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Przed u�yciem urz�dzenia

Wst�p

Dzi�kujemy za zakup ci�nieniomierza OMRON M10-IT Intellisense.

OMRON M10-IT Intellisense jest w pe�ni automatycznym 
ci�nieniomierzem opartym na zasadach oscylometrii. �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”. 

Ci�nieniomierz zachowuje wyniki pomiarów dla dwóch osób i posiada 
funkcj� obliczania �rednich rannych i wieczornych. Tryb automatyczny 
umo�liwia przeprowadzenie trzech kolejnych pomiarów w sta�ych 
odst�pach czasu, a nast�pnie oblicza �redni�.

Oprogramowanie zarz�dzania ci�nieniem krwi firmy Omron, za��czone 
do urz�dzenia, umo�liwia wy�wietlanie i drukowanie danych 
dotycz�cych ci�nienia krwi zmierzonego urz�dzeniem OMRON M10-IT 
Intellisense oraz zarz�dzanie nimi. 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.



4
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Wa�ne informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa

W czasie ci��y lub w przypadku arytmii b�d
 arteriosklerozy nale�y 
skonsultowa� si� z lekarzem.
W urz�dzeniu nale�y przechowywa� tylko wyniki pomiarów 
wyznaczonych u�ytkowników.
Przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia nale�y uwa�nie 
przeczyta� niniejsz� sekcj�.

Przestroga: 
(Ogólne wykorzystanie)
• Zawsze konsultuj si� z lekarzem. W �adnym wypadku nie nale�y 

samodzielnie zmienia� dawek lub odstawia� lekarstw przepisanych 
przez lekarza. 

• Urz�dzenie nale�y chroni� przed dzie�mi i osobami niepe�noletnimi. 
• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia do celów innych ni� pomiar ci�nienia 

krwi. 
• Nale�y korzysta� wy��cznie z mankietu przeznaczonego dla tego 

urz�dzenia. Korzystanie z innych mankietów mo�e spowodowa� 
otrzymanie nieprawid�owych wyników. 

• Nie nale�y demontowa� urz�dzenia ani mankietu. 
• W czasie nocnych pomiarów nale�y upewni� si�, �e przewód 

powietrza nie jest owini�ty wokó� innych cz��ci cia�a. W takich 
przypadkach wzrost ci�nienia powietrza w przewodzie mo�e 
spowodowa� obra�enia cia�a. 

• Podczas nocnych pomiarów nie nale�y zbyt mocno zaciska� 
mankietu. Mo�e to spowodowa� obra�enia cia�a. 

• Mankietu nie nale�y nape�nia� do ci�nienia przekraczaj�cego 
299 mmHg. 

• W czasie wykonywania pomiarów nale�y unika� kontaktu z��cza USB 
z prawej strony urz�dzenia z innymi obiektami. 

(Korzystanie z dodatkowego zasilacza) 
• Stosowa� wy��cznie zasilacz zaprojektowany do tego urz�dzenia. 

Korzystanie z innych zasilaczy mo�e spowodowa� uszkodzenie 
urz�dzenia. Zasilacz nale�y pod��cza� do gniazda zasilania 
o w�a�ciwym napi�ciu. Nie nale�y przeci��a� gniazdek ani korzysta� 
z przed�u�aczy. 
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• W przypadku uszkodzenia kabla zasilaj�cego nie nale�y korzysta� 
z zasilacza. Nale�y natychmiast od��czy� kabel zasilaj�cy. 

• Nigdy nie nale�y wk�ada� wtyczki kabla zasilaj�cego do gniazdka ani 
wyjmowa� jej mokrymi r�kami. 

(Korzystanie z baterii) 
• W przypadku przedostania si� p�ynu z baterii do oczu nale�y 

natychmiast przemy� je du�� ilo�ci� czystej wody. Nast�pnie nale�y 
jak najszybciej skonsultowa� si� z lekarzem. 

• W przypadku przedostania si� p�ynu na skór� lub ubranie nale�y 
natychmiast przemy� to miejsce du�� ilo�ci� czystej wody. 

• Urz�dzenie dzia�a na czterech bateriach alkaicznych typu „AA”. Nie 
nale�y u�ywa� innych rodzajów baterii. 

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

wymienia� wszystkie baterie naraz. 
• Je�eli urz�dzenie nie b�dzie u�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, b�dzie konieczne ponowne ustawienie daty i godziny. 

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

Ogólne przestrogi dotycz�ce bezpiecze�stwa
• Nie nale�y zgina� mankietu na si�� ani zbyt mocno wygina� przewodu 

powietrza. 
• Podczas wyjmowania przewodu powietrza nale�y ci�gn�� za z��cze 

z g�ównym urz�dzeniem, nie za� za sam przewód. 
• Nie nale�y wstrz�sa�, uderza� ani upuszcza� urz�dzenia i mankietu. 
• Nie nale�y nape�nia� mankietu, je�eli nie jest za�o�ony na rami�. 
• Nie nale�y my� mankietu ani zanurza� go w wodzie. 
• Pomiarów nie nale�y wykonywa� po k�pieli, spo�yciu alkoholu, 

paleniu, �wiczeniach fizycznych lub jedzeniu. 
• Instrukcje dotycz�ce utylizacji urz�dzenia oraz akcesoriów lub cz��ci 

dodatkowych znajduj� si� w rozdziale „W�a�ciwa utylizacja tego 
produktu” w sekcji Dane techniczne.
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1. Przegl�d

1. Przegl�d

Urz�dzenie g�ówne

A. Wy�wietlacz
B. Przycisk SET
C. Przyciski �rednich porannych/

wieczornych ( / )
D. Przycisk MEMORY
E. Gniazdo z��cza USB (zgodne 

z USB 1.1)
F. Przycisk O/I START
G. Prze��cznik wyboru ID 

u�ytkownika (A & B)

