
Introducere
V� mul�umim c� a�i achizi�ionat tensiometrul automat OMRON M3.
OMRON M3 este un tensiometru compact, complet automat, care func�ioneaz� pe 
principiul de m�surare oscilometric. Aparatul m�soar� simplu �i rapid tensiunea 
arterial� �i pulsul. Pentru a asigura un nivel înalt de control �i confort la umflarea 
man�onului, f�r� a fi necesare prestabilirea presiunii sau repetarea opera�iunii de 
umflare, acest aparat utilizeaz� tehnologia avansat� „IntelliSense“.
Utilizarea corespunz�toare
Acest dispozitiv este un sistem de monitorizare digital destinat m�sur�rii tensiunii 
arteriale �i pulsului pacien�ilor adul�i care pot în�elege acest manual de instruc�iuni �i 
care au circumferin�a bra�ului cuprins� în intervalul tip�rit pe man�on. Dispozitivul 
detecteaz� b�t�ile neregulate ale inimii în timpul m�sur�rii �i emite un semnal de 
avertizare în momentul afi��rii rezultatului m�sur�rii.

Înainte de a utiliza dispozitivul, citi�i cu aten�ie acest manual de instruc�iuni.
P�stra�i-l pentru consultare ulterioar�.
Pentru informa�ii detaliate privind tensiunea dumneavoastr� arterial�, 
CONSULTA�I MEDICUL.

Informa�ii importante referitoare la siguran��
Avertisment: indic� o situa�ie cu poten�ial periculos care, dac� nu este 

evitat�, poate avea ca urmare decesul sau r�nirea grav�.
(Instruc�iuni de utilizare cu caracter general)

În timpul perioadei de sarcin�, inclusiv în caz de preeclampsie, sau în cazul 
diagnostic�rii cu aritmie sau arterioscleroz�, contacta�i medicul înainte de a folosi 
acest aparat.
Nu utiliza�i dispozitivul pe un bra� r�nit sau un bra� supus unui tratament medical.
Nu înf��ura�i man�onul pe bra� în timpul unei administr�ri intravenoase a unor 
substan�e sau în timpul unei transfuzii sangvine.
Contacta�i medicul înainte de a utiliza dispozitivul pe bra�ul cu un �unt arteriovenos.
Nu utiliza�i dispozitivul în paralel cu alt dispozitiv medical electric.
Nu utiliza�i dispozitivul în zona în care se g�sesc echipamente chirurgicale de 
înalt� frecven��, echipamente de rezonan�� magnetic� sau tomografie 
computerizat� ori într-un mediu bogat în oxigen.
Nu l�sa�i dispozitivul nesupravegheat. Tubul de aer sau cablul adaptorului de curent 
alternativ poate cauza strangularea pacien�ilor nou-n�scu�i sau a copiilor mici.
Nu l�sa�i conectorul de aer, capacul compartimentului pentru baterii sau bateriile 
nesupravegheate. Acestea ar putea cauza sufocare dac� sunt înghi�ite 
accidental de copii.

(Folosirea adaptorului de c.a. (op�ional)) 
Nu folosi�i adaptorul de c.a. dac� dispozitivul sau cablul de alimentare sunt 
deteriorate. Opri�i aparatul �i scoate�i imediat cablul de alimentare din priz�.
Conecta�i adaptorul de c.a. la o priz� de alimentare cu tensiune corespunz�toare. 
Nu folosi�i un prelungitor electric cu mai multe prize.
La conectarea �i deconectarea la / de la priz�, nu atinge�i niciodat� cablul de 
alimentare cu mâinile ude.

Aten�ie: indic� o situa�ie poten�ial periculoas� care, dac� nu este evitat�, 
poate avea ca urmare r�nirea u�oar� a utilizatorului sau 
deteriorarea echipamentului sau a altor bunuri materiale.

(Instruc�iuni de utilizare cu caracter general)
Contacta�i întotdeauna medicul. Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor 
m�sur�torilor �i automedica�ia sunt periculoase.
Se recomand� ca persoanele cu probleme grave legate de fluxul sanguin sau cu 
probleme sanguine severe s� contacteze medicul înainte de a utiliza dispozitivul, 
deoarece umflarea man�onului poate cauza hemoragii interne minore care pot 
duce la apari�ia unor echimoze.
Dac� exist� anormalit��i în timpul m�sur�rii, îndep�rta�i man�onul.
Nu utiliza�i dispozitivul pe pacien�i nou-n�scu�i, copii sau persoane care nu î�i pot 
exprima inten�iile.
Nu umfla�i man�onul pentru bra� mai multe decât este nevoie.
Nu folosi�i dispozitivul în alt scop decât m�surarea tensiunii arteriale.
La acest dispozitiv, folosi�i doar man�onul pentru bra� aprobat. Folosirea altor 
man�oane pentru bra� ar putea avea drept efect ob�inerea de rezultate incorecte.
În apropierea dispozitivului, nu folosi�i telefoane mobile sau alte dispozitive care 
emit un câmp electromagnetic. În caz contrar, dispozitivul poate func�iona incorect.
Nu dezasambla�i dispozitivul sau man�onul pentru bra�.
Nu utiliza�i dispozitivul într-o loca�ie în care exist� umezeal� sau unde acesta 
poate fi stropit cu ap�. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.
Nu folosi�i dispozitivul într-un vehicul aflat în mi�care (autoturism, avion).
Nu efectua�i m�sur�tori mai frecvent decât este cazul. Acest lucru ar putea cauza 
hemoragii interne ca urmare a interferen�elor în fluxul sanguin.
În cazul în care a�i avut o mastectomie, contacta�i medicul.

