
Wprowadzenie
Dzi kujemy za zakup automatycznego ci nieniomierza ramieniowego OMRON M2.
OMRON M2 jest kompaktowym, w pe ni zautomatyzowanym ci nieniomierzem, 
dzia aj cym na zasadzie oscylometru. atwo i szybko mierzy ci nienie krwi 
i cz sto  t tna. W celu umo liwienia wygodnego, kontrolowanego pompowania, 
bez potrzeby ustawiania ci nienia lub ponownego pompowania, urz dzenie 
wykorzystuje zaawansowan  technologi  IntelliSense.
Przeznaczenie
Urz dzenie jest cyfrowym ci nieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ci nienia 
krwi i cz sto ci t tna u osób doros ych, które potrafi  przyswoi  sobie tre  tej 
instrukcji obs ugi oraz odczyta  zakres obwodu ramienia nadrukowany na 
mankiecie. Urz dzenie wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru i emituje 
sygna  ostrzegawczy z odczytem. Produkt s u y g ównie do u ytku domowego.
Dla zachowania bezpiecze stwa nale y ci le przestrzega  instrukcji obs ugi. 
Nale y j  zachowa  do wgl du. Aby uzyska  szczegó owe informacje na temat 
w asnego ci nienia krwi, NALE Y SKONSULTOWA  SI  Z LEKARZEM.

Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Ostrze enie: Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która mo e 

spowodowa  mier  lub powa ne obra enia.
(Ogólne zasady u ywania)

NIE zmienia  leczenia na podstawie wyników pomiarów wykonywanych tym 
ci nieniomierzem. Nale y za ywa  leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Tylko 
lekarz potrafi rozpoznawa  i leczy  wysokie ci nienie krwi.
Nale y skonsultowa  si  z lekarzem przed zastosowaniem tego urz dzenia w 
nast puj cych przypadkach: cz ste arytmie, takie jak pobudzenia przedwczesne 
przedsionkowe lub komorowe oraz migotanie przedsionków, mia d yca naczy , 
s aba perfuzja, cukrzyca, zaawansowany wiek, ci a, stan przedrzucawkowy czy 
choroby nerek. Nale y zwróci  uwag , e poruszenie si  PACJENTA, dr enie 
lub dreszcze mog  wp yn  na odczyt pomiaru.
Nie wolno stosowa  urz dzenia na ramieniu z obra eniami lub podczas jego leczenia.
W przypadku wyst pienia podra nienia skóry lub innych problemów nale y 
zaprzesta  u ywania urz dzenia i skonsultowa  si  z lekarzem.
Nie nale y zak ada  mankietu na rami , do którego pod czony jest do ylny 
wlew kroplowy lub jest przetaczana krew.
Nale y skonsultowa  si  z lekarzem przed stosowaniem tego urz dzenia na 
ramieniu z przetok  t tniczo- yln .
Nie nale y stosowa  urz dzenia jednocze nie z innym elektrycznym sprz tem 
medycznym. Mo e to powodowa  nieprawid owe dzia anie urz dzenia oraz 
niedok adne odczyty.
Nie nale y stosowa  urz dzenia w otoczeniu sprz tu chirurgicznego 
wykorzystuj cego pr d o wysokiej cz stotliwo ci, skanerów MRI i CT oraz 
w otoczeniu z du  zawarto ci  tlenu. Mo e to powodowa  nieprawid owe 
dzia anie urz dzenia oraz niedok adne odczyty.
Przewód powietrza lub kabel zasilacza stwarzaj  ryzyko uduszenia niemowl t.
Ma e elementy zestawu stwarzaj  ryzyko ud awienia si  w przypadku po kni cia 
przez niemowl ta.

(U ywanie (opcjonalnego) zasilacza) 
Nie wolno u ywa  zasilacza, je li urz dzenie lub kabel zasilaj cy s  
uszkodzone. Nale y natychmiast wy czy  zasilanie i wyj  kabel z gniazdka. 
Zasilacz nale y pod czy  do odpowiedniego gniazdka zasilania. Nie u ywa  
rozga ziaczy elektrycznych.
W adnym przypadku nie nale y pod cza  ani od cza  kabla zasilaj cego od 
gniazdka mokrymi r kami.
Przestroga: Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która mo e 

spowodowa  drobne lub powa niejsze obra enia 
u ytkownika/pacjenta albo uszkodzenie urz dzenia/innych 
przedmiotów.