H. Przedzia� baterii
I. Przy��cze powietrza
J. Gniazdo do przy��czenia 

zasilacza

F
E

G

B

A

C D

H

J
I
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Mankiet

K. Mankiet
(Mankiet: obwód ramienia 22–42 cm)

L. Wtyczka przewodu powietrza
M. Przewód powietrza

K

ML
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1. Przegl�d

Wy�wietlacz

N. Ci�nienie skurczowe krwi
O. Ci�nienie rozkurczowe krwi
P. 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.)

Q. Symbol ruchu
(Wy�wietlany w przypadku, gdy 
u�ytkownik poruszy si� podczas 
pomiaru.)

R. Symbol nieregularnych uderze	 
serca

S. Symbol opró�niania
T. Symbol trybu automatycznego

(Wy�wietlany w przypadku, gdy 
jest w��czony tryb 
automatyczny.)

U. Symbol s�abej baterii

V. Symbol ID u�ytkownika (A lub B) 
(Okre�la wybór u�ytkownika 
A lub B do pomiaru lub dla 
funkcji pami�ci.)

W. Wy�wietlacz t�tna
X. Symbol porannego nadci�nienia 

(Wy�wietlany w przypadku, gdy 
odczyt tygodniowej �redniej 
porannej przekracza 135 dla 
ci�nienia skurczowego i/lub 85 
dla ci�nienia rozkurczowego.)

Y. Symbol �redniej porannej
(Wy�wietlany w przypadku 
wy�wietlania �rednich 
porannych przy pomocy funkcji 
pami�ci.)

Z. Symbol �redniej wieczornej
(Widoczny podczas 
wy�wietlania �rednich 
wieczornych przy pomocy 
funkcji pami�ci.)

AA.Symbol warto�ci �redniej
(Widoczny podczas 
wy�wietlania warto�ci trzech 
ostatnich pomiarów.)

AB.Symbol pami�ci
(Widoczny podczas 
wy�wietlania warto�ci 
zachowanych w pami�ci.)

AC.Wy�wietlacz tygodnia
AD.Wy�wietlacz daty i godziny

N V

YQ

O

S

U

P
R

X

Z

AB

AD

W

AA

AC
T
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Zawarto�� opakowania

AE.Mi�kki pokrowiec
AF.Cztery baterie alkaliczne typu 

„AA” (LR6)
AG.Kabel USB
AH.P�yta CD (Oprogramowanie 

zarz�dzania ci�nieniem krwi)

• Instrukcja obs�ugi
• Karta gwarancyjna
• Karta ci�nienia krwi
• Ci�nieniomierz
• Przewodnik instalacyjny (dla 

oprogramowania zarz�dzania 
ci�nieniem krwi)

AFAE

AG AH
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2. Przygotowanie

2. Przygotowanie

2.1 Wk�adanie/wymiana baterii

1. Obró� urz�dzenie do góry nogami.

2. Przesu	 pokrywk� baterii 
w kierunku wskazywanym 
przez strza�k�, naciskaj�c na 
pr��kowan� cz��� pokrywki.

3. Zainstaluj lub wymie	 cztery 
baterie „AA” tak, aby znaki + i – 
baterii zgadza�y si� ze znakami 
przedzia�u baterii.

4. Umie�� pokrywk� baterii na miejscu.

Wsu	 pokrywk� zgodnie z instrukcj� do momentu 
zatrza�ni�cia.

Uwaga: Warto�ci pomiarów zostaj� zachowane w pami�ci równie� po 
wymianie baterii.
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�ywotno�� 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 na nowe. Przed 
wymian� baterii nale�y wy��czy� urz�dzenie.

• Je�eli urz�dzenie nie b�dzie u�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, b�dzie 
konieczne ponowne ustawienie Daty/Godziny. Szczegó�owe 
informacje – patrz rozdzia� 2.2.

• Baterie nale�y utylizowa� zgodnie z lokalnymi przepisami.
Cztery nowe baterie alkaiczne „AA” wystarczaj� na ok. 1400 
pomiarów, przyjmuj�c, �e b�dzie wykonywane sze�� pomiarów 
dziennie.
Baterie dostarczane wraz z urz�dzeniem s�u�� tylko do sprawdzenia 
jego dzia�ania i w zwi�zku z tym mog� wystarczy� na mniej ni� 1400 
pomiarów.
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2. Przygotowanie

2.2 Ustawianie daty i godziny

Urz�dzenie automatycznie zapami�tuje do 84 indywidualnych warto�ci 
pomiarów wraz z dat� i godzin�. 
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, b�dzie 

konieczne ponowne ustawienie Daty/Godziny.

1. Po pierwszym w��czeniu 
urz�dzenia przyciskiem O/I 
START po w�o�eniu baterii na 
ekranie zamigaj� cyfry roku 
(2007).

2. Aby zwi�kszy� cyfr� o jeden, 
nale�y nacisn�� przycisk 
MEMORY.

Uwagi:
• Zakres ustawienia roku 

wynosi od 2007 do 2030. Po 
przekroczeniu warto�ci 2030 
urz�dzenie powróci do 
warto�ci 2007.

• Po przytrzymaniu 
naci�ni�tego przycisku 
MEMORY cyfry b�d� ros�y szybciej.

3. Gdy ��dana cyfra pojawi si� na wy�wietlaczu, nale�y nacisn�� 
przycisk SET, aby potwierdzi� wybór.

Rok zostanie ustawiony, a na ekranie zamigaj� cyfry miesi�ca.
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4. Powtórz kroki 2 i 3, aby 
ustawi� miesi�c.

Miesi�c zostanie ustawiony, 
a na ekranie zamigaj� cyfry 
dnia.