(Folosirea adaptorului de c.a. (op�ional))
Introduce�i în totalitate �tec�rul în priz�.
Când scoate�i �tec�rul din priz�, nu trage�i de cablul de alimentare. Apuca�i �tec�rul.
Când manipula�i cablul de alimentare, respecta�i urm�toarele puncte:

�terge�i praful de pe �tec�r.
Scoate�i aparatul din priz� dac� nu-l ve�i utiliza o perioad� lung� de timp.
Scoate�i aparatul din priz� înainte de a începe opera�iunile de între�inere.
Folosi�i numai adaptorul c.a. special proiectat pentru acest dispozitivul. Utilizarea 
adaptoarelor nerecomandate poate determina deteriorarea dispozitivului �i/sau 
poate fi periculoas� pentru acesta.

(Folosirea bateriilor)
Nu introduce�i bateriile cu polarit��ile inversate.
Cu acest dispozitiv, folosi�i numai 4 baterii alcaline „AA“ sau baterii cu mangan. 
Nu folosi�i alte tipuri de baterii. Nu folosi�i concomitent baterii noi �i vechi.
Scoate�i bateriile din dispozitiv dac� acesta nu va fi folosit o perioad� de cel pu�in 
trei luni.

M�suri generale de precau�ie
• Nu îndoi�i cu for�a man�onul pentru bra� �i nu îndoi�i excesiv tubul de aer.
• Nu ap�sa�i tubul de aer.
• Pentru a deconecta tubul de aer, trage�i de conexiunea cu dispozitivul, nu de tub.
• Nu supune�i man�onul pentru bra� �i dispozitivul la �ocuri �i vibra�ii puternice �i nu 

le sc�pa�i pe jos.
• Nu umfla�i man�onul pentru bra� dac� acesta nu este înf��urat� în jurul bra�ului.
• Nu utiliza�i dispozitivul în afara mediului indicat. Acest lucru ar putea duce la 

rezultate inexacte.
• Citi�i �i respecta�i „Informa�ii importante privind compatibilitatea electromagnetic� 

(EMC)“ din sec�iunea „6. Specifica�ii“.
• Citi�i �i respecta�i „Aruncarea corect� la de�euri a acestui produs“ din sec�iunea 

„6. Specifica�ii“ când elimina�i la de�euri aparatul �i orice accesorii sau 
componente op�ionale uzate.

1. Specifica�iile dispozitivului
Cuprins:
Dispozitiv, man�on, manual de instruc�iuni, hus� de protec�ie, set de 
baterii, fi�� de urm�rire a evolu�iei tensiunii arteriale

Dispozitiv:

Man�on pentru bra�:

Afi�ajul:

Simboluri de afi�aj:
Simbolul pentru b�t�i neregulate 
ale inimii ( )

Când aparatul detecteaz� un ritm 
neregulat de dou� sau mai multe ori în 
timpul m�sur�rii, simbolul pentru b�t�i 
neregulate ale inimii ( ) va ap�rea pe 
ecran împreun� cu valorile m�sur�torii. 
B�t�ile neregulate sunt definite printr-un 
ritm al b�t�ilor inimii care variaz� cu mai 
mult de 25% (în plus sau în minus) fa�� 
de ritmul mediu al b�t�ilor inimii detectat atunci când aparatul m�soar� 
tensiunea sistolic� �i diastolic�. 
Dac� simbolul pentru b�t�i neregulate ale inimii ( ) apare împreun� cu 
rezultatele m�sur�rii, v� recomand�m s� contacta�i un medic. Urma�i 
recomand�rile medicului dumneavoastr�.

Simbol eroare de mi�care ( )
Simbol eroare de mi�care este afi�at dac� v� mi�ca�i corpul în timpul 
m�sur�torii. Îndep�rta�i man�onul pentru bra� �i a�tepta�i 2–3 minute. 
Efectua�i o alt� m�sur�toare �i r�mâne�i nemi�cat în timpul acesteia.

Simbol pentru valoarea medie ( )
Simbolul pentru valoarea medie este afi�at când ap�sa�i �i �ine�i ap�sat 
butonul de memorie timp de peste 3 secunde. Cea mai recent� valoare medie 
apare pe ecran.

