancji	zawartej	w	baterii:	Hg	=	rtęć,	
Cd	=	Kadm,	Pb=Ołów.	Użytkownik	odpowiedzialny	 jest	za	dostarczenie	wyczerpanych	baterii	do	
odpowiedniego	punktu	zbiorczego,	aby	umożliwić	ich	obróbkę	oraz	recykling.	Odpowiednia	selek-
tywna zbiórka umożliwiająca recykling, obróbkę i likwidację w poszanowaniu otoczenia, pozwala 
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia oraz umożliwia od-
zysk	surowców,	z	których	wykonano	baterie.	Nieprawidłowa	likwidacja	produktu	przez	użytkownika	
szkodzi środowisku i zdrowiu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych 
punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, w któ-
rym dokonano zakupu. 

Uwagi
1.  Urządzenie	jest	zbudowane	zgodnie	z	obowiązującymi	normami	i	spełnia	wszelkie	wymagania	

dotyczące	bezpieczeństwa	w		zakresie		zgodności		elektromagnetycznej;		istnieją			jednak		szcze-
gólne  środki  ostrożności  dotyczące  kompatybilności elektromagnetycznej,  które  muszą  być  
zachowane,  a  samo  urządzenie  musi  być  zainstalowane  i  uruchomione  zgodne z informacjami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej opisanymi w niniejszym dokumencie.

2.  przenośne urządzenia do komunikacji radiowej mogą zakłócać poprawne działanie urządzenia 
elektro-medycznego. W  razie  wystąpienia  zakłóceń  elektromagnetycznych  zaleca  się po-
wtórzenie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  w  celu pozbycia się wątpliwości co do dokładności 
wyniku.

tAbELA 201 – emisje elektromagnetyczne

Informacje	i	wyjaśnienia	producenta	-	emisje	elektromagnetyczne

Urządzenie	PERSONAL	CHECK	jest	przystosowane	do	użytku	w	środowisku	elekromagnetycznym	opisanym	poniżej.
Klient	lub	użytkownik		urządzenia	PERSONAL	CHECK	powinien	upewnić	się,	że	będzie	ono	używane	w	takim	środowisku.

Próba emisji Zgodność Środowisko	elektromagnetyczne	–	informacje

Emisje	RF	CISPR
11

Grupa	1 Urządzenie		PERSONAL	CHECK		wykorzystuje		energię		RF		tylko		dla		
użytku	wewnętrznego.		Dlatego		też		emisje		RF	urządzenia		są	bardzo	
niskie i  prawdopodobnie  nie  powodują  żadnych  zakłóceń  w  
urządzeniach znajdujących się w pobliżu.

Emisje	RF	CISPR
11

Klasa B Urządzenie	PERSONAL	CHECK	może	być	używane	we	wszystkich	
pomieszczeniach łącznie z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz 
tymi połączonymi bezpośrednio z publiczną siecią zasilania o niskim 
napięciu, która zasila budynki przeznaczone na cele mieszkalne.



126 127

dziennik pomiaru ciśnienia
Przechowuj odczyt w pamięci :    

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

             

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

     

Nazwisko:     Wiek:       Waga:

Data

Czas  

mmHg

Tętno  

Stan zdrowia

220

200

180

160

140

120

100

80

60

PROdUKt SPEłNiA WymOGi zARządzENiA EU 2002/96/EC.  
Symbol	przekreślonego	kosza	znajdujący	się	na	urządzeniu	oznacza,
że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz innymi odpadkami domowymi. 
Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych	lub	zwrócić	go	sprzedawcy.	Użytkownik	 jest	odpowiedzialny	za	oddanie	urządze-
nia, gdy przestanie go użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. 
Odpowiednia	segregacja	śmieci	w	celu	późniejszej	obróbki,	odzysku	lub	zniszczenia	przyczynia	się	
do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, 
z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych 
punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie 
produkt został zakupiony.   

zGOdNOść z dyREKtyWą UE 2006/66/EC.  
Symbol	przekreślonego	kosza	widoczny	na	bateriach	lub	na	opakowaniu	produktu	ozna-
cza, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie powinny być one usuwane ze zwykłymi 
odpadami	domowymi,	a	więc	nie	mogą	być	likwidowane	jako	odpady	miejskie.	Należy	je	

dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podob-
nych	baterii	dających	się	ponownie	ładować	lub	zwykłych.	Ewentualny	symbol	chemiczny	Hg,	Cd,	Pb	
przytoczony	pod	przekreślonym	koszem	wskazuje	na	rodzaj	substancji	zawartej	w	baterii:	Hg	=	rtęć,	
Cd	=	Kadm,	Pb=Ołów.	Użytkownik	odpowiedzialny	 jest	za	dostarczenie	wyczerpanych	baterii	do	
odpowiedniego	punktu	zbiorczego,	aby	umożliwić	ich	obróbkę	oraz	recykling.	Odpowiednia	selek-
tywna zbiórka umożliwiająca recykling, obróbkę i likwidację w poszanowaniu otoczenia, pozwala 
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia oraz umożliwia od-
zysk	surowców,	z	których	wykonano	baterie.	Nieprawidłowa	likwidacja	produktu	przez	użytkownika	
szkodzi środowisku i zdrowiu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych 
punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, w któ-
rym dokonano zakupu. 