5. Powtórz kroki 2 i 3, aby 
ustawi� dzie	.

Dzie	 zostanie ustawiony, 
a na ekranie zamigaj� cyfry 
godziny.

6. Powtórz kroki 2 i 3, aby 
ustawi� godzin�.

Godzina zostanie ustawiona, 
a na ekranie zamigaj� cyfry 
minut.
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2. Przygotowanie

7. Powtórz kroki 2 i 3, aby 
ustawi� minuty.

Minuty zostan� ustawione. 

Po ustawieniu minut 
urz�dzenie wy��czy si� 
automatycznie.

Aby ustawi� dat� i godzin�, 
naci�nij przycisk SET w trybie 
oczekiwania urz�dzenia.

Uwagi dotycz�ce ustawiania dnia i godziny
Je�eli zajdzie potrzeba ustawienia daty i godziny lub je�li data 
i godzina uleg�y wyzerowaniu po zmianie baterii, nale�y ustawi� 
godzin� mi�dzy 10:00 a 18:59. Pozwoli to unikn�� problemów ze 
�rednimi porannymi i wieczornymi zachowanymi w pami�ci.
W celu pó
niejszego ustawienia daty uruchom urz�dzenie w pozycji 
wy��czonej. Wykonaj nast�puj�ce czynno�ci.

1. Naci�nij i przytrzymaj przycisk SET.

Dla wybranego ID u�ytkownika zostanie wy�wietlony symbol 
 i bie��ce ustawienie (on (W�.) lub oFF (WY�.)).

Je�li cyfry roku nie migaj�, naci�nij przycisk SET raz lub dwa 
razy do momentu, a� zaczn� miga�.

Na ekranie zamiga rok.
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2. Aby rozpocz�� ustawianie daty i godziny, przejd
 do rozdzia�u 
2.2.2.

W przypadku tego r�cznego ustawienia daty i godziny 
urz�dzenie nale�y wy��czy� r�cznie. Po ustawieniu minut nie 
wy��czy si� ono automatycznie.

Uwagi:
• Nale�y upewni� si�, �e data i godzina zosta�y ustawione poprawnie, 

aby umo�liwi� poprawne wy�wietlanie �rednich tygodniowych. 
W przypadku niepoprawnego ustawienia Daty/Godziny przez 
pomy�k� naci�nij przycisk SET, aby prze��czy� si� mi�dzy 
ustawieniami i wprowadzi� poprawne warto�ci. 

• W przypadku niepoprawnego wy�wietlenia czasu po d�u�szym 
okresie niekorzystania z urz�dzenia nale�y wyzerowa� dat� i godzin� 
(instrukcje dotycz�ce ustawiania warto�ci czasu znajduj� si� 
w rozdziale 2.2). Wyczy�� zapisane warto�ci podczas ponownego 
korzystania z urz�dzenia (wi�cej informacji dotycz�cych kasowania 
warto�ci znajduje si� w rozdziale 3.5).
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3. Obs�uga urz�dzenia
Instrukcja obs�ugi

3. Obs�uga urz�dzenia

3.1 Jaka jest 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, palenia tytoniu lub 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 wyprostowa
nymi 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.
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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�
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3.2 Zak�adanie mankietu

Mankiet mo�na za�o�y� zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu.
• Nale�y zdj�� obcis�� odzie� z ramienia.
• Nie nale�y umieszcza� mankietu na grubej 

odzie�y ani podwija� za ciasnych r�kawów.

1. Umie�ci� wtyczk� przewodu powietrza w przy��czu powietrza 
(umieszczonym z lewej strony urz�dzenia).

Przed pod��czeniem do przy��cza powietrza z mankietu nale�y 
ca�kowicie wypu�ci� powietrze.

2. 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.

Wtyczka
przewodu powietrza

Przy��cze
powietrza
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3. Nale�y d�oni� zdecydowanie 
trzyma� zacisk mankietu.

4. Nale�y obróci� rami� tak, aby d�o	 
by�a skierowana ku górze.

5. Nale�y na�o�y� mankiet na rami�, 
tak aby niebieski pasek znajdowa� si� na �rodku wewn�trznej 
cz��ci ramienia i by� skierowany do wewn�trz ramienia. 
Przewód powietrza nale�y u�o�y� wzd�u� wewn�trznej cz��ci 
przedramienia, w jednej linii z palcem �rodkowym.

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

Zacisk

Zapi�cie 
na rzep

Niebieski pasek

Dolna kraw�d
 od 1 cm do 2 cm

Przewód powietrza
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3. Obs�uga urz�dzenia

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

Uwagi:
• Nale�y si� upewni�, czy mankiet przylega ciasno do ramienia. 
• Mankiet powinien przylega� bezpo�rednio do skóry. Po 

za�o�eniu mankietu powinno by� mo�liwe w�o�enie palca 
wskazuj�cego pomi�dzy rami� a mankiet, tak aby mo�na go 
by�o �atwo zsun�� i wsun��.

• Nale�y si� upewni�, czy na przewodzie powietrza nie ma 
sup�ów lub za�ama	.

Dokonywanie pomiarów na prawym ramieniu
Zak�adaj�c mankiet na prawe rami� nale�y 
zwróci� uwag� na poni�sze punkty. Za�o�y� 
mankiet tak, aby przewód powietrza 
znajdowa� si� obok �okcia.

Uwagi:
• Nale�y zwróci� uwag�, aby nie po�o�y� 

r�ki na przewodzie powietrza, ani nie 
zak�óci� przep�ywu powietrza w inny 
sposób. 

• Za�o�y� mankiet tak, aby �adna cz��� 
mankietu nie znajdowa�a si� nad stawem 
�okciowym. Mankiet powinien znajdowa� si� od 1 do 2 cm powy�ej 
�okcia.

