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Wprowadzenie

Dzi�kujemy za zakup ci�nieniomierza ramieniowego OMRON MIT 
Elite Plus.

OMRON MIT Elite Plus jest 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 wygodnego, 
kontrolowanego pompowania, bez potrzeby ustawiania ci�nienia lub 
ponownego pompowania, urz�dzenie wykorzystuje zaawansowan� 
technologi� „IntelliSense”. 

Urz�dzenie zachowuje w pami�ci do 90 zestawów pomiarów i oblicza 
�redni odczyt na podstawie trzech ostatnich pomiarów wykonanych w 
ci�gu 10 minut od ostatniego odczytu. 

Do��czone do tego urz�dzenia oprogramowanie do zarz�dzania 
pomiarami ci�nienia krwi firmy Omron umo�liwia wy�wietlanie danych 
dotycz�cych ci�nienia krwi zmierzonego ci�nieniomierzem OMRON 
MIT Elite Plus, zarz�dzanie tymi danymi i ich drukowanie. Do��czone 
oprogramowanie jest dost�pne wy��cznie w j�zyku angielskim.

Przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia nale�y 
uwa�nie przeczyta� niniejsz� instrukcj� obs�ugi. Aby 
uzyska� szczegó�owe informacje na temat w�asnego 
ci�nienia krwi, NALE	Y SKONSULTOWA
 SI� Z 
LEKARZEM.

Przed u�yciem urz�dzenia
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Wa�ne informacje dotycz�ce bezpiecze	stwa

Wa�ne informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa

Kobiety w ci��y i osoby cierpi�ce na zaburzenia rytmu i stwardnienie t�tnic 
powinny przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia skonsultowa� si� z 
lekarzem. Przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia nale�y uwa�nie 
przeczyta� niniejszy rozdzia�.

Ostrze�enie: 
Oznacza potencjalnie niebezpieczn� sytuacj�, która mo�e spowodowa� 
�mier� lub powa�ne obra�enia.
(Ogólne zasady u�ywania)
• Nale�y regularnie 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. 
Nadmierne napompowanie mankietu mo�e spowodowa� krwawienie 
wewn�trzne.

(U�ywanie baterii)
• W przypadku dostania si� elektrolitu do oczu, nale�y natychmiast przemy� je 

du�� ilo�ci� czystej wody. i zasi�gn�� porady lekarza.
(Opcjonalne u�ywanie zasilacza)
• W �adnym przypadku nie nale�y pod��cza� ani od��cza� kabla zasilaj�cego z 

gniazdka mokrymi r�kami.

Przestroga: 
Oznacza potencjalnie niebezpieczn� sytuacj�, która mo�e spowodowa� 
drobne lub powa�niejsze obra�enia u�ytkownika/pacjenta lub uszkodzenie 
urz�dzenia/innych przedmiotów.
(Ogólne zasady u�ywania)
• W przypadku u�ycia urz�dzenia do pomiaru ci�nienia u niemowl�t i osób bez 

zdolno�ci porozumiewania si� nie nale�y pozostawia� urz�dzenia bez nadzoru.
• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia do celów innych ni� pomiar ci�nienia krwi.
• Nie nale�y rozmontowywa� urz�dzenia ani mankietu.
• Nie nale�y pompowa� mankietu do ci�nienia powy�ej 299 mm Hg.
• Nie u�ywa� w pobli�u ci�nieniomierza telefonów komórkowych ani innych 

urz�dze	 emituj�cych pola elektromagnetyczne. Mo�e to spowodowa� jego 
nieprawid�owe dzia�anie.

• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia w poruszaj�cym si� poje
dzie (np. 
samochodzie, samolocie).

• Nie uruchamia� do��czonego do tego ci�nieniomierza dysku CD-ROM w 
odtwarzaczach audio, odtwarzaczach DVD lub konsolach gier. Mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie g�o�nika urz�dzenia i uszkodzi� s�uch.
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(Opcjonalne u�ywanie zasilacza)
• Nale�y stosowa� wy��cznie zasilacz zaprojektowany do tego urz�dzenia. 

U�ycie nieobs�ugiwanych zasilaczy mo�e spowodowa� uszkodzenie 
urz�dzenia.

• Zasilacz nale�y pod��czy� do odpowiedniego gniazdka zasilania.
• Nie wolno u�ywa� zasilacza, je�li zasilacz lub kabel zasilaj�cy wygl�daj� na 

uszkodzone. Nale�y natychmiast wy��czy� zasilanie i wyj�� kabel z gniazdka.
(U�ywanie baterii)
• W przypadku zetkni�cia si� elektrolitu ze skór� lub ubraniem, nale�y 

natychmiast sp�uka� go du�� ilo�ci� czystej wody.
• Nale�y stosowa� wy��cznie cztery baterie alkaliczne „AAA”. Nie nale�y 

stosowa� baterii innych typów.
• Nie nale�y wk�ada� baterii niezgodnie z podanymi biegunami.
• Nale�y natychmiast wymieni� stare baterie na nowe. Nale�y wymienia� 

wszystkie cztery baterie równocze�nie.
• Je�eli urz�dzenie b�dzie nieu�ywane d�u�ej ni� przez trzy miesi�ce, nale�y 

wyj�� baterie.
• Po wymianie baterii konieczne mo�e by� ponowne ustawienie daty i godziny. 

Je�eli na ekranie wy�wietlacza miga oznaczenie roku, nale�y zapozna� si� z 
rozdzia�em „2.2 Ustawianie daty i godziny”.

• Nie nale�y u�ywa� nowych i u�ywanych baterii jednocze�nie.

Ogólne �rodki ostro�no�ci dotycz�ce bezpiecze�stwa
• Nie nale�y nape�nia� mankietu, je�eli nie jest za�o�ony na rami�.
• Urz�dzenia nie nale�y poddawa� wstrz�som ani wibracjom. Nie wolno go te� 

upuszcza�.
• Nie nale�y wykonywa� pomiaru bezpo�rednio po k�pieli, piciu alkoholu, 

paleniu tytoniu, zako	czeniu �wicze	 fizycznych lub jedzeniu.
• Nie nale�y my� mankietu ani zanurza� go w wodzie.
• Przeczyta� i post�powa� zgodnie z cz��ci� „Wa�ne informacje zwi�zane ze 

zgodno�ci� elektromagnetyczn� (EMC, Electro Magnetic Compatibility)” w 
rozdziale Dane techniczne.