Becul ghidului de înf��urare corect� a man�onului ( )
În cazul în care man�onul nu a fost înf��urat suficient de strâns, este posibil 
ca valorile s� nu fie corecte. Dac� man�onul nu este suficient de strâns, becul 
pentru ghidul de înf��urare a man�onului nu se aprinde. În caz contrar, becul 

 lumineaz� verde. Aceasta este func�ie utilizat� pentru a se putea 
determina dac� man�onul este înf��urat suficient de strâns.

Indicator color al tensiunii arteriale (alertare 
u�oar� în caz de tensiune arterial� mare)

Dac� tensiunea sistolic� ori cea diastolic� este peste 
pragul standard (135 mmHg pentru tensiunea 
sistolic� �i/sau 85 mmHg pentru tensiunea diastolic�), 
indicatorul color al tensiunii arteriale (alertare u�oar� 
în caz de tensiune arterial� mare) va lumina 
portocaliu în momentul afi��rii rezultatului m�sur�rii. 
Dac� aceste valori sunt în plaja standard, nu se va 
aprinde niciun bec.

Clasificarea JNC7* recomand� urm�toarele valori.

Aceste date provin din valori statistice pentru tensiunea arterial�.

* JNC7: Cel de-al �aptelea raport, din decembrie 2003, al Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure.

2. Preg�tirea
2.1 Instalarea bateriei
1. Scoate�i capacul 

compartimentului pentru baterii.

2. Introduce�i 4 baterii „AA“ în 
compartimentul pentru baterii, 
în modul indicat.

3. Introduce�i la loc capacul compartimentului pentru baterii.
Note:
• Când pe afi�aj apare simbolul de baterie desc�rcat� ( ), opri�i aparatul �i 

înlocui�i simultan toate bateriile. Se recomand� utilizarea de baterii alcaline 
cu durat� de via�� lung�.

• Valorile m�sur�torilor sunt stocate în memorie chiar �i dup� înlocuirea 
bateriilor.

• Este posibil ca bateriile furnizate s� aib� o durat� de via�� mai scurt�.

Aruncarea la de�euri a acumulatorilor uza�i trebuie efectuat� în 
conformitate cu reglement�rile na�ionale privind eliminarea la de�euri a 
acumulatorilor.

2.2 Setarea datei �i orei
Înainte de a efectua o m�sur�toare pentru prima dat�, seta�i corect data �i 
ora.

1. Ap�sa�i butonul .
2. Ap�sa�i butonul  sau  pentru a modifica anul.

Ap�sa�i butonul    pentru a confirma anul, dup� care va începe s� 
lumineze intermitent luna. Repeta�i aceea�i pa�i pentru a modifica luna, ziua, 
ora �i minutele.

3. Ap�sa�i butonul START/STOP pentru a opri tensiometrul.
Note:
• În cazul în care bateriile au fost înlocuite, set�rile datei �i orei vor trebui 

reglate din nou.
• Dac� data �i ora nu au fost setate, „-:--“ apare în timpul sau dup� efectuarea 

m�sur�torii.

3. Utilizarea dispozitivului
3.1 Aplicarea man�onului

Îndep�rta�i îmbr�c�mintea strâmt� sau mâneca strâns� de pe partea 
superioar� a bra�ului stâng. 
Nu pozi�iona�i man�onul peste îmbr�c�minte groas�.

1. Introduce�i bine  tubul de aer în mufa 
de aer.

2. Amplasa�i strâns man�onul 
pentru bra� pe partea 
superioar� a bra�ului stâng.

Marginea de jos a man�onului trebuie 
s� fie la 1–2 cm deasupra cotului. 
Tubul de aer trebuie s� fie pe partea 
interioar� a bra�ului, aliniat cu degetul 
mijlociu.

3. Închide�i FERM adezivul 
textil.

Note:
• Când efectua�i o m�sur�toare pe bra�ul 

drept, tubul de aer va fi la nivelul cotului. Fi�i 
aten�i s� nu v� odihni�i mâna pe tubul de aer.

• Tensiunea arterial� poate diferi de la o mân� 
la alta, la fel �i valorile m�surate ale tensiunii arteriale. OMRON recomand� 
s� efectua�i toate m�sur�torile pe acela�i bra�. Dac� valorile la cele dou� 
bra�e difer� foarte mult, întreba�i medicul ce bra� s� folosi�i pentru m�surare.

3.2 Cum s� sta�i corect
Pentru a efectua o m�sur�toare, trebuie 
s� v� relaxa�i �i s� sta�i comod, în pozi�ia 
a�ezat, într-o camer� cu o temperatur� 
confortabil�. Cu 30 de minute înainte de a 
m�sura tensiunea arterial�, nu face�i baie, 
nu consuma�i alcool sau cofein�, nu 
fuma�i �i nu face�i efort fizic intens.

• Sta�i a�ezat pe scaun, cu picioarele pe podea.
• Sta�i a�ezat, cu spatele drept.
• Sta�i a�ezat cu spatele �i cu bra�ul sprijinite.
• Man�onul trebuie fie la acela�i nivel cu inima.