• Przy cz�stotliwo�ci u�ywania 2 razy dziennie, mankiet wystarczy na 
okres 3 lat.

• Ci�nienie krwi mo�e ró�ni� si� dla lewego i prawego ramienia, 
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 wyboru ramienia do pomiarów.
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3.3 Odczyt danych

Urz�dzenie s�u�y do wykonywania pomiarów i zachowywania ich 
wyników w pami�ci dla dwóch osób korzystaj�cych z ID u�ytkowników 
A i B.
Urz�dzenie mo�e równie� s�u�y� do wykonywania pojedynczych 
pomiarów dla osób korzystaj�cych z trybu go�cia. Podczas 
korzystania z tego trybu symbol ID u�ytkownika nie jest widoczny na 
ekranie. Pomiary wykonane w trybie go�cia nie s� zachowywane 
w pami�ci.

Korzystanie z trybu go�cia

1. Naci�nij i przytrzymaj przycisk O/I START do momentu, a� 
symbole u�ytkowników A i B znikn� z wy�wietlacza.

2. Zwolnij przycisk O/I START.

Mankiet zacznie nape�nia� si� automatycznie.

Uwaga: Aby zatrzyma� nape�nianie, naci�nij przycisk O/I 
START. Urz�dzenie zatrzyma nape�nianie, opró�ni 
mankiet i wy��czy si�.

3. Nape�nianie mankietu zako	czy si� i rozpocznie si� pomiar. Po 
zako	czeniu pomiaru t�tno i ci�nienie krwi zostan� 
wy�wietlone na ekranie.

Przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy

Symbole A i B 
gasn�
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Wybór ID u�ytkownika
Wybierz ID u�ytkownika. Podczas wykonywania pomiarów nale�y 
zawsze korzysta� z tego samego ID u�ytkownika. Urz�dzenie 
zapami�tuje warto�ci pomiarów dla wybranego ID u�ytkownika. 
Warto�ci te s�u�� do obliczania �rednich porannych i wieczornych.
Przesu	 prze��cznik ID u�ytkownika w gór� lub w dó�, aby wybra� 
u�ytkownika A lub B.

Korzystanie z ID u�ytkownika
Po wybraniu ID u�ytkownika przy pomocy przycisku O/I START mo�na 
ustawi� urz�dzenie na tryb pomiaru pojedynczego lub tryb 
automatyczny, w którym zostan� wykonane trzy pomiary.

Uwaga: Warto�� domy�lna jest ustawiona na tryb pojedynczy.
W trybie automatycznym urz�dzenie wykonuje trzy pomiary. 
Urz�dzenie nape�ni mankiet i wykona trzy pomiary w niedu�ych 
odst�pach czasu.
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Korzystanie z trybu pojedynczego

1. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

2. Nacisn�� przycisk O/I START.

Na ekranie zostan� wy�wietlone wszystkie symbole. Na 
ekranie zamiga symbol wybranego ID u�ytkownika.
Mankiet zacznie nape�nia� si� automatycznie. Urz�dzenie 
automatycznie okre�li idealny stopie	 nape�nienia mankietu 
w miar� jego nape�niania. Urz�dzenie wykrywa t�tno podczas 
nape�niania. Do momentu zako	czenia procesu pomiarowego 
nie nale�y rusza� r�k� i nale�y pozosta� w miejscu.

Uwaga: Aby przerwa� nape�nianie lub pomiar, naci�nij 
przycisk O/I START. Urz�dzenie przerwie nape�nianie, 
opró�ni mankiet i wy��czy si�.
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3. Nape�nianie mankietu zako	czy si� automatycznie, 
a nast�pnie rozpocznie si� pomiar.
W miar� opró�niania mankietu na ekranie zostan� wy�wietlone 
malej�ce liczby. Wraz z ka�dym uderzeniem serca na ekranie 
zostanie wy�wietlony symbol uderzenia serca ( ).

4. Po zako	czeniu pomiaru mankiet zostanie 
ca�kowity opró�niony. Zostanie wy�wietlone 
t�tno i ci�nienie krwi.

5. Naci�nij przycisk O/I START, aby 
wy��czy� urz�dzenie.

Uwaga: W przypadku 
niewy��czenia urz�dzenia 
wy��czy si� ono 
automatycznie po up�ywie 
pi�ciu minut.

Uwagi:
• Wystawianie w�asnej diagnozy na podstawie otrzymanych 

wyników mo�e 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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Wybieranie trybu automatycznego
Tryb automatyczny mo�e zosta� wybrany przez u�ytkownika A lub B.

1. Upewnij si�, �e urz�dzenie jest wy��czone.

2. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

3. Naci�nij i przytrzymaj przycisk SET.

Na ekranie zostanie wy�wietlony symbol trybu 
automatycznego ( ) i ustawienie oFF (WY�.).

4. Naci�nij przycisk MEMORY 
( ), aby wybra� on (W�.).

Uwaga: Przycisk MEMORY 
s�u�y do prze��czania 
mi�dzy ustawieniami 
on (W�.) i oFF (WY�.).
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5. Naci�nij przycisk SET, aby potwierdzi� zmian�.

Zostanie wy�wietlona liczba sekund pomi�dzy pomiarami.

Uwaga: Domy�lna warto�� to 60 sekund.

6. Naci�nij przycisk MEMORY ( ), aby zmieni� odst�p czasu 
pomi�dzy pomiarami.

Odst�p czasu mo�na ustawi� na 15, 30, 60 lub 120 sekund. 
Naciskaj przycisk MEMORY do momentu, a� ��dany odst�p 
czasu zostanie wy�wietlony na ekranie.

7. Naci�nij przycisk SET, aby 
potwierdzi� ustawienie.

Na ekranie zamiga rok.