• Przeczyta� i post�powa� zgodnie z cz��ci� „W�a�ciwa utylizacja tego 
produktu” w rozdziale Dane techniczne podczas wyrzucania urz�dzenia lub 
dowolnych u�ywanych akcesoriów albo cz��ci dodatkowych.

Nale�y zachowa� t� instrukcj� do wykorzystania w przysz�o�ci.
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1.Przegl�d

1. Przegl�d

G�ówna cz��� urz�dzenia

A. Przy��cze powietrza
B. Przycisk Data/Godzina ( )
C. Przycisk O/I START
D. Przycisk pami�ci ( )
E. Gniazdo do przy��czenia 

zasilacza (dla opcjonalnych 
zasilaczy)

F. Z��cze USB
G. Wy�wietlacz
H. Przedzia� baterii

G

F

C

A

H

E
D

B
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1.Przegl�d

PL

Mankiet

I. Mankiet 
(�redni mankiet: obwód ramienia 22–32 cm)

J. Przewód powietrza
K. Wtyczka przewodu powietrza

K

J
I
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Wy�wietlacz

Uwaga: Pod�wietlenie w��cza si� podczas ustawiania daty i godziny, 
podczas pomiarów i podczas wy�wietlania zmierzonych 
warto�ci.

L. Ci�nienie skurczowe krwi
M. Ci�nienie rozkurczowe krwi
N. Symbol uderze	 serca

1. Miga podczas pomiaru
2. Je�eli miga po zako	czeniu 

pomiaru, wskazuje na ci�nienie 
krwi odbiegaj�ce od zalecanego 
zakresu

O. Symbol wypuszczania powietrza
P. Symbol pami�ci

Wy�wietlany podczas 
przegl�dania warto�ci zapisanych 
w pami�ci

Q. Symbol warto�ci �redniej
Wy�wietlany podczas 
przegl�dania �redniej warto�ci 
trzech ostatnich pomiarów

R. Symbol s�abych baterii
S. Symbol b��du z powodu ruchu

Wy�wietlany w przypadku 
poruszenia si� pacjenta podczas 
pomiaru

T. Wy�wietlacz t�tna
U. Wy�wietlacz daty/godziny
V. Symbol nieregularnego bicia 

serca
W. Symbol go�cia

L

M

O

Q

S

N

U

W

T

V
P

R
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Zawarto�� opakowania

X. Pokrowiec
Y. Cztery baterie alkaliczne typu 

„AAA” (LR03)
Z. Przewód USB
AA.CD-ROM

• Instrukcja obs�ugi
• Karta gwarancyjna
• Karta ci�nienia krwi
• Przewodnik instalacji 

oprogramowania

YX Z AA
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2.Przygotowanie

2. Przygotowanie

2.1 Wk�adanie/wymiana baterii

1. Odwróci� g�ówn� cz��� urz�dzenia spodem do góry.

2. Nacisn�� ��obkowan� cz��� 
pokrywy baterii i przesun�� j� w 
kierunku wskazywanym przez 
strza�k�.

3. W�o�y� lub wymieni� cztery 
baterie „AAA”, tak aby ich 
bieguny + (dodatni) i – (ujemny) 
odpowiada�y symbolom w 
przegrodzie na baterie.

4. W�o�y� pokryw� baterii na 
miejsce.

Zasun�� pokryw� baterii jak 
pokazano na rysunku, a� do 
us�yszenia klikni�cia.

Uwaga: Warto�ci pomiarów pozostaj� zapisane w pami�ci 
nawet po wymianie baterii.
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Trwa�o�� i wymiana baterii

Je�eli na wy�wietlaczu pojawia si� symbol s�abych baterii ( ), nale�y 
wymieni� wszystkie cztery baterie w tym samym czasie.

- Je�eli symbol s�abych baterii ( ) zaczyna miga�, nadal mo�na 
u�ywa� urz�dzenia przez krótki czas. Baterie nale�y wymienia� na 
nowe przed zupe�nym wyczerpaniem starych.

- Je�eli na ekranie widoczny jest symbol ( ), baterie s� 
wyczerpane. Nale�y natychmiast wymieni� baterie. Przed wymian� 
baterii nale�y wy��czy� urz�dzenie.

• Je�eli urz�dzenie b�dzie nieu�ywane d�u�ej ni� przez trzy miesi�ce, 
nale�y wyj�� baterie.

• Je�eli baterie zostan� usuni�te na d�u�ej ni� 30 sekund, konieczne 
b�dzie ponowne ustawienie Daty/Godziny. Szczegó�owe informacje – 
patrz „2.2 Ustawianie daty i godziny”.

• Zu�yte baterie nale�y wyrzuca� zgodnie z lokalnymi przepisami 
prawnymi.

Cztery nowe baterie alkaliczne „AAA” wystarczaj� na oko�o 
300 pomiarów, zak�adaj�c wykonywanie 3 pomiarów dziennie.
Baterie dostarczone z urz�dzeniem s� przeznaczone wy��cznie do 
monitorowania pracy urz�dzenia i dlatego mog� mie� mniejsz� 
trwa�o�� (niewystarczaj�c� do wykonania 300 pomiarów).
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2.2 Ustawianie daty i godziny

Ci�nieniomierz automatycznie przechowuje wyniki maksymalnie 
90 pomiarów, razem z datami i godzinami dla ka�dego u�ytkownika. 
Aby skorzysta� z funkcji pami�ci i warto�ci �rednich: 
• Przed dokonaniem pierwszego pomiaru nale�y ustawi� dat� i 

godzin�.
• Je�eli baterie zostan� usuni�te na d�u�ej ni� 30 sekund, konieczne 

b�dzie ustawienie Daty/Godziny.

1. Nacisn�� i przytrzyma� przycisk 
Daty/Godziny ( ), aby ustawi� dat� 
i godzin�. Rok (2008) zacznie miga� 
na wy�wietlaczu.

2. Aby zwi�kszy� cyfr� o jeden, nale�y 
nacisn�� przycisk pami�ci ( ).

Uwagi:
• Zakres dost�pnych dat to lata 

2008–2030. Po osi�gni�ciu roku 
2030 data wraca do roku 2008.