3.3 Efectuarea unei m�sur�tori
Note:
• Pentru a anula o m�sur�toare, ap�sa�i butonul START/STOP pentru 

a elibera aerul în man�on.
• R�mâne�i nemi�ca�i în timp ce efectua�i m�sur�toarea.

Dispozitivul este destinat efectu�rii de m�sur�tori �i stoc�rii în memorie 
a valorilor m�surate pentru dou� persoane care utilizeaz� ID-urile de 
UTILIZATOR 1 �i 2.

1. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� 
de utilizator (1 sau 2).

2. Ap�sa�i butonul START/STOP.
Man�onul începe automat s� se umfle.

3. Scoate�i man�onul pentru bra�.
4. Ap�sa�i butonul START/STOP pentru a opri tensiometrul.

Tensiometrul stocheaz� automat m�sur�torile în memorie.
Aparatul se va opri automat dup� 2 minute.

Not�: A�tepta�i 2–3 minute înainte de a efectua o nou� m�sur�toare. 
Intervalul dintre m�sur�tori permite arterelor s� revin� la starea 
dinaintea m�sur�rii.

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

1. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul 
START/STOP timp de peste 3 
secunde.
Simbolul ID-ului de utilizator �i afi�area 
Datei/orei vor disp�rea.

2. Elibera�i butonul START/STOP când afi�area Datei/orei 
dispare.
Man�onul începe automat s� se umfle.

Contacta�i întotdeauna medicul. Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor 
m�sur�torilor �i automedica�ia sunt periculoase.

3.4 Utilizarea func�iei de memorie
Tensiometrul stocheaz� automat în memorie pân� la 60 de rezultate pentru 
fiecare utilizator (1 �i 2). De asemenea, aparatul poate s� calculeze o valoare 
medie pe baza rezultatelor ultimelor 3 m�sur�tori realizate în interval de 10 
minute.

Note:
• În cazul în care exist� doar 2 seturi de rezultate în memorie pentru perioada 

respectiv�, media se va baza pe acestea 2 valori.
• Dac� exist� 1 m�sur�toare în memorie pentru perioada respectiv�, aceasta 

va fi afi�at� ca valoare medie.
• Dac� memoria este plin�, tensiometrul va �terge cea mai veche valoare 

stocat�.
• Când afi�a�i valoarea m�surat� f�r� a fi setat data �i ora, în locul datei �i orei 

se afi�eaz� „-:--“.

Pentru a vedea valorile stocate în memorie
1. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� de utilizator (1 sau 2).
2. Ap�sa�i butonul .

Înainte de afi�area pulsului, num�rul alocat în 
memorie apare timp de o secund�. 
Cel mai recent set este numerotat cu „1“.

Not�: Rezultatul ghidului pentru înf��urarea 
man�onului apare pe afi�aj împreun� cu 
valorile m�sur�torii. Becul ghidului de 
înf��urare a man�onului nu se va aprinde.

: man�onul este suficient de strâns.
: man�onul nu este strâns sau nu a fost înf��urat corect.

3. Ap�sa�i butonul  sau  pentru a afi�a valorile stocate în 
memorie.

: La valorile mai vechi
: La valorile mai recente

Pentru a vizualiza valoarea medie
1. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� de utilizator (1 sau 2).
2. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul 

 timp de 3 secunde.

Note:
• Dac� m�sur�toarea anterioar� a fost efectuat� f�r� a fi setat data �i ora, nu 

se calculeaz� valoarea medie.
• Dac� în memorie nu exist� rezultate stocate ale m�sur�torilor, 

este afi�at ecranul din figura din dreapta.

Pentru a �terge toate valorile stocate în memorie
1. Selecta�i ID-ul dumneavoastr� de utilizator (1 sau 2).
2. Ap�sa�i butonul de memorie, în timp ce apare simbolul ( ). 

3. În timp ce-l men�ine�i 
ap�sat, ap�sa�i �i butonul 
START/STOP timp de 3 
secunde.

Not�: Nu pute�i �terge doar o parte din valorile stocate în memorie. 
Vor fi �terse toate valorile aferente utilizatorului selectat.

Nu-l deteriora�i. Nu-l distruge�i.
Nu-l modifica�i. Nu-l îndoi�i sau trage�i excesiv.
Nu-l r�suci�i. Nu-l lega�i într-o bucl� în timpul utiliz�rii.
Nu-l t�ia�i. Nu-l a�eza�i sub obiecte grele.