(Ogólne zasady u ywania)
Nale y zawsze konsultowa  si  z lekarzem. W asna interpretacja wyników 
pomiarów i samodzielne leczenie mog  by  niebezpieczne.
Osoby z powa nymi problemami z kr eniem krwi i chorobami krwi powinny 
przed rozpocz ciem korzystania z urz dzenia skonsultowa  si  z lekarzem, 
poniewa  pompowanie mankietu mo e prowadzi  do powstawania siniaków.
Je li podczas pomiaru mankiet nie zacznie si  opró nia , wówczas nale y go zdj .
Nie nale y stosowa  urz dzenia u niemowl t i osób pozbawionych mo liwo ci 
porozumiewania si .
Nie nale y u ywa  urz dzenia do celów innych ni  pomiar ci nienia krwi.
Nale y stosowa  wy cznie zatwierdzony mankiet do tego urz dzenia. 
Stosowanie innych mankietów mo e doprowadzi  do uzyskania nieprawid owych 
wyników pomiarów.
Podczas wykonywania pomiaru nale y upewni  si , e w odleg o ci 30 cm od 
urz dzenia nie znajduje si  aden telefon komórkowy ani inny sprz t elektryczny 
emituj cy fale elektromagnetyczne. Mo e to powodowa  nieprawid owe 
dzia anie urz dzenia oraz niedok adne odczyty.
Nie nale y rozmontowywa  ci nieniomierza ani mankietu. Mo e to prowadzi  do 
niedok adnych odczytów.
Nie nale y u ywa  urz dzenia w miejscu z wilgoci  lub w miejscu nara onym na 
zachlapanie urz dzenia wod . Mo e doj  do uszkodzenia urz dzenia.
Nie nale y u ywa  urz dzenia w poruszaj cym si  poje dzie (np. samochodzie, 
samolocie).
Nie nale y wykonywa  pomiarów, które nie s  konieczne. Mo e to prowadzi  do 
powstawania siniaków z powodu zaburzenia przep ywu krwi.
W przypadku pacjentek po mastektomii przed u yciem urz dzenia nale y 
skonsultowa  si  z lekarzem.
Je eli ci nienie skurczowe u ytkownika wynosi wi cej ni  210 mmHg, wówczas 
nale y zapozna  si  z cz ci  „Je li ci nienie skurczowe jest wy sze ni  
210 mmHg” w niniejszej instrukcji obs ugi. Pompowanie do zbyt wysokiego 
ci nienia mo e prowadzi  do powstawania siniaków w miejscu za o enia mankietu.

(U ywanie (opcjonalnego) zasilacza)
W o y  wtyczk  zasilania do gniazdka.
Przy od czaniu wtyczki zasilania od gniazdka nie wolno ci gn  za kabel 
zasilaj cy. Nale y ci gn  za wtyczk  zasilania.
Przy korzystaniu z kabla zasilaj cego nale y uwa a , by nie wykonywa  
nast puj cych czynno ci:

Nale y zetrze  kurz z wtyczki zasilania.
Nieu ywany ci nieniomierz nale y od czy  od gniazdka zasilania.
Przed rozpocz ciem czyszczenia nale y od czy  wtyczk  zasilania.
Nale y u ywa  wy cznie oryginalnego zasilacza OMRON zaprojektowanego do 
tego urz dzenia. U ycie nieobs ugiwanych zasilaczy mo e spowodowa  
uszkodzenie urz dzenia.

(U ywanie baterii)
Nie nale y wk ada  baterii niezgodnie z podanymi biegunami.
Wraz z urz dzeniem nale y u ywa  wy cznie 4 baterii alkalicznych lub 
manganowych typu „AA”. Nie nale y stosowa  baterii innych typów. Nie nale y 
u ywa  nowych i u ywanych baterii jednocze nie.
Je eli urz dzenie b dzie nieu ywane d u ej ni  trzy miesi ce, nale y wyj  baterie.
Baterii nale y u ywa  tylko przez zalecany okres.

Ogólne rodki ostro no ci
• Nie wolno gnie  mankietu ani przewodu powietrza na si .
• Nie wolno zawija  ani zgina  przewodu powietrza podczas pomiaru. Mo e to 

spowodowa  uraz poprzez przerwanie przep ywu krwi.
• Podczas wyjmowania wtyczki przewodu powietrza nale y ci gn  za z cze 

z ci nieniomierzem, nie za  za sam przewód.
• Nie wolno upuszcza  ci nieniomierza ani go wystawia  na dzia anie silnych 

wstrz sów lub drga .
• Nie nale y nape nia  mankietu, je eli nie jest za o ony na rami .
• Nie wolno u ywa  urz dzenia w otoczeniu, które nie jest zalecane. Mo e to 

prowadzi  do niedok adnych odczytów.
• Nale y zapozna  si  z punktem „Wa ne informacje zwi zane ze zgodno ci  

elektromagnetyczn  (Electro Magnetic Compatibility — EMC)” w rozdziale 
„6. Dane techniczne”.

• Instrukcje dotycz ce utylizacji urz dzenia oraz akcesoriów lub cz ci 
opcjonalnych znajduj  si  w punkcie „W a ciwa utylizacja tego produktu” 
w rozdziale „6. Dane techniczne”.

• Nale y kontrolowa  (np. poprzez obserwacj  ko czyny z za o onym mankietem), 
czy urz dzenie nie powoduje u PACJENTA przed u aj cego si  pogorszenia 
kr enia krwi.

• Je li urz dzenie jest przechowywane w maksymalnej lub minimalnej temperaturze 
przechowywania i transportu i jest przenoszone do rodowiska o temperaturze 20°C, 
zalecamy odczekanie ok. 2 godzin przed u yciem urz dzenia.