• Po przytrzymaniu naci�ni�tego 
przycisku pami�ci ( ) cyfry b�d� 
ros�y szybciej.
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3. Gdy na wy�wietlaczu pojawi si� 
odpowiednia warto��, nacisn�� 
przycisk Daty/Godziny ( ), aby 
potwierdzi� wybór.

Rok zostanie ustawiony, a na 
wy�wietlaczu zaczn� miga� cyfry 
miesi�ca.

4. Powtarza� punkty 2 i 3, aby ustawi� 
miesi�c.

Miesi�c zostanie ustawiony, a na 
wy�wietlaczu zaczn� miga� cyfry 
dnia.

5. Powtarza� punkty 2 i 3, aby ustawi� 
dzie	.

Dzie	 zostanie ustawiony, a na 
wy�wietlaczu zaczn� miga� cyfry 
godziny.
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2.Przygotowanie

6. Powtarza� punkty 2 i 3, aby ustawi� 
godzin�.

Godzina zostanie ustawiona, a na 
wy�wietlaczu zaczn� miga� cyfry 
minut.

7. Powtarza� punkty 2 i 3, aby ustawi� minuty.

Ustawiono minuty. 

Nacisn�� przycisk Daty/Godziny 
( ), aby wy��czy� urz�dzenie.

Podczas ustawiania daty i godziny 
nacisn�� przycisk Daty/Godziny 
( ), aby w��czy� ci�nieniomierz, 
powtórzy� powy�sze punkty i nacisn�� przycisk O/I START w 
celu wy��czenia ci�nieniomierza.
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3. Korzystanie z urz�dzenia

3.1 Prawid�owa pozycja siedz�ca podczas 
wykonywania pomiaru

Pomiaru mo�na dokona� zarówno na lewym, jak i na prawym ramieniu.
Uwagi:
• Pomiarów nale�y dokonywa� w cichym miejscu, w relaksuj�cej 

pozycji siedz�cej. Nale�y si� upewni�, �e temperatura w pokoju nie 
jest za wysoka ani za niska.

• Przez co najmniej 30 minut przed dokonaniem pomiaru nale�y unika� 
spo�ywania posi�ków, picia alkoholu, palenia tytoniu i wysi�ku 
fizycznego.

• Podczas pomiaru nie nale�y si� porusza� ani rozmawia�.

Pra-
wid�owa 
pozycja

Nale�y usun�� obcis�� odzie� z 
ramienia oraz grub� odzie�, np. 
sweter.
Nie nale�y umieszcza� mankietu na 
grubej odzie�y ani podwija� za 
ciasnych r�kawów.Nale�y usi��� 

z wypro-
stowanymi 
plecami. Po�o�y� rami� na stole tak, aby 

mankiet znajdowa� si� na tej 
samej wysoko�ci co serce.

Odleg�o�� pomi�dzy 
siedziskiem krzes�a a 
blatem sto�u powinna 
wynosi� od 25 do 30 cm.

nstrukcja obs�ugi
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Uwagi:
• Do uzyskania prawid�owych wyników pomiaru niezb�dna jest 

prawid�owa postawa.
• Nale�y stara� si� mierzy� ci�nienie krwi ka�dego dnia o tej samej 

porze. (Zalecane jest mierzenie w ci�gu godziny po obudzeniu.)

Nieprawid�owa 
pozycja

Powy�sze sytuacje mog� prowadzi� do wy�szych warto�ci ci�nienia 
krwi z powodu wysi�ku lub umieszczenia mankietu poni�ej serca.

W przypadku gdy mankiet znajduje si� ni�ej ni� serce, nale�y u�y� 
poduszek itp., w celu podwy�szenia pozycji ramienia.

• Zgi�te plecy (pochylanie si�)
• Siedzenie ze skrzy�owanymi 

nogami
• Siedzenie na sofie lub przy 

niskim stoliku, przy którym 
wyst�puje tendencja do 
pochylania si�



17

3.Korzystanie z urz�dzenia

PL

3.2 Zak�adanie mankietu 

Uwagi:
• W celu uzyskania dok�adnych wyników nale�y dopilnowa�, aby 

mankiet zosta� prawid�owo za�o�ony.
• Pomiary mo�na wykonywa� w lekkim ubraniu. Przed wykonaniem 

pomiaru nale�y jednak zdj�� grube ubrania, takie jak swetry.
• Pomiaru mo�na dokona� zarówno na lewym, jak i na prawym 

ramieniu. Ci�nienie krwi w prawym i lewym ramieniu mo�e by� ró�ne, 
co mo�e rzutowa� na wyniki pomiarów. Firma Omron zaleca 
wykonywanie pomiarów zawsze na tym samym ramieniu. Je�li 
warto�ci pomiarów dla obu ramion znacznie si� ró�ni�, skonsultuj si� 
z lekarzem, aby okre�li�, której r�ki nale�y u�ywa� do pomiarów.

Dokonywanie pomiarów na lewym ramieniu

1. Umie�ci� wtyczk� przewodu 
powietrza w przy��czu 
powietrza umieszczonym z 
lewej strony g�ównej cz��ci 
urz�dzenia.



18

3.Korzystanie z urz�dzenia

2. Wsun�� lew� r�k� w mankiet.

Uwaga: Je�li mankiet nie jest 
z�o�ony, nale�y 
przeci�gn�� koniec 
mankietu oddalony od 
przewodu przez metalowy 
uchwyt typu D-ring, aby 
uformowa� p�tl�. G�adka 
tkanina powinna znajdowa� 
si� wewn�trz p�tli 
mankietu.
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3. Prawid�owo ustawi� rami�.

Dokonywanie pomiarów na prawym ramieniu
Za�o�y� mankiet tak, aby 
przewód powietrza 
znajdowa� si� obok �okcia.
• Nale�y zwróci� uwag�, 

aby nie po�o�y� r�ki na 
przewodzie powietrza 
ani nie zak�óci� 
przep�ywu powietrza w 
inny sposób.

• Mankiet powinien 
znajdowa� si� od 1 do 
2 cm powy�ej �okcia.

4. Po poprawnym u�o�eniu mankietu nale�y MOCNO zacisn�� 
zapi�cie na rzep.

1) Przewód powietrza nale�y 
u�o�y� wzd�u� wewn�trznej 
cz��ci przedramienia, w jednej 
linii z palcem �rodkowym.