8. Naci�nij przycisk O/I START, aby 
wy��czy� urz�dzenie.
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Korzystanie z trybu automatycznego

1. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

2. Nacisn�� przycisk O/I START.

Na ekranie zostan� wy�wietlone wszystkie symbole. Na 
ekranie zamiga symbol wybranego ID u�ytkownika. Mankiet 
zacznie nape�nia� si� automatycznie.

Uwaga: Aby przerwa� nape�nianie lub pomiar, naci�nij 
przycisk O/I START. Urz�dzenie przerwie nape�nianie, 
opró�ni mankiet i wy��czy si�.

3. Nape�nianie mankietu zako	czy si� automatycznie, 
a nast�pnie rozpocznie si� pomiar.

W miar� opró�niania mankietu na ekranie zostan� wy�wietlone 
malej�ce liczby. Wraz z ka�dym uderzeniem serca na ekranie 
zostanie wy�wietlony symbol uderzenia serca ( ). Po 
zako	czeniu pomiaru mankiet zostanie ca�kowity opró�niony.

Uwaga: Do momentu zako	czenia procesu pomiarowego nie 
nale�y rusza� r�k� i nale�y pozosta� w miejscu.

4. Sprawd
 post�p kolejnych pomiarów.

Zako	czono pierwszy pomiar, oczekiwanie na pocz�tek 
drugiego pomiaru. Na ekranie zostanie wy�wietlony odst�p 
czasu mi�dzy pomiarami.
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Drugi pomiar rozpocznie si� automatycznie.

Zako	czono drugi pomiar, oczekiwanie na pocz�tek 
nast�pnego pomiaru.

Trzeci pomiar rozpocznie si� automatycznie.

Pomiary zosta�y zako	czone. �rednia warto�� z trzech 
pomiarów zostanie wy�wietlona na ekranie.

Podczas wykonywania pomiarów poszczególne wyniki dla 
ka�dego z nich nie s� wy�wietlane na ekranie. Mo�na je 
jednak wy�wietli� po zako	czeniu wszystkich trzech pomiarów. 
Uwaga: W trybie automatycznym urz�dzenie automatycznie 

powtórzy pomiar w przypadku wyst�pienia b��du. Po 
wyst�pieniu 3 b��dów urz�dzenie przerwie 
wykonywanie pomiarów. Je�li tylko dwa pomiary 
zosta�y wykonane pomy�lnie, warto�� �rednia b�dzie 
�redni� tylko z tych dwóch pomiarów. Je�li tylko jeden 
pomiar zosta� wykonany pomy�lnie, zostanie 
wy�wietlony wynik tego pomiaru.

5. Naci�nij przycisk SET, aby wy�wietli� ci�nienie krwi i t�tno 
z pierwszego pomiaru. Naci�nij SET ponownie, aby wy�wietli� 
warto�ci z nast�pnego pomiaru.

6. Naci�nij przycisk O/I START, aby wy��czy� urz�dzenie.
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Wa�ne:
• Je�li ci�nienie skurczowe lub rozkurczowe 

wykracza poza zakresy normy, po 
wy�wietleniu wyniku pomiaru zamiga 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 9.

• Ci�nieniomierz posiada 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 nale�y go powtórzy�. Je�li 
wyniki pomiaru s� poprawne, ale zmienione 
przez nieregularny rytm bicia serca, wynik 
zostanie wy�wietlony wraz z ikon� nieregularnego bicia 
serca. Je�li wynik b�dzie niepoprawny ze wzgl�du na 
nieregularne bicie serca, nie zostanie on wy�wietlony. Je�eli 
po dokonaniu pomiaru wy�wietli si� 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 mmHg

Ci�nienie rozkurczowe krwi Powy�ej 85 mmHg



30

3. Obs�uga urz�dzenia

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

Normalny rytm pracy serca

Zak�ócenia w biciu serca

T�tno

Ci�nienie krwi

Ci�nienie krwi

Krótkie D�ugie
T�tno
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3.4 Instrukcje dotycz�ce warunków nietypowych

Je�li ci�nienie skurczowe przekracza 220 mmHg, naci�nij i przytrzymaj 
przycisk O/I START do momentu, a� mankiet zostanie nape�niony do 
30 to 40 mmHg powy�ej prawdopodobnego ci�nienia skurczowego.

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

Rozpocznie si� pomiar.

2. Po rozpocz�ciu nape�niania mankietu, naci�nij i przytrzymaj 
przycisk O/I START do momentu ustawienia ci�nienia na 
warto�� o 30–40 mmHg powy�ej prawdopodobnego ci�nienia 
skurczowego.

Uwaga: Mankietu nie mo�na nape�ni� powy�ej ci�nienia 
299 mmHg. (W przypadku próby nape�nienia 
mankietu powy�ej ci�nienia 300 mmHg, zostanie 
wy�wietlony b��d). 

3. Po nape�nieniu mankietu do ��danego ci�nienia zwolnij 
przycisk O/I START.

Rozpocznie si� opró�nianie mankietu i pomiar.

4. Pozosta�a cz��� procedury jest identyczna jak w przypadku 
normalnego pomiaru. Patrz rozdzia� 3.3.

Uwaga: Nie nale�y stosowa� ci�nienia wi�kszego ni� 
wymagane.
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3.5 U�ywanie funkcji pami�ci

Urz�dzenie s�u�y do zapami�tywania ci�nienia krwi i t�tna dla dwóch 
osób (u�ytkownik A i B) po ka�dym pomiarze.
Urz�dzenie automatycznie zapami�tuje do 84 zestawów wyników 
(ci�nienie krwi i t�tno) dla ka�dego u�ytkownika (A i B). Po 
zapami�taniu 84 zestawów wyników podczas zapisywania nowego 
wyniku jest kasowany najstarszy wynik. Urz�dzenie zapami�tuje 
równie� warto�ci �rednich porannych i wieczornych z 8 tygodni dla 
ka�dego u�ytkownika (A i B).