1. Budowa urz dzenia
Zawarto :
Ci nieniomierz, mankiet, instrukcja obs ugi, pokrowiec, zestaw baterii, 
arkusz do notowania ci nienia krwi

Urz dzenie:

Mankiet:

Wy wietlacz:

1.1 Symbole na wy wietlaczu:
Symbol nieregularnego bicia 
serca ( )

W przypadku wykrycia przez 
ci nieniomierz nieregularnego rytmu 
serca dwukrotnie lub wi cej razy 
podczas pomiaru, na wy wietlaczu wraz 
z warto ci  pomiaru pojawi si  symbol 
nieregularnego bicia serca ( ). 
Jako nieregularny rytm serca okre la si  
stan, w którym rytm uderze  serca jest o 
25% wolniejszy lub o 25% szybszy od redniej cz sto ci rytmu serca 
zarejestrowanej podczas pomiaru ci nienia skurczowego i rozkurczowego krwi. 
W przypadku wy wietlenia razem z wynikami pomiaru symbolu 
nieregularnego bicia serca ( ) nale y skonsultowa  si  z lekarzem. Nale y 
przestrzega  zalece  lekarza.

Symbol wska nika za o enia mankietu (  / )
Zbyt lu ne za o enie mankietu mo e doprowadzi  do niewiarygodnych 
wyników. W przypadku zbyt lu nego za o enia mankietu pojawi si  symbol 
wska nika za o enia mankietu . W przeciwnym razie zostanie wy wietlony 
symbol . Funkcja ta u atwia okre lenie, czy mankiet jest za o ony 
wystarczaj co ciasno.

W wytycznych JNC7* zamieszono nast puj ce zalecenia.

S  to statystyczne warto ci ci nienia krwi.

*JNC7: Raport siódmy Narodowego Komitetu ds. Prewencji, Wykrywania, 
Oceny i Leczenia Wysokiego Ci nienia 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).

1.2 Przed wykonaniem pomiaru
Aby uzyska  dok adne odczyty pomiaru, nale y przestrzega  poni szych 
zalece :
1. Na 30 minut przed rozpocz ciem pomiaru nie nale y si  k pa , pi  alkoholu ani 

napojów kofeinowych, pali  tytoniu, wykonywa  wicze  fizycznych ani je .
2. Przed wykonaniem pomiaru nale y odpocz  przez co najmniej 5 minut.
3. Stres powoduje wzrost ci nienia krwi. Nale y unika  wykonywania pomiarów 

ci nienia podczas stresuj cych momentów.
4. Pomiary nale y wykonywa  w spokojnym miejscu.
5. Nale y zdj  obcis  odzie  z ramienia.

2. Przygotowanie
2.1 Wk adanie baterii
1. Zdj  pokryw  baterii.

2. W o y  4 baterie „AA” zgodnie 
ze wskazaniami na pokrywie 
baterii.

3. Za o y  pokryw  baterii.
Uwagi:
• Je eli na wy wietlaczu pojawia si  symbol s abych baterii ( ), nale y 

wy czy  ci nieniomierz i wymieni  jednocze nie wszystkie baterie. 
Zalecane s  baterie alkaliczne o przed u onej ywotno ci.

• Warto ci pomiarów pozostaj  zapisane w pami ci nawet po wymianie 
baterii.

• Dostarczone baterie mog  mie  mniejsz  ywotno .

Baterie nale y zutylizowa  zgodnie z krajowymi/lokalnymi przepisami 
dotycz cymi utylizacji zu ytych baterii.

3. Korzystanie z urz dzenia
3.1 Zak adanie mankietu

Nie nale y mie  na sobie ubrania uciskaj cego lewe rami  ani ciasno 
podwija  r kawa. 
Nie nale y umieszcza  mankietu na grubych ubraniach.

1. Prawid owo w o y  wtyczk  przewodu 
powietrza do przy cza powietrza.

2. Mocno owin  mankiet wokó  
lewego ramienia.

Dolna cz  mankietu powinna 
znajdowa  si  od 1 do 2 cm powy ej 
okcia. Przewód powietrza musi 
znajdowa  si  na wewn trznej 
stronie ramienia i by  ustawiony w 
jednej linii ze rodkowym palcem.

3. Zamkn  za pomoc  
zapi cia z materia u.

Uwagi:
• Przy wykonywaniu pomiarów na prawej r ce 

przewód powietrza znajduje si  po stronie 
okcia. Nale y uwa a , aby nie oprze  r ki na 
przewodzie powietrza.

• Ci nienie krwi mo e si  ró ni  dla lewego i prawego ramienia, a w zwi zku z 
tym mog  si  tak e ró ni  zmierzone warto ci ci nienia. Firma OMRON 
zaleca wykonywanie pomiarów zawsze na tym samym ramieniu. Je li 
warto ci dla obu ramion ró ni  si  znacz co, nale y skonsultowa  si  z 
lekarzem w celu wybrania ramienia do pomiarów.

3.2 Prawid owa postawa
Przy wykonywaniu pomiaru nale y usi  
wygodnie i odpr y  si  w pomieszczeniu 
o dogodnej temperaturze pokojowej.

• Nale y siedzie  na krze le z nogami 
nieskrzy owanymi i stopami opartymi o 
pod og .

• Nale y usi , aby mie  podparcie dla pleców 
i ramienia.

• Mankiet za o ony na rami  powinien si  
znajdowa  na wysoko ci serca.

3.3 Wykonywanie pomiaru
Uwagi:
• Aby przerwa  pomiar, nale y nacisn  przycisk START/STOP w celu 

opró nienia mankietu.
• Podczas pomiaru nie nale y si  porusza  ani rozmawia .

1. Nacisn  przycisk START/STOP.
Rozpocznie si  automatyczne pompowanie mankietu.

2. Zdj  mankiet.
3. Nacisn  przycisk START/STOP, aby wy czy  urz dzenie.

Ci nieniomierz automatycznie zachowuje warto ci pomiarów w pami ci.
Urz dzenie wy czy si  automatycznie po 2 minutach.