2) Dolna cz��� mankietu 
powinna znajdowa� si� oko�o 
1 do 2 cm powy�ej �okcia.

3) Nale�y na�o�y� mankiet na 
rami� tak, aby kolorowy 
znacznik (niebieska 
strza�ka poni�ej przewodu) 
znajdowa� si� na �rodku 
wewn�trznej cz��ci 
ramienia i by� skierowany 
do wewn�trz ramienia.

Od 1 do 
2 cm
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3.3 Odczyt danych

1. Nacisn�� przycisk O/I START, aby w��czy� urz�dzenie.

Pojawi� si� wszystkie symbole na wy�wietlaczu.

Rozpocznie si� automatyczne pompowanie mankietu. Gdy 
mankiet zostanie nape�niony, urz�dzenie automatycznie okre�li 
w�a�ciwy poziom nape�nienia. Urz�dzenie wykrywa t�tno 
podczas nape�niania. Do momentu zako	czenia procesu 
pomiaru nie porusza� r�k� i nie zmienia� pozycji.

Uwaga: Aby zako	czy� nape�nianie lub pomiar, nacisn�� i 
zwolni� przycisk O/I START. Ci�nieniomierz 
przestanie si� nape�nia�, rozpocznie opró�nianie, a 
nast�pnie si� wy��czy.

2. Po zako	czeniu pomiaru mankiet zostanie 
ca�kowicie opró�niony z powietrza. Zostan� 
wy�wietlone warto�ci ci�nienia krwi i cz�sto�ci 
t�tna.
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3. Nacisn�� przycisk O/I START, aby 
wy��czy� urz�dzenie.

Uwaga: W przypadku 
niewy��czenia 
ci�nieniomierza, wy��czy 
si� on automatycznie po 
up�ywie dwóch minut.

Uwagi:
• W�asna interpretacja wyników pomiarów i samodzielne leczenie 

mog� by� niebezpieczne. Nale�y post�powa� zgodnie z zaleceniami 
lekarza.

• Przed wykonaniem kolejnego pomiaru ci�nienia krwi nale�y odczeka� 
2-3 minut. Odczekanie kilku minut pomi�dzy odczytami umo�liwia 
powrót t�tnic do stanu sprzed dokonania pomiaru.
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U�ywanie Trybu go�cia (Guest Mode)
W ci�nieniomierzu przechowywane s� w pami�ci warto�ci pomiarów 
dla jednego u�ytkownika.
Tryb go�cia mo�e by� stosowany do wykonania pojedynczego pomiaru 
dla innego u�ytkownika.
Po wyborze trybu go�cia w pami�ci urz�dzenia nie s� przechowywane 
warto�ci pomiarów.

1. Nacisn�� i przytrzyma� przycisk O/I START przez 3 sekundy.

Pojawi si� symbol go�cia ( ) na 
wy�wietlaczu.

2. Zwolni� przycisk O/I START.

Rozpocznie si� automatyczne pompowanie mankietu.

Uwaga: Aby zako	czy� nape�nianie, nacisn�� przycisk O/I 
START. Ci�nieniomierz przestanie si� nape�nia�, 
rozpocznie opró�nianie, a nast�pnie si� wy��czy.

3. Pompowanie mankietu ko	czy si�, a nast�pnie rozpoczyna si� 
pomiar. Po zako	czeniu pomiaru, na wy�wietlaczu pojawi si� 
warto�� ci�nienia krwi oraz t�tna.
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Wa�ne:
• Je�li ci�nienie skurczowe lub rozkurczowe osoby 

badanej przekracza zakres standardowy, przy 
wy�wietlaniu wyników miga symbol uderze	 
serca. 
Ostatnie badania sugeruj�, �e nast�puj�ce 
warto�ci mog� wskazywa� wysokie ci�nienie krwi 
w przypadku pomiarów dokonywanych w domu.

Powy�sze kryteria s� odpowiednie dla pomiaru ci�nienia krwi w 
warunkach domowych. 
Kryteria profesjonalnego pomiaru ci�nienia krwi w placówkach 
medycznych przedstawiono w rozdziale 10 „Przydatne informacje 
dotycz�ce ci�nienia krwi”.

• Ci�nieniomierz ma funkcj� wykrywania 
nieregularnych uderze	 serca. Nieregularne 
uderzenia serca mog� wp�yn�� na wyniki 
pomiaru. Algorytm nieregularnego bicia serca 
automatycznie okre�la, czy pomiar jest 
prawid�owy, czy te� nale�y go powtórzy�. Je�li 
nieregularne uderzenia serca wp�yn��y na wynik 
pomiaru, ale mimo to jest on poprawny, obok 
wyniku jest wy�wietlany symbol nieregularnego 
bicia serca. Je�li nieregularne uderzenia serca spowodowa�y 
niepoprawno�� wyniku pomiaru, nie jest wy�wietlana �adna warto��. 
Je�eli po dokonaniu pomiaru wy�wietlony zostanie symbol 
nieregularnego bicia serca ( ), pomiar nale�y powtórzy�. Je�eli 
symbol nieregularnego bicia serca jest cz�sto wy�wietlany, nale�y 
poinformowa� o tym lekarza.

Ci�nienie skurczowe krwi powy�ej 135 mm Hg

Ci�nienie rozkurczowe krwi powy�ej 85 mm Hg
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Czym s� zak�ócenia w rytmie serca?
Jako nieregularne bicie serca 
okre�la si� stan, w którym rytm 
uderze	 serca ró�ni si� wi�cej ni� 
o 25% od �redniej cz�sto�ci rytmu 
serca zarejestrowanego podczas 
pomiaru ci�nienia skurczowego i 
rozkurczowego krwi.
Je�eli podczas pomiaru 
urz�dzenie zarejestruje 
nieregularne bicie serca dwukrotnie, wraz z wynikami pomiaru 
pojawi si� symbol nieregularnego bicia serca ( ). 