Uwagi
1.  Urządzenie	jest	zbudowane	zgodnie	z	obowiązującymi	normami	i	spełnia	wszelkie	wymagania	

dotyczące	bezpieczeństwa	w		zakresie		zgodności		elektromagnetycznej;		istnieją			jednak		szcze-
gólne  środki  ostrożności  dotyczące  kompatybilności elektromagnetycznej,  które  muszą  być  
zachowane,  a  samo  urządzenie  musi  być  zainstalowane  i  uruchomione  zgodne z informacjami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej opisanymi w niniejszym dokumencie.

2.  przenośne urządzenia do komunikacji radiowej mogą zakłócać poprawne działanie urządzenia 
elektro-medycznego. W  razie  wystąpienia  zakłóceń  elektromagnetycznych  zaleca  się po-
wtórzenie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  w  celu pozbycia się wątpliwości co do dokładności 
wyniku.

tAbELA 201 – emisje elektromagnetyczne

Informacje	i	wyjaśnienia	producenta	-	emisje	elektromagnetyczne

Urządzenie	PERSONAL	CHECK	jest	przystosowane	do	użytku	w	środowisku	elekromagnetycznym	opisanym	poniżej.
Klient	lub	użytkownik		urządzenia	PERSONAL	CHECK	powinien	upewnić	się,	że	będzie	ono	używane	w	takim	środowisku.

Próba emisji Zgodność Środowisko	elektromagnetyczne	–	informacje

Emisje	RF	CISPR
11

Grupa	1 Urządzenie		PERSONAL	CHECK		wykorzystuje		energię		RF		tylko		dla		
użytku	wewnętrznego.		Dlatego		też		emisje		RF	urządzenia		są	bardzo	
niskie i  prawdopodobnie  nie  powodują  żadnych  zakłóceń  w  
urządzeniach znajdujących się w pobliżu.

Emisje	RF	CISPR
11

Klasa B Urządzenie	PERSONAL	CHECK	może	być	używane	we	wszystkich	
pomieszczeniach łącznie z pomieszczeniami mieszkalnymi oraz 
tymi połączonymi bezpośrednio z publiczną siecią zasilania o niskim 
napięciu, która zasila budynki przeznaczone na cele mieszkalne.



128 129

dziennik pomiaru ciśnienia
Przechowuj odczyt w pamięci :    

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

             

mem clear mem average

Re-inflate mem zones

mem sequence

     

Nazwisko:     Wiek:       Waga:

Data

Czas  

mmHg

Tętno  

Stan zdrowia

220

200

180

160

140

120

100

80

60
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ΕισΑγωγή
Η τακτική χρήση σφυγμομανόμετρου σας επιτρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς την αρτηριακή σας 
πίεση, αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τους τακτικούς ελέγχους του ιατρού σας.
Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιατρό σας για γενικά τσεκάπ και λεπτομερέστερες 
πληροφορίες για την αρτηριακή πίεση.
Οι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης που γίνονται με το παρόν πιεσόμετρο είναι αντίστοιχες με αυτές ενός 
ειδικού με χρήση περιβραχιόνιου και στηθοσκοπίου, εντός των ορίων που προδιαγράφονται από:
Το	Διεθνές	Πρωτόκολλο	(Επικύρωση	ESH).
Το	Σύνδεσμο	για	την	ανάπτυξη	Ιατρικών	Οργάνων	(Επικύρωση	ΑΑΜΙ)/ΕΝ	1060-4

Προσοχή: Συμβουλευθείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο και μην το πετάξετε.

ΕγγΥήσή  
Το	PERSONAL	Check	καλύπτεται	από	εγγύηση	σε	περίπτωση	ελαττωμάτων	 	κατασκευής	στα	υλικά	
ή την εργασία. Η εγγύηση έχει διάρκεια 5 ετών. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα αντικαθίστανται 
δωρεάν μόνο εφόσον η συσκευή δεν έχει υποστεί παρεμβάσεις και εφόσον έχουν τηρηθεί πιστά οι 
εσώκλειστες	οδηγίες	χρήσης.	Κάθε	παρέμβαση/	επισκευή	που	πραγματοποιείται	στη	συσκευή	από	
μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιφέρει άμεση ακύρωση της εγγύησης.

ΌνΌμΑ/ ΛΕιτΌΥργιΑ ΚΑθΕ ΕξΑρτήμΑτΌσ 

Σωλήνας Αέρα και 
Συνδετήρας 
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Made in China
Fabricado	em	China
Fabricado	en	China

Παράγεται στην Κίνα

www.p i c so l u t i on . com 22070 Grandate (CO) - Italy

Artsana S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1

0068