Uwaga: Przed wykonaniem kolejnego pomiaru nale y odczeka  od 
2 do 3 minut. Kilkuminutowa przerwa pomi dzy pomiarami umo liwia 
powrót t tnic do stanu sprzed dokonania pomiaru.

Nale y zawsze konsultowa  si  z lekarzem. W asna interpretacja wyników 
pomiarów i samodzielne leczenie mog  by  niebezpieczne.

3.4 U ywanie funkcji pami ci
Ci nieniomierz automatycznie zachowuje w pami ci do 30 wyników 
pomiarów.

Uwaga: Je li pami  jest zape niona, ci nieniomierz wymazuje z pami ci 
najstarsze warto ci.

Aby sprawdzi  wyniki pomiarów zachowane w pami ci
1. Nacisn  przycisk .

Numer odczytu w pami ci pojawia si  na sekund  
przed wy wietleniem t tna. 
Najnowszy pomiar ma numer „1”.

Uwaga: Stan wska nika za o enia mankietu wy wietli si  na wy wietlaczu 
razem z warto ciami pomiarów.

2. Warto ci pomiarów zachowane w pami ci mo na sprawdzi  
naciskaj c przycisk .

Uwaga: Je li w pami ci nie ma zapisanych adnych wyników, 
zostanie wy wietlony ekran pokazany po prawej.

Aby usun  wszystkie warto ci przechowywane w pami ci 
urz dzenia
1. Po wy wietleniu symbolu pami ci ( ) nale y nacisn  

przycisk pami ci. 

2. Przytrzymuj c przycisk , 
nacisn  przycisk 
START/STOP i 
przytrzyma  go przez 
ponad 3 sekundy.

Uwaga: Zapisanych w pami ci warto ci nie mo na usun  cz ciowo. 

4. Komunikaty o b dach i rozwi zywanie problemów
4.1 Komunikaty o b dach

Nie uszkodzi . Nie z ama .
Nie modyfikowa . Nie zgina  ani nie ci gn  z u yciem nadmiernej si y.
Nie skr ca . Nie zwija .
Nie spina . Nie k a  pod ci kimi przedmiotami.

Automatyczny 
ciśnieniomierz 

ramieniowy

M2 (HEM-7121-E)
Instrukcja obsługi IM-HEM-7121-E-PL-02-04/2018

A. Wy wietlacz
B. Przycisk START/STOP
C. Przycisk pami ci

D. Przedzia  baterii
E. Gniazdko zasilacza 

(dla opcjonalnego zasilacza)
F. Przy cze powietrza

J. Symbol pami ci
K. Ci nienie skurczowe krwi
L. Ci nienie rozkurczowe krwi
M. Symbol niskiego poziomu 

na adowania baterii
N. Wska nik za o enia mankietu
O. Symbol uderze  serca

(miga podczas pomiaru).

P. Symbol nieregularnego bicia serca
Q. Wska nik poziomu ci nienia krwi
R. Wy wietlacz t tna/numer odczytu 

w pami ci
S. Symbol wypuszczania powietrza

Ogólne zalecenia pomiaru ci nienia
Stan przednadci nieniowy 
w warunkach klinicznych

Nadci nienie 
w warunkach domowych

Ci nienie skurczowe krwi 120–139 mmHg 135 mmHg
Ci nienie rozkurczowe krwi 80–89 mmHg 85 mmHg
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F

E

A

C
B

F

H

G

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

K

L

M

J

O

Q

P

S
N R

Normalny rytm pracy serca

Zakłócenia w rytmie serca
długiekrótkie

ciśnienie krwi

ciśnienie krwi

tętno

tętno

1–2 cm

Wy wietlenie 
b du Przyczyna Rozwi zanie

Wykryto nieregularne uderzenia 
serca.

Zdj  mankiet. Odczeka  
2–3 minuty i wykona  kolejny 
pomiar. Powtórzy  czynno ci 
opisane w rozdziale 3.3. 
W przypadku kilkukrotnego 
wskazania tego b du 
skontaktowa  si  z lekarzem.

Mankiet jest zbyt lu ny. Za o y  mankiet cia niej.
Patrz rozdzia  3.1.

Baterie s  s abe.

Baterie nale y wymienia  na 
nowe przed zupe nym 
wyczerpaniem starych.
Patrz rozdzia  2.1.

Baterie s  wyczerpane. 
Nale y natychmiast wymieni  
baterie.
Patrz rozdzia  2.1.

Od czona wtyczka przewodu 
powietrza.

Nale y prawid owo pod czy  
wtyczk .
Patrz rozdzia  3.1.

Mankiet jest zbyt lu ny. Za o y  mankiet cia niej.
Patrz rozdzia  3.1.

Z mankietu ulatnia si  
powietrze.

Wymieni  mankiet na nowy.
Patrz rozdzia  5.3.

Wska nik za o enia 
mankietu

START
POMPOWANIE 
MANKIETU

OPRÓ NIANIE 
MANKIETU

KONIEC 
POMIARU

Je li ci nienie skurczowe jest wy sze ni  210 mmHg
Kiedy rozpocznie si  pompowanie mankietu, nacisn  i przytrzyma  
przycisk START/STOP, dopóki urz dzenie nie napompuje mankietu do 
warto ci o 30–40 mmHg wy szej od przewidywanego ci nienia 
skurczowego.