Czym jest arytmia?
Bicie serca jest stymulowane przez elektryczne sygna�y, 
sprawiaj�ce, �e serce si� kurczy.
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. Mog� one by� 
wywo�ane chorob� serca, starzeniem si�, sk�onno�ciami 
fizycznymi, stresem, brakiem snu, zm�czeniem itd. Arytmi� mo�e 
zdiagnozowa� wy��cznie lekarz po gruntownym badaniu.
Czy wskazanie symbolu nieregularnego bicia serca ( ) w 
wynikach wskazuje arytmi�, czy nie – mo�e tylko oceni� badanie i 
diagnoza postawiona przez lekarza. 

Ostrze�enie: 
Je�eli symbol nieregularnego bicia serca ( ) jest cz�sto 
wy�wietlany, nale�y poinformowa� o tym lekarza. Stawianie w�asnej 
diagnozy i samodzielne leczenie na podstawie wyników pomiarów 
mo�e by� niebezpieczne. Nale�y stosowa� si� do zalece� lekarza.

Normalny rytm pracy serca

Zak�ócenia w rytmie serca

t�tno

ci�nienie krwi

ci�nienie krwi

krótkie d�ugie
t�tno
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3.4 U�ywanie funkcji pami�ci

Urz�dzenie ma pami�� zdoln� pomie�ci� 90 zestawów odczytów. Po 
zako	czeniu pomiaru urz�dzenie ka�dorazowo automatycznie 
zapisuje ci�nienie krwi i cz�sto�� t�tna. 
Je�eli w ci�gu 10 minut wykonano 3 pomiary, wy�wietlone zostan� 
warto�ci �rednie z trzech ostatnich odczytów. 

Uwaga: Je�eli w pami�ci znajduje si� 90 zestawów odczytów, przed 
zapami�taniem nowego najstarszy zostanie usuni�ty.

1. Nacisn�� przycisk pami�ci ( ).

Je�eli w ci�gu 10 minut wykonano 3 pomiary i s� one 
przechowywane w pami�ci, wy�wietlone zostan� warto�ci 
�rednie z trzech ostatnich odczytów. (Je�eli w tym czasie 
wykonano tylko dwa pomiary, �rednia b�dzie si� opiera�a na tych 
dwóch pomiarach. Je�eli w tym czasie przeprowadzono tylko 
jeden pomiar, wynik zostanie wy�wietlony jako warto�� �rednia).

Uwaga: Je�li w pami�ci nie ma 
zapisanych �adnych wyników, 
zostanie wy�wietlony ekran 
pokazany po prawej.
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2. Podczas wy�wietlania warto�ci 
�redniej nale�y ponownie nacisn�� 
przycisk pami�ci ( ).

Zostanie wy�wietlony wynik 
ostatniego pomiaru.

Nast�pi�o naprzemienne 
wy�wietlanie daty i godziny.

Uwaga: Je�li ci�nienie skurczowe lub 
rozkurczowe osoby badanej 
przekracza zakres standardowy, 
przy wy�wietlaniu wyników miga 
symbol uderze	 serca. Patrz 
rozdzia� 3.3.
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3. Aby przegl�da� poprzednie warto�ci 
pomiarów, nale�y wielokrotnie 
naciska� przycisk pami�ci ( ).

Aby szybko przegl�da� poprzednie 
wyniki, nale�y przytrzyma� przycisk.

Je�li podczas pomiaru by� 
wy�wietlany symbol nieregularnego 
bicia serca, b�dzie on tak�e 
widoczny przy wy�wietlanym wyniku.

4. Nacisn�� przycisk O/I START, aby wy��czy� urz�dzenie.

W przypadku niewy��czenia urz�dzenia, wy��czy si� ono 
automatycznie po up�ywie dwóch minut.
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Aby usun�� wszystkie warto�ci przechowywane w pami�ci 
urz�dzenia
Nie mo�na usun�� pojedynczych odczytów z pami�ci; zostan� 
usuni�te wszystkie odczyty.

1. Nacisn�� przycisk pami�ci 
( ), aby w��czy� 
urz�dzenie.

2. Nacisn�� ponownie przycisk 
pami�ci . Podczas 
trzymania przycisku pami�ci 
( ), nale�y nacisn�� 
przycisk O/I Start przez oko�o 
5 sekund a� do pojawienia si� cyfrowego wy�wietlania, tak jak 
na ilustracji po prawej.

3. Nacisn�� przycisk O/I START, aby wy��czy� urz�dzenie.

W przypadku niewy��czenia urz�dzenia, wy��czy si� ono 
automatycznie po up�ywie dwóch minut.

Uwaga: Je�eli ustawiono dat� i godzin� sprzed ostatniego 
pomiaru, warto�� �rednia b�dzie opiera�a si� na 
wszystkich pomiarach wykonanych po ustawionej 
dacie i godzinie. Jednak nadal mo�na wy�wietli� 
odczyty zachowane w pami�ci.
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4. Skrócona karta informacyjna

W przypadku korzystania z urz�dzenia po raz pierwszy nale�y 
uwa�nie przeczyta� rozdzia� 3 niniejszej instrukcji obs�ugi. Aby 
zapewni� wiarygodne wyniki pomiaru, przez co najmniej 30 minut 
przed dokonaniem pomiaru nale�y unika� spo�ywania posi�ków, picia 
alkoholu, palenia tytoniu lub wysi�ku fizycznego.
Uwaga: Nale�y zdj�� obcis�� odzie� z ramienia.

1. Nale�y usi��� na krze�le, ze stopami p�asko na ziemi, a 
nast�pnie umie�ci� rami� na stole tak, aby mankiet znajdowa� si� 
na tej samej wysoko�ci co serce.

2. Za�o�y� mankiet na rami�. Kolorowy znacznik powinien 
znajdowa� si� na �rodku wewn�trznej cz��ci ramienia i 
powinien by� skierowany do wewn�trz ramienia w taki sposób, 
�eby przewód powietrza bieg� w dó� po wewn�trznej stronie 
przedramienia w jednej linii z palcem �rodkowym.

3. Nale�y przymocowa� mankiet do ramienia, u�ywaj�c zapi�cia 
na rzep.

4. Nacisn�� przycisk O/I START. 
Po zako	czeniu pomiaru 
urz�dzenie wy�wietli warto�� 
ci�nienia krwi oraz t�tna, a 
powietrze zostanie automatycznie 
wypuszczone z mankietu.
Uwagi:
• Przed wykonaniem kolejnego pomiaru ci�nienia krwi zawsze 

nale�y odczeka� co najmniej 2-3 minut.
• Wszystkie pomiary s� zachowywane w pami�ci urz�dzenia. 