Tensiometru 
automat

Model M3
Manual de instrucţiuni
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A. Afi�ajul
B. Butonul pentru memorie
C. Butonul START/STOP
D. Butonul de setare a datei/orei
E. Comutator de selectare ID 

UTILIZATOR
F. Becul ghidului de înf��urare 

corect� a man�onului
G. Butoanele sus/jos

H. Indicator color pentru tensiunea 
arterial�

I. Compartimentul bateriilor
J. Conector pentru adaptorul de c.a. 

(pentru adaptorul op�ional de c.a.)
K. Orificiu pentru aer

O. Simbolul pentru ID UTILIZATOR
P. Tensiunea sistolic�
Q. Tensiunea diastolic�
R. Simbol pentru baterie desc�rcat�
S. Simbolul de înf��urare corect� a 

man�onului
T. Simbolul pentru b�t�ile inimii

(Lumineaz� intermitent în timpul 
m�sur�torii)

U. Simbolul pentru memorie
V. Simbol pentru valoarea medie
W. Afi�area datei/orei
X. Simbol eroare de mi�care
Y. Simbolul pentru b�t�i neregulate 

ale inimii
Z. Indicatorul pentru nivelul tensiunii 

arteriale
AA. Simbolul pentru dezumflare
AB. Afi�area pulsului/num�rul alocat 

în memorie

Instruc�iuni generale privind tensiunea arterial�
Prehipertensiunea la birou Hipertensiunea acas�

Tensiunea sistolic� 120–139 mmHg 135 mmHg
Tensiunea diastolic� 80–89 mmHg 85 mmHg
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L. Man�onul pentru bra� 
(circumferin�a bra�ului de 22–42 cm)

M. Fi�� pentru aer
N. Tub de aer
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AA

AB

Bătăi normale ale inimii

Bătăi neregulate ale inimii
Interval lungInterval scurt

Tensiune arterială

Tensiune arterială

Pulsul

Pulsul

Minut

Modifica�i Confirma�i
Modifica�i Confirma�i

Modifica�i Confirma�i
Modifica�i Confirma�i

Modifica�i Confirma�i

An
Lun�

Zi
Or�

 : Înainte
 : Înapoi

1–2 cm

Becul ghidului de înf��urare 
corect� a man�onului

PORNIRE UMFLARE DEZUMFLARE COMPLET�

Dac� tensiunea dumneavoastr� sistolic� este 
mai mare de 210 mmHg
Dup� ce man�onul începe s� se umfle, ap�sa�i �i �ine�i ap�sat butonul 
START/STOP pân� când tensiometrul umfl� cu 30 pân� la 40 mmHg 
mai mult decât tensiunea dumneavoastr� sistolic� estimat�.
Note:
• Tensiometrul nu va umfla peste 299 mmHg.
• Nu aplica�i mai mult� presiune decât este necesar.

Afi�aj alternativ 
dat�/or�



4. Mesaje de eroare �i depanarea
4.1 Mesaje de eroare

4.2 Identificarea �i rezolvarea problemelor

5. Între�inerea �i depozitarea
5.1 Între�inerea

Pentru a proteja dispozitivul împotriva deterior�rii, v� rug�m s� 
respecta�i urm�toarele indica�ii:

• P�stra�i dispozitivul �i componentele acestuia într-un loc 
curat �i sigur.

• Nu utiliza�i substan�e de cur��are abrazive sau volatile.
• Nu sp�la�i dispozitivul �i componentele �i nu le scufunda�i în 
ap�.

• Nu folosi�i benzin�, diluan�i sau solven�i similari pentru a 
cur��a dispozitivul.

• Utiliza�i o cârp� moale �i uscat� sau, pentru a cur��a 
dispozitivul �i man�onul, utiliza�i o cârp� moale �i umezit�, 
precum �i detergent neutru.

• Modific�rile neautorizate de c�tre produc�tor vor duce la 
anularea garan�iei. Nu demonta�i �i nu încerca�i s� repara�i 
dispozitivul sau componentele acestuia. Consulta�i punctul 
de vânzare sau distribuitorul autorizat OMRON. 

Calibrare �i service
• Precizia acestui tensiometru a fost testat� cu aten�ie, acesta 
fiind conceput pentru o durat� de via�� îndelungat�.

• În general, se recomand� verificarea dispozitivului o dat� la 
doi ani pentru a asigura func�ionarea corespunz�toare �i 
precizia acestuia. Consulta�i punctul de vânzare sau 
distribuitorul autorizat OMRON. 

5.2 Depozitarea
P�stra�i dispozitivul în husa de protec�ie atunci când nu îl folosi�i.

1. Deconecta�i tubul de aer de la mufa de aer.
2. Plia�i u�or tubul de aer în man�onul 

pentru bra�.

Not�: Nu îndoi�i excesiv tubul de aer.

3. A�eza�i dispozitivul �i man�onul în husa 
de protec�ie.

Nu depozita�i dispozitivul în urm�toarele cazuri:
•Dac� dispozitivul este umed.
•În loca�ii expuse la temperaturi extreme, umiditate, 
radia�ii solare directe, praf sau vapori corozivi.

•În loca�ii expuse la vibra�ii �i �ocuri sau în care 
aparatul nu poate fi a�ezat pe o suprafa�� plan�.

5.3 Accesorii medicale op�ionale
(acoperite de directiva CE privind echipamentele medicale 93/42/CEE)

Folosirea adaptorului op�ional de c.a.
1. Introduce�i fi�a adaptorului de 

c.a. în mufa pentru adaptor 
aflat� pe spatele aparatului.