Uwagi:
• Urz dzenie nie pompuje powy ej 299 mmHg.
• Nie nale y stosowa  ci nienia wi kszego ni  wymagane.

PL



4.2 Rozwi zywanie problemów
W przypadku wyst pienia podczas u ytkowania jakiegokolwiek z poni szych 
problemów nale y najpierw sprawdzi , czy w odleg o ci 30 cm nie znajduje si  inne 
urz dzenie elektryczne. Je li problem nadal wyst puje, nale y zapozna  si  
z poni sz  tabel .

5. Konserwacja i przechowywanie
5.1 Konserwacja

Aby uchroni  urz dzenie przed zniszczeniem, nale y stosowa  si  
do nast puj cych instrukcji:

• Przechowywa  urz dzenie i jego cz ci w czystym, 
bezpiecznym miejscu.

• Nie stosowa  ciernych ani lotnych rodków czyszcz cych.
• Nie nale y my  mankietu i jego cz ci ani zanurza  ich w 
wodzie.

• Do czyszczenia urz dzenia nie wolno u ywa  benzyny, 
rozcie czalników ani innych podobnych rozpuszczalników.

• U ywa  mi kkiej i suchej ciereczki lub mi kkiej ciereczki 
zwil onej w mydle do czyszczenia ci nieniomierza lub 
mankietu.

• Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez producenta 
spowoduj  utrat  gwarancji u ytkownika. Nie 
rozmontowywa  ani nie podejmowa  prób naprawy 
urz dzenia lub jego cz ci. Skontaktuj si  z autoryzowanym 
punktem sprzeda y lub dystrybutorem firmy OMRON. 

Kalibracja i serwisowanie
• Dok adno  niniejszego ci nieniomierza zosta a starannie 
przetestowana. Skonstruowano go z my l  o d ugotrwa ej 
eksploatacji.

• Dla zapewnienia prawid owego dzia ania i dok adno ci 
zaleca si  dokonywanie przegl du urz dzenia co 2 lata. 
Prosz  skontaktowa  si  z autoryzowanym punktem 
sprzeda y lub dystrybutorem firmy OMRON. 

5.2 Przechowywanie
Gdy urz dzenie jest nieu ywane, nale y przechowywa  je w pokrowcu.

1. Nale y od czy  wtyczk  przewodu powietrza od przy cza powietrza.
2. Delikatnie zwin  przewód powietrza 

i wsun  go do mankietu.

Uwaga: Nie wolno nadmiernie zgina  ani gnie  
przewodu powietrza.

3. Mankiet i ci nieniomierz nale y umie ci  
w pokrowcu.

Nie wolno przechowywa  urz dzenia 
w nast puj cych sytuacjach:
•gdy urz dzenie jest mokre,
•W miejscach nara onych na bardzo wysokie lub 
bardzo niskie temperatury, wilgotno , 
bezpo rednie wiat o s oneczne, py  lub korozyjne opary.

•W miejscach nara onych na wibracje, wstrz sy oraz unika  k adzenia 
urz dzenia pod k tem.

5.3 Opcjonalne akcesoria medyczne
(obj te Dyrektyw  dotycz c  wyrobów medycznych Komisji 
Europejskiej 93/42/EWG)

U ywanie opcjonalnego zasilacza
Uwaga: Do pod czania i od czania zasilacza nale y wybra  atwo dost pne 

gniazdo elektryczne.

1. W o y  wtyczk  zasilacza do 
gniazda zasilacza, 
znajduj cego si  na tylnej 
cz ci ci nieniomierza.

2. Pod czy  zasilacz do sieci 
elektrycznej.

Aby od czy  zasilacz, nale y najpierw od czy  go od ród a zasilania, 
a potem od czy  zasilacz od ci nieniomierza.

6. Dane techniczne

Uwagi:
• Niniejsze specyfikacje mog  zosta  zmienione bez powiadomienia.
• W walidacyjnym badaniu klinicznym ci nienie rozkurczowe u 85 pacjentów 

okre lono na podstawie V fazy Korotkowa.
• Niniejsze urz dzenie zosta o poddane próbom klinicznym zgodnie 

z wymaganiami normy ISO 81060-2:2013.
• Urz dzenie nie zosta o zwalidowane u kobiet ci arnych.
• Klasyfikacja IP oznacza stopie  ochrony zapewniany przez obudow  

zgodnie z wymaganiami normy IEC 60529.
Urz dzenie i opcjonalny zasilacz s  zabezpieczone przed przedostawaniem 
si  do ich wn trza przedmiotów o rednicy 12,5 mm i wi kszej, takich jak 
palec r ki. Zasilacz (HHP-CM01) jest zabezpieczony przed pionowo 
padaj cymi kroplami wody, które mog  powodowa  problemy podczas jego 
normalnego dzia ania. Drugi opcjonalny zasilacz (HHP-BFH01) jest 
zabezpieczony przed sko nie padaj cymi kroplami wody, które mog  
powodowa  problemy podczas jego normalnego dzia ania.

• Urz dzenie to mo e by  u ywane do pracy ci g ej.

• Niniejsze urz dzenie spe nia warunki okre lone w dyrektywie Rady 93/42/EWG 
w sprawie wyrobów medycznych. 