Nale�y sprawdzi�, czy inne osoby nie u�ywaj� tego samego 
urz�dzenia do dokonywania pomiarów ci�nienia krwi.
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5. Korzystanie z oprogramowania

OPROGRAMOWANIE ZARZ�DZAJ�CE OMRON
Oprogramowanie Omron Health Management umo�liwia wy�wietlanie, 
obserwowanie i drukowanie danych dotycz�cych ci�nienia krwi 
zmierzonego przy u�yciu ci�nieniomierzy firmy Omron oraz kroków 
zmierzonych za pomoc� krokomierzy firmy Omron po przes�aniu ich do 
komputera.

Przestroga: 
Jest to dysk CD-ROM. Nie uruchamia� tego dysku w odtwarzaczach 
audio, odtwarzaczach DVD lub konsolach gier. Mo�e to spowodowa� 
uszkodzenie g�o�nika urz�dzenia i uszkodzi� s�uch.

Aby uzyska� szczegó�owe informacje na temat instalacji i u�ywania 
oprogramowania, nale�y zapozna� si� z do��czonym Przewodnikiem 
instalacji oprogramowania.

U�ywa� tylko autoryzowanego przez firm� Omron przewodu USB 
do��czonego do tego urz�dzenia.

Przestroga: 
U�ywa� tylko autoryzowanych przez firm� Omron cz��ci i akcesoriów. 
Cz��ci i akcesoria nie autoryzowane przez firm� Omron do u�ytku z 
tym urz�dzeniem mog� spowodowa� jego uszkodzenie.

1. Otwórz zatyczk� z��cza USB.

Uwaga: Nie dopuszcza� do 
wsadzania przedmiotów do 
z��cza USB.
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2. Pod��czy� normalny kabel 
po��czeniowy USB (du�e z��cze) do 
komputera.

3. Pod��czy� ma�y kabel po��czeniowy 
USB (ma�e z��cze) do z��cza USB.

Uwagi:
• Nie mo�na przesy�a� danych podczas pomiaru ci�nienia krwi.
• Nie wy��cza� komputera ani nie od��cza� przewodu USB podczas 

przesy�ania danych.

Normalny kabel 
po��czeniowy USB

Ma�y kabel po��czeniowy USB
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Piel�gnacja i konserwacja 

6. Problemy i b��dy w u�ytkowaniu

6.1 Komunikaty o b��dach

Wy�wietlenie 
b��du Przyczyna Czynno�� naprawcza

Ruch podczas pomiaru
Powtórzy� pomiar. Podczas 
pomiaru nie nale�y si� porusza� ani 
rozmawia�.
Patrz rozdzia� 3.3.

Od��czona wtyczka 
przewodu powietrza.

Prawid�owo pod��czy� wtyczk� 
przewodu powietrza.
Patrz rozdzia� 3.2.

Nieprawid�owo za�o�ony 
mankiet.

Za�o�y� poprawnie mankiet. 
Patrz rozdzia� 3.2.

Ubranie koliduje z 
mankietem.

Zdj�� cz��� garderoby, która 
koliduje z mankietem.
Patrz rozdzia� 3.2.

Z mankietu ulatnia si� 
powietrze.

Wymieni� mankiet na nowy.
Patrz rozdzia� 8.

Podczas normalnego 
pompowania mankietu 
ci�nienie przekroczy�o 
299 mm Hg. 

Zdj�� mankiet i wykona� kolejny 
pomiar.
Patrz rozdzia� 3.3.

Niski stan na�adowania 
baterii.

Wymieni� wszystkie cztery baterie 
typu „AAA” na nowe.
Patrz rozdzia� 2.1.

Miga lub 
wy�wietlenie 

ci�g�e
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Uwaga: Wraz z komunikatami o b��dach mo�e by� wy�wietlany symbol nieregularnego 
bicia serca.

B��d urz�dzenia.
Skontaktowa� si� z punktem 
sprzeda�y lub dystrybutorem firmy 
OMRON.
Patrz rozdzia� 9.

Wy�wietlenie 
b��du Przyczyna Czynno�� naprawcza
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6.2 Rozwi�zywanie problemów

Problem Przyczyna Czynno�� naprawcza

Odczyt jest wyj�tkowo 
niski (lub wysoki).

Nieprawid�owo 
za�o�ony mankiet.

Za�o�y� poprawnie 
mankiet. 
Patrz rozdzia� 3.2.

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 podnosi 
si�.

Czy wtyczka przewodu 
powietrza jest szczelnie 
pod��czona do g�ównej 
cz��ci urz�dzenia?

Dopilnowa�, �eby wtyczka 
przewodu powietrza by�a 
szczelnie pod��czona. 
Patrz rozdzia� 3.2.

Z mankietu ulatnia si� 
powietrze.

Wymieni� mankiet na 
nowy. 
Patrz rozdzia� 8.

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� 3.2.

Nie mo�na mierzy� lub 
odczyty s� za wysokie.

Czy mankiet jest 
prawid�owo owini�ty 
doko�a ramienia?

Za�o�y� poprawnie 
mankiet.

Ci�nienie powietrza w 
mankiecie nie ro�nie 
pomimo s�yszalnych 
odg�osów silnika 
pompy.

Sprawdzi�, czy wtyczka 
przewodu powietrza jest 
prawid�owo pod��czona do 
urz�dzenia. Zdecydowanie 
wcisn�� wtyczk� 
przewodu powietrza do 
przy��cza powietrza.

Urz�dzenie traci moc 
podczas pomiaru. Baterie s� wyczerpane. Wymieni� baterie na nowe.
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Brak reakcji na 
naciskanie przycisków.

Baterie s� wyczerpane. Wymieni� baterie na nowe.

Baterie zosta�y 
nieprawid�owo 
w�o�one.

W�o�y� baterie zgodnie z 
ich biegunowo�ci� (+, -).

Inne problemy.

Nacisn�� przycisk O/I START i powtórzy� pomiar.
Je�li problem nie zniknie, nale�y spróbowa� 
wymieni� baterie na nowe.
Je�li i to nie rozwi��e problemu, nale�y skontaktowa� 
si� z punktem sprzeda�y lub dystrybutorem firmy 
OMRON.