2. Conecta�i adaptorul de c.a. la 
o priz� electric�.

Pentru a deconecta adaptorul de c.a., scoate�i mai întâi �tec�rul acestuia din 
priz�, apoi deconecta�i fi�a adaptorului de la aparat.

6. Specifica�ii

Note:
• Aceste specifica�ii sunt supuse modific�rii f�r� o notificare prealabil�.
• În studiile de validare clinic�, faza a 5-a a fost utilizat� pe 85 de subiec�i, 

pentru determinarea tensiunii diastolice.
• Acest dispozitiv nu a fost validat pentru utilizarea pe pacientele îns�rcinate.

• Acest produs respect� prevederile Directivei 93/42/CEE (Directiva privind 
dispozitivele medicale). 

• Acest tensiometru este construit în conformitate cu standardul european EN1060, 
Sfigmomanometre neinvazive, Partea 1: Cerin�e generale �i Partea 3: Cerin�e 
suplimentare pentru sistemele electromecanice de m�surare a tensiunii sangvine.

• Acest produs OMRON este produs �i testat cu ajutorul sistemului strict de control 
al calit��ii dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonia. Componenta 
principal� a tensiometrelor OMRON, respectiv senzorul de presiune, este 
fabricat� în Japonia.

7. Garan�ia
V� mul�umim c� a�i achizi�ionat un produs OMRON. Acest produs este realizat din 
materiale de înalt� calitate �i s-a acordat o aten�ie deosebit� producerii acestuia. 
Este conceput pentru a v� oferi satisfac�ie deplin�, cu condi�ia s�-l utiliza�i în mod 
corect �i s�-l între�ine�i în modul descris în manualul de instruc�iuni.
OMRON ofer� pentru acest produs o garan�ie de 3 ani de la data cump�r�rii. 
OMRON garanteaz� realizarea corespunz�toare, calitatea manoperei �i a 
materialelor acestui produs. În perioada de garan�ie OMRON va repara sau înlocui 
produsul defect ori piesele defecte f�r� costuri suplimentare pentru manoper� sau 
piese.
Garan�ia nu acoper� niciunul dintre punctele urm�toare:
a. Costurile �i riscurile cu transportul.
b. Costurile cu repara�iile �i/sau defec�iunile rezultate ca urmare a repara�iilor 

efectuate de persoane neautorizate.
c. Verific�ri �i opera�iuni de între�inere regulate.
d. Defec�iunea sau uzura pieselor op�ionale sau a altor accesorii decât dispozitivul 

în sine, exceptând cazul unor garan�ii explicite oferite mai sus.
e. Costurile rezultate de pe urma neaccept�rii unei solicit�ri de garan�ie (pentru 

acestea se va percepe o tax�).
f. Daunele de orice fel, inclusiv v�t�m�rile corporale, cauzate accidental sau ca 

urmare a utiliz�rii incorecte.
g. Serviciul de calibrare nu este inclus în oferta de garan�ie.
h. Piesele op�ionale beneficiaz� de o garan�ie de un (1) an din momentul 

cump�r�rii. Printre piesele op�ionale se num�r�, f�r� a se limita îns� la acestea, 
man�onul, tubul man�onului �i adaptorul de c.a.

În cazul în care este necesar un serviciu inclus în garan�ie, contacta�i reprezentantul 
de la care a�i cump�rat produsul sau un distribuitor OMRON autorizat. Pentru a g�si 
adresa, consulta�i ambalajul produsului/documenta�ia furnizat� sau contacta�i 
vânz�torul.
Dac� întâmpina�i dificult��i în a g�si serviciile clien�i OMRON, v� rug�m s� ne 
contacta�i, pentru a ob�ine informa�ii suplimentare.
www.omron-healthcare.com

Repara�iile sau schimburile realizate în baza garan�iei nu duc la extinderea sau 
reînnoirea perioadei de garan�ie.
Garan�ia va fi oferit� numai în cazul return�rii produsului complet, împreun� cu 
factura original�/bonul de cas� emis clientului de c�tre vânz�tor.

Fabricat în Vietnam

Eroare afi�at� Cauz� Solu�ie

Aparatul detecteaz� b�t�i 
neregulate ale inimii.

Scoate�i man�onul pentru bra�. 
A�tepta�i 2–3 minute înainte de 
a efectua o nou� m�sur�toare. 
Repeta�i pa�ii enumera�i în 
sec�iunea 3.3. Dac� acest mesaj 
de eroare apare în continuare, 
contacta�i medicul.

Mi�care pe perioada 
m�sur�torii.

Citi�i cu aten�ie �i repeta�i pa�ii 
enumera�i în sec�iunea 3.3.

Bateriile sunt aproape 
desc�rcate.

Este necesar s� înlocui�i 
bateriile cu unele noi înainte 
de consumare.
Consulta�i sec�iunea 2.1.

Bateriile sunt desc�rcate. 
Trebuie s� înlocui�i imediat 
bateriile cu unele noi.
Consulta�i sec�iunea 2.1.