• Niniejszy ci nieniomierz zaprojektowano zgodnie z norm  europejsk  EN1060, 
Nieinwazyjne mierniki ci nienia, cz  1, Wymagania ogólne, i cz  3, Wymagania 
dodatkowe dotycz ce elektromechanicznych systemów do pomiaru ci nienia krwi.

• Niniejszy produkt firmy OMRON jest produkowany pod cis ym systemem kontroli 
jako ci firmy OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. z Japonii. Najwa niejsza cz  
ci nieniomierzy OMRON, czyli czujnik ci nienia, jest produkowana w Japonii.

7. Gwarancja
Dzi kujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt zosta  
wyprodukowany z wysokiej jako ci materia ów i do o ono wielkiej staranno ci podczas 
jego produkcji. Zosta  on opracowany dla zapewnienia satysfakcji, pod warunkiem e 
jest prawid owo obs ugiwany i konserwowany zgodnie z instrukcj  obs ugi.
Niniejszy produkt jest obj ty 3 letni  gwarancj  firmy OMRON od daty zakupu. 
Prawid owa konstrukcja, wykonanie i materia y tego produktu s  gwarantowane 
przez firm  OMRON. W trakcie tego okresu gwarancji firma OMRON bez op aty za 
cz ci lub us ug , naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliw  cz .
Gwarancj  nie s  obj te:
a. koszty transportu i zagro enia zwi zane z transportem
b. koszty napraw i/lub wady wynikaj ce z napraw wykonywanych przez osoby bez 

autoryzacji
c. okresowe kontrole i konserwacja
d. awaria lub zu ycie opcjonalnych cz ci innych lub dodatków innych ni  

urz dzenie g ówne, o ile nie wyszczególniono tego powy ej
e. koszty wynikaj ce z niezaakceptowania roszczenia gwarancyjnego (za to 

zostanie pobrana op ata)
f. uszkodzenia innych rodzajów w cznie z osobowymi spowodowanymi przez 

wypadek lub nieprawid owe u ytkowania
g. us uga kalibracji
h. cz ci opcjonalne s  obj te (1) rokiem gwarancji od daty zakupu. Opcjonalne 

cz ci obejmuj  m.in.: mankiet i przewód mankietu, zasilacz.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosz  skontaktowa  si  ze sprzedawc , 
u którego kupiono produkt lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON. 
Dane adresowe mo na znale  na opakowaniu produktu/dokumentacji lub u 
wyspecjalizowanego sprzedawcy.
W przypadku trudno ci z dost pem do dzia u obs ugi klienta firmy OMRON nale y 
si  skontaktowa  z nami w celu uzyskania informacji.
www.omron-healthcare.com
Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do przed u enia lub 
odnowienia okresu gwarancji.
Gwarancja b dzie zapewniona wy cznie, gdy zwrócony zostanie kompletny produkt 
razem z oryginaln  faktur /paragonem wystawionym przez sprzedawc  dla klienta.

8. Przydatne informacje dotycz ce ci nienia krwi
Czym jest ci nienie krwi?
Ci nienie krwi jest si , z jak  krew uderza w ciany t tnic. T tnicze ci nienie krwi 
ulega ci g ym zmianom w trakcie trwania cyklu serca.
Najwy sze ci nienie w cyklu jest nazywane ci nieniem skurczowym krwi; najni sze 
jest nazywane ci nieniem rozkurczowym krwi. Obydwa wyniki pomiaru ci nienia, 
zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, s  niezb dne lekarzowi do oceny 
stanu ci nienia krwi pacjenta.
Czym jest arytmia?
Arytmia jest stanem, w którym rytm uderze  serca jest nieregularny z powodu wad 
uk adu bioelektrycznego, który nap dza skurcze serca. Typowymi objawami s  
opuszczenie uderzenia serca, przedwczesne skurcze, niezwykle szybkie 
(tachykardia) lub wolne (bradykardia) t tno.
Jakie s  zalety mierzenia ci nienia krwi w warunkach 
domowych?
Na ci nienie krwi mo e wp yn  wiele 
czynników, takich jak aktywno  fizyczna, 
zdenerwowanie lub pora dnia. Pojedynczy 
pomiar mo e nie wystarcza  do postawienia 
diagnozy. Dlatego, aby uzyska  prawid owe 
wskazania zmian w ci nieniu krwi, najlepiej 
jest dokonywa  pomiarów ka dego dnia o tej 
samej porze. Ci nienie krwi jest zazwyczaj 
niskie rano i wzrasta od popo udnia do 
wieczora. Jest ni sze latem i wy sze zim .
W jaki sposób nadci nienie jest zwi zane z udarem mózgu?
Nadci nienie (wysokie ci nienie krwi) to g ówny czynnik ryzyka udaru mózgu.
Szacuje si , e u pacjentów z nadci nieniem skuteczna terapia mo e zapobiec co 
czwartemu udarowi mózgu (wylewowi krwi do mózgu) wywo anemu nadci nieniem.
Wytyczne dotycz ce nadci nienia zalecaj  u ywanie domowych ci nieniomierzy 
oprócz wykonywania pomiarów w gabinetach lekarskich w celu skutecznego 
kontrolowania nadci nienia.
Materia y potwierdzaj ce powy sze wnioski s  dost pne na yczenie.