Problem Przyczyna Czynno�� naprawcza
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7. Konserwacja i przechowywanie

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

• Nie wystawia� g�ównej cz��ci urz�dzenia ani mankietu na wysokie/
niskie temperatury, wilgotno�� lub bezpo�rednie �wiat�o s�oneczne.

• Nie zgina� ciasno mankietu ani przewodu.
• Nie nale�y pompowa� mankietu do ci�nienia powy�ej 299 mm Hg.
• Nie nale�y rozmontowywa� urz�dzenia.
• Nie nara�a� urz�dzenia na silne wstrz�sy czy wibracje (np. 

upuszczenie urz�dzenia na pod�og�).
• Nie u�ywa� cieczy lotnych do czyszczenia g�ównej cz��ci urz�dzenia. 

Urz�dzenie nale�y czy�ci� mi�kk� i such� szmatk�.
• Nie nale�y my� mankietu ani zanurza� go w wodzie.
• Do czyszczenia mankietu nie wolno u�ywa� benzyny, 

rozcie	czalników ani innych podobnych rozpuszczalników.

• Do czyszczenia mankietu nale�y u�ywa� mi�kkiej, zwil�onej szmatki i 
myd�a.

• Nie naprawia� urz�dzenia w�asnor�cznie. W razie wyst�pienia usterki 
nale�y skontaktowa� si� z punktem sprzeda�y lub dystrybutorem firmy 
OMRON zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniu.

Kalibracja i serwisowanie
• Dok�adno�� niniejszego ci�nieniomierza zosta�a starannie 

przetestowana. Zosta� on skonstruowany z my�l� o d�ugotrwa�ej 
eksploatacji.

• Zaleca si� dokonywanie przegl�du urz�dzenia co 2 lata celem 
zapewnienia prawid�owego dzia�ania i dok�adno�ci. Nale�y 
skontaktowa� si� z autoryzowanym sprzedawc� lub dzia�em obs�ugi 
klienta firmy OMRON pod adresem podanym na opakowaniu lub w 
do��czonych dokumentach.
Uwaga: Przegl�dy zazwyczaj nie s� zapewniane przez gwarancj�; 

prosz� sprawdzi� do��czon� kart� gwarancyjn�.
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• Nie naprawia� urz�dzenia w�asnor�cznie. W przypadku wyst�pienia 
usterki lub w�tpliwo�ci dotycz�cych prawid�owego dzia�ania 
urz�dzenia, nale�y skontaktowa� si� z autoryzowanym sprzedawc� 
lub biurem obs�ugi klienta firmy OMRON.

Przechowywanie
Przechowywa� urz�dzenie w pokrowcu, gdy nie jest u�ywane.

1. Od��czy� przewód powietrza od przy��cza powietrza.

2. Delikatnie zwin�� przewód 
powietrza i wsun�� go do mankietu.

Uwaga: Nie nale�y nadmiernie 
zgina� przewodu 
powietrza. 

3. Umie�ci� mankiet i g�ówn� cz��� 
urz�dzenia w pokrowcu.

Nie wolno chowa� urz�dzenia w nast�puj�cych sytuacjach:
• Je�li urz�dzenie jest mokre.
• W miejscach nara�onych na bardzo wysokie lub bardzo niskie 

temperatury, wilgotno��, bezpo�rednie �wiat�o s�oneczne, py�, 
substancje chemiczne lub korozyjne opary.

• W miejscach nara�onych na wibracje, wstrz�sy oraz unika� k�adzenia 
urz�dzenia pod k�tem.
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8. Cz��ci opcjonalne

U�ywanie opcjonalnego zasilacza
Baterie nale�y zawsze w�o�y� do przedzia�u baterii, nawet podczas 
stosowania zasilacza.

Uwagi:
• Nie wolno od��cza� przewodu zasilaj�cego mokrymi r�kami.
• Nale�y stosowa� wy��cznie zasilacz zaprojektowany do tego 

urz�dzenia. Stosowanie innych zasilaczy mo�e uszkodzi� 
urz�dzenie.

• Je�eli opcjonalny zasilacz jest przechowywany z 
urz�dzeniem, nale�y uwa�a�, aby nie uszkodzi� urz�dzenia 
lub mankietu.

1. W�o�y� wtyczk� zasilacza do 
gniazda zasilacza, 
znajduj�cego si� po prawej 
stronie urz�dzenia.

2. Pod��czy� zasilacz do sieci 
elektrycznej.

Aby od��czy� zasilacz, nale�y najpierw od��czy� go od 
ród�a 
zasilania, a potem natychmiast od��czy� zasilacz od urz�dzenia.

�redni mankiet
Obwód ramienia 22–32 cm

Du�y mankiet
Obwód ramienia 32–42 cm

Zasilacz

CM1-9997578-9 CL-MIT Elite
9999358-2
Uwaga:Mankiet CL1 nie 

mo�e by� u�ywany 
z tym urz�dzeniem.

Adapter-3094298-6
(Model: AC Adapter-E1600)
Uwaga:Q Adapter-1098336-8 i 

R Adapter-9997605-0 i 
S Adapter-9515336-9 
nie mog� by� u�ywane 
z tym urz�dzeniem.

1

2
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Uwaga: Urz�dzenie mo�e podlega� modyfikacjom technicznym bez uprzedniego 
powiadomienia.

• Niniejsze urz�dzenie spe�nia warunki okre�lone w dyrektywie Komisji Europejskiej 93/
42/EWG dotycz�cej wyrobów medycznych.

• Niniejszy ci�nieniomierz zosta� zaprojektowany 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.