Conector de aer deconectat. Introduce�i ferm conectorul.
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Man�onul pentru bra� este 
prea pu�in strâns.

Amplasa�i strâns man�onul 
pentru bra�.
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Aerul iese din man�onul 
pentru bra�.

Înlocui�i man�onul cu unul nou.
Consulta�i sec�iunea 5.3.

A existat mi�care în timpul 
m�sur�rii, iar man�onul pentru 
bra� nu a fost umflat suficient.

Repeta�i m�sur�toarea. 
R�mâne�i nemi�cat �i nu vorbi�i 
pe perioada m�sur�torii.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Dac� „E2“ apare în mod repetat, 
umfla�i manual man�onul pân� 
când ajunge la 30 pân� la 
40 mmHg peste rezultatul 
ultimei dumneavoastr� 
m�sur�tori.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Man�eta pentru bra� a fost 
umflat� manual la peste 
299 mmHg.

Nu umfla�i man�onul mai mult 
de 299 mmHg.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Mi�care pe perioada 
m�sur�torii.

Repeta�i m�sur�toarea. 
R�mâne�i nemi�cat �i nu vorbi�i 
pe perioada m�sur�torii.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Hainele intr� în contact cu 
man�onul pentru bra�.

Scoate�i hainele care intr� în 
contact cu man�onul pentru 
bra�.
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Eroare de dispozitiv. Contacta�i punctul de vânzare 
sau distribuitorul OMRON.

Problem� Cauz� Solu�ie

Valoarea rezultat� 
în urma m�sur�torii 
este extrem de 
mare (sau extrem 
de mic�).

Man�onul pentru bra� este 
prea pu�in strâns.

Amplasa�i strâns man�onul 
pentru bra�. 
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Utilizatorul se mi�c� sau 
vorbe�te în timpul 
m�sur�torii.

R�mâne�i nemi�cat �i nu 
vorbi�i pe perioada 
m�sur�torii.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Hainele intr� în contact cu 
man�onul pentru bra�.

Scoate�i hainele care intr� în 
contact cu man�onul pentru 
bra�.
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Nu cre�te presiunea în 
man�onul pentru bra�.

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

Asigura�i-v� c� acest tub de 
aer este bine fixat. 
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Aerul iese din man�onul 
pentru bra�.

Înlocui�i man�onul pentru 
bra� cu una nou�. 
Consulta�i sec�iunea 5.3.

Becul ghidului de 
înf��urare a 
man�onului nu se 
aprinde. 
Man�onul pentru bra� 
se dezumfl� prea 
devreme.

Man�onul pentru bra� este 
prea pu�in strâns.

Fixa�i corect man�onul astfel 
încât acesta s� fie înf��urat 
strâns în jurul bra�ului. 
Consulta�i sec�iunea 3.1.

Nu se poate efectua 
m�sur�toarea sau 
valorile înregistrate 
sunt prea mici sau 
prea mari.

Man�onul pentru bra� nu a 
fost umflat suficient.

Umfla�i man�eta astfel încât 
s� fie cu 30 pân� la 
40 mmHg peste rezultatul 
m�sur�torii precedente.
Consulta�i sec�iunea 3.3.

Nu se întâmpl� nimic 
la ap�sarea 
butoanelor.

Bateriile sunt desc�rcate.
Înlocui�i bateriile vechi cu 
unele noi.
Consulta�i sec�iunea 2.1.

Bateriile existente sunt 
montate incorect.

Monta�i bateriile cu 
polarit��ile (+/-) corect 
aliniate.
Consulta�i sec�iunea 2.1.

Alte probleme.

• Ap�sa�i butonul START/STOP �i repeta�i m�sur�toarea.
• Înlocui�i bateriile vechi cu unele noi.
Dac� problema persist�, contacta�i vânz�torul sau 
distribuitorul OMRON.

Man�on mediu 
pentru bra�

Man�on mare 
pentru bra�

Adaptor de c.a. 

Circumferin�a bra�ului
22–32 cm

Circumferin�a bra�ului
22–42 cm

CM2
9513256-6

(Model: HEM-CR24)

Easy Cuff L
9911729-4

(Model: HEM-RML31)

Adaptor de tip S
9515336-9

Adaptor pentru 
Regatul Unit
9983666-5

Descrierea 
produsului

Tensiometru automat

Model OMRON M3 (HEM-7131-E)
Afi�ajul Afi�aj LCD digital
Metod� de 
m�surare

Metoda oscilometric�

Interval de 
m�surare

Tensiune: între 0 �i 299 mm Hg 
Puls: între 40 �i 180 b�t�i/minut.