Wyprodukowano w Wietnamie

Poruszanie si  podczas pomiaru 
przez co mankiet nie zosta  
wystarczaj co napompowany.

Nale y powtórzy  pomiar. 
Podczas pomiaru nie nale y si  
porusza  ani rozmawia .
Patrz rozdzia  3.3.

Je li ci gle pojawia si  b d 
„E2”, nale y r cznie 
napompowa  mankiet tak, aby 
ci nienie by o o 30–40 mmHg 
wy sze od poprzedniego wyniku 
pomiaru.
Patrz rozdzia  3.3.

Podczas normalnego 
pompowania mankietu ci nienie 
przekroczy o 299 mmHg.

Nie nale y pompowa  mankietu 
do ci nienia powy ej 299 mmHg.
Patrz rozdzia  3.3.

Ruch podczas pomiaru.

Nale y powtórzy  pomiar. 
Podczas pomiaru nie nale y si  
porusza  ani rozmawia .
Patrz rozdzia  3.3.

Ubranie koliduje z mankietem.
Zdj  cz  garderoby, która 
koliduje z mankietem.
Patrz rozdzia  3.1.

B d urz dzenia.
Skontaktuj si  z punktem 
sprzeda y lub dystrybutorem 
firmy OMRON.

Problem Przyczyna Rozwi zanie

Wynik pomiaru jest 
wyj tkowo wysoki 
(lub niski).

Mankiet jest zbyt lu ny. Za o y  mankiet cia niej. 
Patrz rozdzia  3.1.

Ruch lub rozmowa podczas 
pomiaru.

Podczas pomiaru nie nale y 
si  porusza  ani rozmawia .
Patrz rozdzia  3.3.

Ubranie koliduje z 
mankietem.

Zdj  cz  garderoby, 
która koliduje z mankietem.
Patrz rozdzia  3.1.

Ci nienie powietrza w 
mankiecie nie wzrasta.

Z cze przewodu powietrza 
nie jest w a ciwie 
pod czone do przy cza 
powietrza.

Dopilnowa , aby przewód 
powietrza by  pewnie 
pod czony. 
Patrz rozdzia  3.1.

Z mankietu ulatnia si  
powietrze.

Wymieni  mankiet na nowy. 
Patrz rozdzia  5.3.

Powietrze jest zbyt 
szybko wypuszczane z 
mankietu.

Mankiet jest lu ny.

Za o y  poprawnie mankiet 
w taki sposób, eby ciasno 
obejmowa  rami . 
Patrz rozdzia  3.1.

Nie mo na mierzy  lub 
wyniki s  za niskie lub 
za wysokie.

Mankiet nie zosta  
wystarczaj co 
napompowany.

Nale y napompowa  
mankiet tak, eby ci nienie 
by o o 30 do 40 mmHg 
wy sze od poprzedniego 
wyniku pomiaru.
Patrz rozdzia  3.3.

Brak reakcji na 
naciskanie przycisków.

Baterie s  wyczerpane. Wymieni  baterie na nowe.
Patrz rozdzia  2.1.

Baterie zosta y 
nieprawid owo w o one.

W o y  baterie zgodnie z ich 
biegunowo ci  (+/ ).
Patrz rozdzia  2.1.

Inne problemy.

• Naci nij przycisk START/STOP i powtórz pomiar.
• Wymieni  baterie na nowe.
W przypadku dalszego wyst powania problemu nale y 
skontaktowa  si  z punktem sprzeda y lub dystrybutorem 
firmy OMRON.

Ma y mankiet redni mankiet Du y mankiet

Obwód ramienia
17–22 cm

Obwód ramienia
22–32 cm

Obwód ramienia
22–42 cm

CS2
(HEM-CS24)

CM2
(HEM-CR24)

HEM-RML31

Zasilacz 

CM01 BFH01

Kategoria produktu Sfigmomanometry elektroniczne
Opis produktu Automatyczny ci nieniomierz ramieniowy 
Model (kod) M2 (HEM-7121-E)
Wy wietlacz Wy wietlacz cyfrowy LCD
Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna
Zakres pomiaru Ci nienie: 0–299 mmHg
Zakres pomiaru 
ci nienia krwi

od 20 do 280 mmHg

Zakres pomiaru 
t tna

od 40 do 180 uderze /min

Dok adno Ci nienie: ±3 mmHg
T tno: ±5% wskazywanego odczytu

Pompowanie Funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pomp  elektryczn
Wypuszczanie 
powietrza

Automatyczny zawór uwalniania powietrza

Pami 30 pomiarów
Warto ci 
znamionowe

Pr d sta y 6 V   4 W

ród o zasilania 4 baterie „AA” 1,5 V lub opcjonalny zasilacz
(Pr d przemienny wej ciowy 100–240 V, 50/–60Hz, 0,12–0,065 A)

Okres eksploatacji 
(trwa o  u ytkowa)

Ci nieniomierz: 5 lat
Mankiet: 1 rok
Opcjonalny zasilacz: 5 lat

Trwa o  baterii Oko o 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)
Zastosowana cz Typ BF (mankiet)
Ochrona przed 
pora eniem pr dem

Elektryczny sprz t medyczny zasilany wewn trznie (gdy 
pracuje tylko na bateriach)
Elektryczny sprz t medyczny klasy II (opcjonalny zasilacz)