Funkcja �rednich
Urz�dzenie oblicza warto�ci �rednie na podstawie trzech pomiarów 
wykonanych na 10 minut przed ostatnim pomiarem.

Uwaga: Je�li w pami�ci znajduj� si� dwa zestawy wyników pomiarów 
z tego 10-minutowego okresu, warto�� �rednia b�dzie oparta 
na obu z nich. Je�li jest zachowany tylko jeden zestaw 
danych, zostanie on wy�wietlony jako warto�� �rednia.

Aby wy�wietli� wyniki pomiarów

1. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

2. Naci�nij przycisk MEMORY ( ).

Na ekranie zostanie wy�wietlona warto�� �rednia wraz 
z symbolem warto�ci �redniej ( ) widocznym nad symbolem 
pami�ci ( ).
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3. Naci�nij przycisk MEMORY ( ), aby wy�wietli� 
najaktualniejszy zestaw indywidualnych wyników pomiarów. 
Warto�ci s� wy�wietlane od najnowszych do najstarszych.

Uwaga: Wraz z wynikami 
pomiarów s� wy�wietlane 
naprzemiennie warto�ci 
daty i godziny.

Aby wy�wietli� nast�pny zestaw wyników, naci�nij przycisk 
MEMORY.
Aby zmienia� warto�ci szybciej, naci�nij i przytrzymaj przycisk 
MEMORY.

Tryb automatyczny
Na ekranie zostanie wy�wietlona warto�� �rednia dla trzech 
kolejnych pomiarów wraz z symbolem trybu automatycznego 
( ). Naci�nij przycisk SET, gdy jest wy�wietlana �rednia, 
aby wy�wietli� wyniki poszczególnych pomiarów.

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

Cofanie wskaza	
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rednie poranne i wieczorne
Urz�dzenie oblicza i wy�wietla tygodniowe warto�ci �rednie dla 
pomiarów wykonanych rano ( ) i wieczorem ( ). Urz�dzenie 
zapami�tuje warto�ci �rednich porannych i wieczornych z 8 tygodni dla 
ka�dego u�ytkownika (A i B).

Uwaga: Tydzie	 zaczyna si� w niedziel� o 4:00 rano.

rednie poranne
�rednie poranne opieraj� si� na pierwszej �redniej z odczytów w trybie 
automatycznym lub pierwszym odczycie w trybie pojedynczym.
Pomiary nale�y wykonywa� mi�dzy:

4:00 a 9:59 rano.

rednie wieczorne
�rednie wieczorne opieraj� si� na ostatniej �redniej z odczytów 
w trybie automatycznym lub ostatnim odczycie w trybie pojedynczym.
Pomiary nale�y wykonywa� mi�dzy:

19:00 a 1:59 nad ranem.
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O �rednich tygodniowych

Tygodniowa �rednia poranna
Jest to warto�� �rednia z pomiarów wykonanych rano (4:00–9:59) 
mi�dzy niedziel� a sobot�. �rednia z poszczególnych dni jest 
obliczana na podstawie trzech pomiarów wykonanych w 10 minut po 
pierwszym.

Tygodniowa �rednia wieczorna
Jest to warto�� �rednia z pomiarów wykonanych wieczorem (19:00–
1:59) mi�dzy niedziel� a sobot�. �rednia z poszczególnych dni jest 
obliczana na podstawie trzech pomiarów wykonanych na 10 minut 
przed ostatnim.

Pierwszy poranny pomiar

W przeciągu 10 minut

9:59

4:00

Pomiary poranne

Do 3 pomiarów

Poranne ciśnienie krwi

Pomiar

Pomiar

Pomiar
Pomiar

Pomiar

Pomiar

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Pomiary wieczorne

Ostatni pomiar wieczorny

W przeciągu 10 minut

1:59

19:00

Do 3 pomiarów

Wieczorne ciśnienie krwi
Pomiar

Pomiar

Pomiar
Pomiar

Pomiar

Pomiar

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Aby wy�wietli� �rednie poranne i wieczorne

1. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

2. Naci�nij przycisk �redniej 
porannej ( ) lub wieczornej 
( ).

Na ekranie zostanie wy�wietlona 
�rednia dla bie��cego tygodnia 
oraz „THIS WEEK”.
Wyniki �rednie ranne i wieczorne 
dla danego tygodnia mog� zosta� 
wy�wietlone poprzez naci�ni�cie 
przycisku �redniej porannej 
( ) lub wieczornej ( ). 
Zaleca si� sprawdzanie zarówno porannej i wieczornej �redniej 
z ka�dego tygodnia.

3. Aby wy�wietli� wyniki dla poprzednich tygodni, naciskaj dalej 
przycisk �redniej porannej ( ) lub wieczornej ( ). 
Urz�dzenie wy�wietla �rednie od „-1 WEEK” dla poprzedniego 
tygodnia do „-7 WEEK” dla najstarszego zestawu �rednich.

Uwaga: Je�li w ci�gu tygodnia wykonano za 
ma�o pomiarów, aby by�o mo�liwe 
obliczenie �redniej, ekran b�dzie 
wygl�da� jak przedstawiono na ilustracji.

4. Naci�nij przycisk O/I START, aby wy��czy� urz�dzenie.
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Uwagi dotycz�ce kombinacji wy�wietlanych symboli
Oprócz symboli �redniej porannej i wieczornej, urz�dzenie mo�e 
wy�wietla� równie� symbol nadci�nienia porannego, je�li �rednia dla 
danego tygodnia przekracza warto�� z domowego przewodnika 
ci�nienia krwi. (Wi�cej szczegó�ów – patrz rozdzia� 3 „Obs�uga 
urz�dzenia – Wa�ne informacje”). W zale�no�ci od wyników pomiarów 
mog� by� one wy�wietlane w nast�puj�cych kombinacjach.