Precizie Tensiune: ±3 mmHg 
Puls: ±5% din valoarea afi�at�

Umflare Controlat� prin logic� fuzzy de o pomp� electric�
Dezumflare Supap� automat� de dezumflare
Memorie 60 de m�sur�tori cu dat� �i or�, pentru fiecare utilizator 

(1 �i 2)
Valoare nominal� Curent continuu 6 V  4 W
Surs� de 
alimentare

4 baterii „AA“ de 1,5 V sau adaptorul op�ional de curent 
alternativ
(Adaptor S-9515336-9, CA 100–240 V 50/60 Hz 0,12 A)
(Adaptor pentru Regatul Unit 9983666-5, CA 100–240 V 
50/60 Hz 15 VA)

Durata de via�� 
a acumulatorului

Aproximativ 1.000 de m�sur�tori 
(utilizând baterii alcaline noi)

Pies� aplicat� = Tip BF

Protec�ie împotriva 
electrocut�rii

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

= Echipament ME Clasa II (Adaptor op�ional de c.a.)

Temperatur�/
umiditate de 
func�ionare

Între +10 �i +40°C / umiditate relativ� de 30–85%

Temperatur�/
umiditate/presiune 
atmosferic� în 
spa�iile de 
depozitare

Între -20 �i +60°C / umiditate relativ� de 10–95% / 
700–1060 hPa

Clasificare IP IP 20
Greutate Dispozitiv: aproximativ 280 g f�r� baterii

Man�on: aproximativ 170 g
Dimensiuni 
exterioare

Dispozitiv: aproximativ 107 mm (l) x 79 mm (h) x 141 mm (L)
Man�on: aproximativ 145 mm x 594 mm

Circumferin�a 
man�onului

22–42 cm

Materialul 
man�onului/
tubului

Nailon, poliester, clorur� de polivinil

Con�inutul 
ambalajului

Dispozitiv, man�on, manual de instruc�iuni, hus� de 
protec�ie, set de baterii, fi�� de urm�rire a evolu�iei tensiunii 
arteriale

Informa�ii importante privind compatibilitatea electromagnetic� (EMC)
Având în vedere num�rul în cre�tere al aparatelor electronice cum ar fi 
calculatoarele �i telefoanele celulare, dispozitivele medicale prezint� riscul de 
interferen�e electromagnetice cu alte aparate. Interferen�a electromagnetic� poate 
duce la func�ionarea incorect� a aparatului medical �i poate crea o situa�ie 
poten�ial nesigur�.
De asemenea, dispozitivele medicale nu trebuie s� interfereze cu alte dispozitive.
Pentru a se adapta la cerin�ele privind EMC (Compatibilitate electromagnetic�), cu 
scopul de a se preveni producerea de evenimente periculoase, a fost implementat 
standardul EN60601-1-2:2007. Acest standard define�te nivelurile de imunitate la 
interferen�ele electromagnetice, precum �i nivelurile maxime de emisii 
electromagnetice ale dispozitivelor medicale.
Acest dispozitiv medical fabricat de OMRON HEALTHCARE respect� cerin�ele 
standardului EN60601-1-2:2007 privind atât imunitatea, cât �i emisiile.
Cu toate acestea, trebuie avute în vedere câteva m�suri speciale:
• Nu folosi�i telefoanele mobile (celulare) �i alte dispozitive care genereaz� 

câmpuri electrice sau electromagnetice puternice lâng� dispozitivul medical. 
Acest lucru poate determina func�ionarea incorect� a dispozitivului �i poate crea 
o situa�ie poten�ial periculoas�. Este recomandat s� se p�streze o distan�� 
minim� de 7 metri. Dac� distan�a este mai mic�, verifica�i func�ionarea corect� 
a dispozitivului.

Documenta�ia suplimentar� privind EN60601-1-2:2007 este disponibil� la OMRON 
HEALTHCARE EUROPE, la adresa men�ionat� în acest manual de instruc�iuni.
Documenta�ia este, de asemenea, disponibil� la www.omron-healthcare.com.

Aruncarea corect� la de�euri a acestui produs
(De�eurile de echipamente electrice �i electronice)

Acest marcaj prezent pe produs sau pe documenta�ia sa indic� 
faptul c� produsul nu trebuie aruncat la gunoi împreun� cu 
de�eurile menajere la sfâr�itul duratei sale de via��. Pentru a 
preveni posibilele daune aduse mediului sau s�n�t��ii umane din 
cauza arunc�rii necontrolate a de�eurilor, separa�i acest produs de 
alte tipuri de de�euri �i recicla�i-l în mod responsabil pentru a 
promova refolosirea durabil� a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie s� contacteze fie distribuitorul de la care au cump�rat 
produsul, fie autorit��ile locale, pentru detalii privind locul �i modul în care pot 
recicla acest produs într-un mod sigur pentru mediu.
Utilizatorii din mediul de afaceri trebuie s�-�i contacteze furnizorul �i s� verifice 
termenii �i condi�iile contractului de cump�rare. Acest produs nu trebuie aruncat 
la de�euri împreun� cu alte de�euri comerciale. 

Produc�tor OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPONIA

Reprezentant 
pentru UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, OLANDA
www.omron-healthcare.com

Unitate de 
produc�ie

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, VIETNAM

Subsidiar� OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANIA
www.omron-healthcare.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRAN�A