Klasyfikacja IP Ci nieniomierz: IP20
Opcjonalny zasilacz: IP 21 dla HHP-CM01
Opcjonalny zasilacz: IP 22 dla HHP-BFH01

Warunki pracy +10 do +40°C (50 do 104°F)
15 do 90% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji)
700 do 1060 hPa

Warunki 
przechowywania/ 
transportu

-20 do +60°C (-4 do 140°F)
10 do 95% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji)
700 do 1060 hPa

Masa Ci nieniomierz: oko o 250 g bez baterii
Mankiet: oko o 130 g

Wymiary 
zewn trzne

Ci nieniomierz: oko o 103 (szer.) mm x 80 (wys.) mm x 
129 (d .) mm
Mankiet: oko o 145 mm x 466 mm

Obwód mankietu Od 22 do 32 cm 
Materia  
mankietu/przewodu

Nylon, poliester, poliuretan, polichlorek winylu

Zawarto  
opakowania

Ci nieniomierz, mankiet, instrukcja obs ugi, pokrowiec, 
zestaw baterii, arkusz do notowania ci nienia krwi

Opis symboli
Cze  aplikacyjna typu BF
Stopie  ochrony przed pora eniem 
elektrycznym (pr d up ywowy)

Urz dzenie klasy II. Ochrona przed 
pora eniem pr dem

Stopie  ochrony wg IEC 60529

Oznaczenie CE

Symbol GOST-R

Symbol metrologiczny

Symbol EC

Numer serii

Numer partii

Ograniczenia dot. temperatury

Ograniczenia dot. wilgotno ci

Ograniczenia dot. ci nienia 
atmosferycznego

Oznaczenie biegunowo ci z cza 

Wy cznie do u ytku wewn trznego 

Opatrzona znakiem towarowym technologia 
firmy Omron dotycz ca pomiaru ci nienia 
krwi

Sposób identyfikacji mankietów zgodnych z 
urz dzeniem

Wska nik umiejscowienia mankietu na 
lewym ramieniu

Znacznik na mankiecie, wskazuj cy pozycj  
umieszczenia nad t tnic

Wska nik zakresu i dostosowania pozycji 
do t tnicy ramiennej

Znak kontroli jako ci producenta

Wyprodukowane bez u ycia naturalnego 
lateksu

Wska nik zakresu obwodu ramienia 
pomagaj cy w doborze mankietu o 
w a ciwym rozmiarze.

U ytkownik powinien zapozna  si  z 
niniejsz  instrukcj  obs ugi.

Dla zachowania bezpiecze stwa 
u ytkownik musi ci le przestrzega  
niniejszej instrukcji obs ugi.

Pr d sta y

Pr d zmienny

Data produkcji

JAPO SKA technologia i jako

JAPO SKA technologia i konstrukcja

Obwód ramienia

Data produkcji stanowi cz  numeru seryjnego podanego na tabliczce znamiono-
wej i/lub opakowaniu handlowym: pierwsze 4 cyfry oznaczaj  rok produkcji, 
nast pne 2 cyfry — miesi c produkcji.

IP XX
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Wa ne informacje zwi zane ze zgodno ci  elektromagnetyczn  
(Electro Magnetic Compatibility — EMC)
Urz dzenie HEM-7121-E wyprodukowane przez firm  OMRON HEALTHCARE 
Co., Ltd. spe nia wymagania normy EN60601-1-2:2015 dotycz ce kompatybilno ci 
elektromagnetycznej (EMC). 
Dalsza dokumentacja zgodna z norm  EMC dost pna jest w firmie OMRON 
HEALTHCARE EUROPE pod adresem podanym w tej instrukcji obs ugi lub na 
stronie internetowej www.omron-healthcare.com. Z informacjami dotycz cymi 
normy EMC w odniesieniu do urz dzenia HEM-7121-E mo na zapozna  si  na 
stronie internetowej.

W a ciwa utylizacja tego produktu
(Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w materia ach jego 
dotycz cych wskazuje, e po zako czeniu eksploatacji nie nale y 
go usuwa  razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 
Aby zapobiec mo liwemu ska eniu rodowiska lub szkodom dla 
zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, 
nale y oddzieli  ten produkt od innych rodzajów odpadów i 
przetwarza  go w sposób odpowiedzialny, dzia aj c na rzecz 
ponownego wykorzystania zasobów materia owych.
U ytkownicy urz dzenia w domu powinni skontaktowa  si  ze sprzedawc , 
u którego zakupili produkt, lub z lokalnym urz dem pa stwowym w celu uzyskania 
szczegó owych informacji, gdzie i jak mog  zwróci  niniejszy produkt z my l  
o bezpiecze stwie rodowiska.
U ytkownicy biznesowi powinni skontaktowa  si  z dostawc  i sprawdzi  warunki 
oraz zasady umowy kupna. Tego produktu nie nale y czy  z innymi odpadami 
handlowymi w celu utylizacji. 

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.
No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, 
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, 
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, 
Binh Duong Province, WIETNAM

Filie OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NIEMCY
www.omron-healthcare.com

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCJA
www.omron-healthcare.com

Przykład: wahania w ciągu dnia (męźczyzna, wiek: 35 lat)
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Górna krzywa: ciśnienie skurczowe krwi
Dolna krzywa: ciśnienie rozkurczowe krwi

Pora dnia