Wy�wietlacz

rednia 
poranna

�rednia poranna z tego tygodnia 
wraz z symbolem �redniej 
porannej

�rednia poranna sprzed 
7 tygodni wraz z symbolem 
�redniej porannej + migaj�cy 
symbol uderze	 serca + symbol 
nadci�nienia porannego

rednia 
wieczorna

�rednia wieczorna z tego 
tygodnia wraz z symbolem 
�redniej wieczornej

�rednia wieczorna sprzed 
7 tygodni wraz z symbolem 
�redniej wieczornej + migaj�cy 
symbol uderze	 serca + symbol 
nadci�nienia porannego

rednia mieszcz�ca si� 
w zakresie z domowego 
przewodnika ci�nienia krwi

rednia mieszcz�ca si� 
w zakresie z domowego 
przewodnika ci�nienia krwi + 
nadci�nienie poranne
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Symbol nadci�nienia porannego ( ) jest widoczny w przypadku, gdy 
�rednia tygodniowa z pomiarów wykonanych rano przekracza 135/85.
W takim przypadku, niezale�nie od wieczornych warto�ci �rednich, 
wraz ze �redni� wieczorn� jest wy�wietlany symbol nadci�nienia 
porannego ( ).

Aby usun�� wszystkie warto�ci przechowywane w pami�ci 
urz�dzenia
Warto�ci zachowane w pami�ci s� usuwane wed�ug ID u�ytkownika.
Nie mo�na cz��ciowo usuwa� zapami�tanych warto�ci. Dla 
wybranego u�ytkownika zostan� usuni�te wszystkie warto�ci.

1. Wybierz ID (A lub B).

2. Naci�nij i przytrzymaj MEMORY ( ) jednocze�nie 
z przyciskiem O/I START przez co najmniej 2 sekundy, 
a wszystkie warto�ci zostan� usuni�te z pami�ci.
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3.6 Pobieranie danych na komputer PC

Oprogramowanie zarz�dzania ci�nieniem krwi firmy Omron, za��czone 
do urz�dzenia, umo�liwia wy�wietlanie i drukowanie danych 
dotycz�cych ci�nienia krwi zmierzonego urz�dzeniem OMRON M10-IT 
Intellisense oraz zarz�dzanie nimi.
Przed zainstalowaniem oprogramowania zapoznaj si� z za��czonym 
„Przewodnikiem instalacji”. Instrukcje dotycz�ce korzystania z aplikacji 
znajduj� si� w pomocy aplikacji i przewodniku instalacji.
Nale�y korzysta� tylko z autoryzowanego kabla USB OMRON 
dostarczanego wraz z urz�dzeniem. Korzystanie z innych kabli mo�e 
spowodowa� uszkodzenie urz�dzenia i uniewa�nienie gwarancji.

1. Otwórz pokrywk� gniazda USB.

2. Pod��cz normaln� ko	cówk� 
USB (du�a ko	cówka) do 
komputera.

3. Pod��cz mini ko	cówk� USB 
(ma�a ko	cówka) do gniazda 
USB urz�dzenia g�ównego.

Normalna 
ko	cówka USB

Mini ko	cówka USB 
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4. Skrócona karta informacyjna
Szybki przewodnik s�u�y tylko do celów referencyjnych. 
Przed pierwszym u�yciem urz�dzenia nale�y przeczyta� 
ca�� instrukcj�.
Aby zapewni� wiarygodne wyniki pomiaru, przez co 
najmniej 30 minut przed dokonaniem pomiaru nale�y unika� 
spo�ywania posi�ków, 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. Nale�y przymocowa� mankiet do ramienia, u�ywaj�c zapi�cia 
na rzep.

3. Wybierz ID u�ytkownika (A lub B).

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 wyniki pomiarów s� zachowywane w pami�ci 

urz�dzenia. Nale�y si� upewni�, czy inne osoby nie u�ywaj� tego 
samego urz�dzenia do dokonywania pomiarów ci�nienia krwi.
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Dba�o�� i konserwacja

5. Problemy i b��dy w u�ytkowaniu

5.1 Komunikaty o b��dach
Wy�wietlenie 

b��du Przyczyna Czynno�� naprawcza

Mankiet jest 
niewystarczaj�co 
napompowany.

Uwa�nie przeczytaj i powtórz 
czynno�ci opisane w rozdziale 3.3.Ruch podczas pomiaru.

Mankiet za bardzo 
napompowany.

Baterie s� wyczerpane.
Wymieni� wszystkie cztery baterie 
typu „AA” na nowe.
Patrz rozdzia� 2.1.

Ruch, d
wi�k. Uwa�nie przeczytaj i powtórz 
czynno�ci opisane w rozdziale 3.3.

Mankiet jest nieszczelny. Nale�y wymieni� mankiet.

Miga lub 
wy�wietlenie ci�g�e.
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5.2 Rozwi�zywanie problemów

Problem Przyczyna Czynno�� naprawcza

Nic si� nie wy�wietla po 
naci�ni�ciu przycisku 
O/I START.

Baterie s� wyczerpane. Wymieni� baterie.

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

Czy mankiet jest owini�ty 
prawid�owo wokó� 
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.

Ci�nienie krwi jest inne 
za ka�dym razem. 
Odczyt jest wyj�tkowo 
niski (lub wysoki).