Specyfikacja produktu Automatyczny ci�nieniomierz cyfrowy
Model OMRON MIT Elite Plus (HEM-7301-ITKE / HEM-7301-ITKE7)
Wy�wietlacz Wy�wietlacz cyfrowy LCD
Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna

Zakres pomiaru Ci�nienie: od 0 mm Hg do 299 mm Hg
T�tno: od 40 do 180/min

Dok�adno�� Ci�nienie: �3 mm Hg
T�tno: �5% odczytu wskazywanego

Pompowanie Funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pomp� elektryczn�
Wypuszczanie powietrza Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Pami�� 90 pomiarów z dat� i godzin�

ród�o zasilania 4 baterie alkaliczne „AAA” 1,5 V lub zasilacz 
(opcjonalny, 6 V = 4 W)

Trwa�o�� baterii
Oko�o 300 u�y� podczas stosowania 3 razy dziennie z 
nowymi bateriami alkalicznymi przy napompowaniu do 
170 mm Hg w temp. 23°C

Temperatura/wilgotno�� 
robocza

+10°C do +40°C
Maksymalnie: 30 do 85% wilgotno�ci wzgl�dnej 

Temperatura/wilgotno��/
ci�nienie powietrza 
podczas przechowywania

-20°C do +60°C
Maksymalnie: 10 do 95% wilgotno�ci wzgl�dnej
700–1060 hPa

Masa urz�dzenia Oko�o 270 g bez baterii
Masa mankietu Oko�o 130 g
Wymiary zewn�trzne Oko�o 74 mm (szer.) � 34 mm (wys.) � 157 mm (d�.)

Wymiary mankietu Oko�o 146 mm � 446 mm
(�redni mankiet: obwód ramienia od 22 do 32 cm)

Zawarto�� opakowania
�redniego rozmiaru mankiet, instrukcja obs�ugi, pokrowiec, 
zestaw baterii, przewód USB, dysk CD-ROM, karta 
gwarancyjna, arkusz do notowania ci�nienia krwi

= Type B= Typ B
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Wa�ne informacje zwi�zane ze zgodno�ci� elektromagnetyczn� (EMC, Electro Magnetic 
Compatibility)

Wzrastaj�ca liczba urz�dze	 elektronicznych, takich jak komputery PC i telefony przeno�ne (komórkowe), 
powoduje, �e stosowane urz�dzenia medyczne mog� �atwo ulega� zak�óceniom elektromagnetycznym ze 
strony innych urz�dze	. Zak�ócenia te mog� spowodowa� niepoprawne dzia�anie aparatury medycznej i 
doprowadzi� do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Urz�dzenia medyczne nie powinny równie� zak�óca� innych urz�dze	.

Aby uregulowa� wymogi EMC (zgodno�ci elektromagnetycznej) w celu zapobiegania sytuacjom 
niebezpiecznym dla produktu, spe�niono wymagania standardu EN60601-1-2:2007. Standard ten okre�la 
poziomy odporno�ci na zak�ócenia elektromagnetyczne, jak i maksymalne poziomy emisji 
elektromagnetycznej urz�dze	 medycznych.

To urz�dzenie medyczne wyprodukowane przez firm� OMRON HEALTHCARE jest zgodne ze 
standardem EN60601-1-2:2007 zarówno w kwestii odporno�ci, jak i emisji.
Nale�y jednak przestrzega� specjalnych �rodków ostro�no�ci:
Nie u�ywa� telefonów przeno�nych (komórkowych) i innych urz�dze	, wytwarzaj�cych silne pola 
elektryczne lub elektromagnetyczne, w pobli�u urz�dzenia medycznego. Mo�e to spowodowa� jego 
niepoprawne dzia�anie i doprowadzi� do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Zaleca si� 
zachowanie minimalnej odleg�o�ci wynosz�cej 7 m. Nale�y sprawdzi� poprawne dzia�anie urz�dzenia w 
przypadku, gdy odleg�o�� jest mniejsza.

Dalsza dokumentacja zgodna ze standardem EN60601-1-2:2007 jest dost�pna w firmie OMRON 
HEALTHCARE EUROPE pod adresem podanym w tej instrukcji.
Dokumentacja jest tak�e dost�pna na stronie www.omron-healthcare.com.

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 
nie powinien by� on usuwany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po 
zako	czeniu eksploatacji. Aby zapobiec mo�liwemu ska�eniu �rodowiska lub uszkodzeniu 
zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, nale�y oddzieli� ten typ 
odpadów od innych 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� 
zutylizowa� produkt w sposób bezpieczny dla �rodowiska.

U�ytkownicy biznesowi powinni skontaktowa� si� z dostawc� i sprawdzi� warunki oraz zasady umowy 
kupna. Produktu tego nie nale�y ��czy� z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji. 

Produkt nie zawiera �adnych niebezpiecznych substancji.

Utylizacja zu�ytych baterii powinna by� przeprowadzana zgodnie z krajowymi przepisami dotycz�cymi 
utylizacji baterii.
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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 odczyty ci�nienia, zarówno skurczowego, jak i 
rozkurczowego, s� niezb�dne lekarzowi do oceny stanu ci�nienia krwi 
pacjenta.

Jakie s� zalety mierzenia ci�nienia krwi w warunkach domowych?
Pomiar ci�nienia krwi przeprowadzany przez lekarza mo�e by� 
przyczyn� zdenerwowania, które mo�e prowadzi� do podwy�szenia 
poziomu ci�nienia krwi. Poniewa� ró�ne czynniki wp�ywaj� na ci�nienie 
krwi, pojedynczy pomiar mo�e nie wystarczy� do postawienia 
prawid�owej diagnozy. 
Na ci�nienie krwi mo�e wp�yn�� wiele czynników, takich jak aktywno�� 
fizyczna, zdenerwowanie lub pora dnia. 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�.
Ci�nienie krwi mierzy si� w milimetrach s�upa rt�ci (mm Hg), a pomiary 
zapisuje si� z ci�nieniem skurczowym przed rozkurczowym, np. 
ci�nienie krwi zapisane 135/85, odczytuje si� jako 135 na 85 mm Hg.
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Klasyfikacja ci�nienia krwi wg �wiatowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) 
�wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Mi�dzynarodowe 
Towarzystwo Nadci�nienia T�tniczego (ISH) opracowa�y klasyfikacj� 
ci�nienia krwi, przedstawion� poni�ej.

Klasyfikacja opiera si� na warto�ciach ci�nienia krwi mierzonych u 
ludzi w pozycji siedz�cej w przychodniach szpitalnych.
* Nie ma jednej, uniwersalnej definicji niedoci�nienia. Jednak osoby o 

poziomie ci�nienia skurczowego poni�ej 100 mm Hg s� uwa�ane za 
ludzi z niedoci�nieniem.
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Przykład: wahania w ciągu dnia (mężczyzna, wiek: 35 lat)
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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 (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINY

Filia

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NIEMCY
www.omron-medizintechnik.de

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

Wyprodukowano w Chinach