Odczyty ci�nienia krwi zawsze wahaj� si� 
w zale�no�ci zarówno od czasu pomiaru, jak i od 
stanu nerwowego. Wzi�� kilka g��bokich oddechów 
i zrelaksowa� si� przed dokonaniem pomiaru.
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6. Konserwacja i przechowywanie
Aby uchroni� ci�nieniomierz przed zniszczeniem, nale�y:

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

• Nie zgina� ciasno mankietu ani przewodu. 
• Nie rozk�ada� urz�dzenia.
• Nie naprawia� samemu urz�dzenia. W przypadku wyst�pienia 

uszkodzenia nale�y skonsultowa� si� z dystrybutorem OMRON 
lub dzia�em obs�ugi klienta, których dane mo�na znale
� na 
opakowaniu, lub poradzi� si� farmaceuty b�d
 dostawcy 
urz�dze	 medycznych.

• OMRON M10-IT Intellisense jest precyzyjnym urz�dzeniem 
pomiarowym. Wa�ne jest, aby dok�adno�� pozostawa�a na 
poziomie przedstawionym w specyfikacji urz�dzenia. W celu 
zapewnienia dok�adno�ci i poprawno�ci pomiarów zaleca si� 
sprawdzanie urz�dzenia co dwa lata. O szczegó�y nale�y pyta� 
dystrybutora produktów OMRON lub dzia� obs�ugi klienta, 
zgodnie z informacjami na opakowaniu.

• Nie nara�a� urz�dzenia na silne wstrz�sy i wibracje (np. poprzez 
upuszczenie urz�dzenia na pod�og�).

• Nie u�ywa� cieczy lotnych do czyszczenia urz�dzenia. 
URZ�DZENIE NALEY CZY�CI� MI�KK�, SUCH� SZMATK�.

• Nie nale�y my� mankietu, ani zanurza� go w wodzie.

Przechowywanie
Urz�dzenie nale�y przechowywa� w pokrowcu, 
gdy nie jest u�ywane.

Uwaga: W przypadku u�ywania opcjonalnego 
zasilacza nale�y upewni� si�, �e 
zasilacz jest umieszczony pod 
mankietem i urz�dzeniem tak, aby nie 
niszczy� wy�wietlacza.
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7. Cz��ci opcjonalne

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

Uwagi:
• Nigdy nie wolno wk�ada� wtyczki kabla zasilaj�cego do gniazdka ani 

wyci�ga� jej mokrymi r�kami.
• Stosowa� wy��cznie zasilacz zaprojektowany do tego urz�dzenia. 

Stosowanie innych zasilaczy mo�e uszkodzi� urz�dzenie.
• Je�eli 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� na tylnej 
cz��ci 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.

Zasilacz pr�du zmiennego S

Nr zamówienia 9515336-9

Mankiet

Nr zamówienia 9956685-4
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8. Dane techniczne

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

• 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.

Niniejsze urz�dzenie spe�nia warunki okre�lone w dyrektywie Komisji Europejskiej 
93/42/EEC (Medical Device Directive). 

Specyfikacja produktu Automatyczny ci�nieniomierz cyfrowy
Model OMRON M10-IT (HEM-7080IT-E)
Wy�wietlacz Wy�wietlacz cyfrowy LCD
Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna
Zakres pomiaru Ci�nienie: 0 mmHg do 299 mmHg

T�tno: 40 do 180/min.
Dok�adno�� Ci�nienie: �3 mmHg 

T�tno: �5% odczytu wskazywanego
Pompowanie Funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pomp� elektryczn�
Wypuszczanie powietrza Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Pami�� 84 pomiary wraz z dat� i godzin� dla ka�dego u�ytkownika 

(A i B)
ród�o zasilania 4 baterie „AA” 1,5 V lub zasilacz AC/ DC (6 V = 4 W)
Trwa�o�� baterii Nowe baterie alkaiczne wystarczaj� na ok. 1400 pomiarów, 

przyjmuj�c, �e b�dzie wykonywanych 6 pomiarów 
dziennie.

Temperatura/wilgotno�� 
robocza

+10°C do +40°C
Maksymalnie: 30 do 90% wilgotno�ci wzgl�dnej 

Temperatura/wilgotno��/
ci�nienie 
przechowywania

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

Masa urz�dzenia Oko�o 420 g bez baterii
Masa mankietu Oko�o 240 g
Wymiary zewn�trzne Oko�o 155 mm (d�.) � 131 mm (szer.) � 84 mm (wys.)
Wymiary mankietu Oko�o 152 mm � 600 mm

(Mankiet: obwód ramienia 22 do 42 cm)
Zawarto�� opakowania Mankiet, instrukcja obs�ugi, mi�kki futera�, zestaw baterii, 

karta gwarancyjna, karta ci�nienia krwi, kabel USB, 
p�yta CD, przewodnik instalacji

= Type B= Typ B
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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.

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)
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9. Przydatne informacje dotycz�ce ci�nienia krwi

Czym jest ci�nienie krwi?
Jest to pomiar warto�ci ci�nienia krwi na �cianki t�tnic. T�tnicze 
ci�nienie krwi ulega ci�g�ym zmianom w trakcie trwania cyklu serca. 
Najwy�sze ci�nienie w cyklu, nazywane jest ci�nieniem skurczowym 
krwi; najni�sze nazywane jest 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. 
Wiele czynników, takich jak aktywno�� fizyczna, zdenerwowanie lub 
pora dnia, mo�e wp�yn�� na ci�nienie krwi. 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 (mmHg), a pomiary 
zapisuje si� z ci�nieniem skurczowym przed rozkurczowym, np. 
ci�nienie krwi zapisane 140/90 odczytuje si� jako 140 na 90 mmHg.
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Klasyfikacja ci�nienia krwi przez �wiatow� Organizacj� 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.

Uwaga: Nie ma jednej, uniwersalnej definicji niedoci�nienia. Jednak 
osoby posiadaj�ce poziom ci�nienia skurczowego poni�ej 
100 mmHg s� uwa�ane za niedoci�nieniowców.
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Przykład: wahania dzienne (mężczyzna, 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
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