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Afi aj

Citi i instruc iunile cu aten ie înainte de a utiliza acest 
aparat.

Partea aplicat  - de tip BF

Stimate utilizator,
Noul dvs. aparat de m surat tensiunea arterial  Microlife este un 
instrument medical sigur pentru efectuarea de m sur ri pe bra ul 
superior (de la um r la cot). Este simplu de utilizat, precis i este 
recomandat în special pentru m surarea tensiunii arteriale la 
domiciliu. Acest instrument a fost proiectat în colaborare cu medici 
i testele clinice au dovedit precizia m sur rii ca fiind extrem de 

ridicat .*
V  rug m s  citi i aceste instruc iuni cu aten ie, astfel încât s  în e-
lege i toate func iile sale i informa iile privind siguran a. Noi dorim 
s  v  bucura i de produsul dvs. Microlife. În cazul în care ave i 
orice fel de întreb ri, probleme sau dori i s  comanda i piese de 
schimb, v  rug m contacta i Service-ul local Microlife. Vânz torul 
sau farmacia dvs. vor fi în m sur  s  v  ofere adresa distribuito-
rului Microlife din ara dvs. Alternativ, vizita i pe Internet la 
www.microlife.com, unde pute i g si multe informa ii importante cu 
privire la produsele noastre.
Ave i grij  de s n tatea dvs. – Microlife AG!

* Acest dispozitiv este testat în conformitate cu protocolul ESH i 
ISO81060-2:2013.

Microlife BP A3L Comfort RO
1 Butonul Pornit/Oprit
2 Afi aj
3 Racordul pentru man et
4 Compartimentul bateriei
5 Racordul adaptorului de re ea
6 Man et
7 Conectorul man etei
8 Port USB
9 Întrerup torul MAM
AT Selectorul utilizatorului
AK Butonul M (Memorie)
AL Butonul pentru reglarea timpului

AM Indicatorul utilizatorului
AN Afi aj baterie
AO Data/Ora
AP Valoare sistolic
AQ Valoare diastolic
AR Valoare puls
AS Indicator al nivelului de tensiune arterial  pe culori
BT Intervalul de timp MAM
BK Indicator puls
BL Indicator man et
BM Modul MAM
BN Indicator puls aritmie (PAD)
BO Indicator mi care bra
BP Valoare memorat

A se p stra la loc uscat
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auto-m surare
• Cum evaluez tensiunea mea arterial ?

2. Utilizarea pentru prima oar  a instrumentului
• Introducerea bateriilor
• Setarea datei i orei
• Selecta i man eta corect
• Selectarea utilizatorului
• Selecta i modul de m surare: modul standard sau MAM
• Modul MAM (Recomandat)

3. M surarea tensiunii arteriale cu acest instrument
• Cum proced m pentru a nu memora o citire

4. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce
5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arterial  pe afi aj
6. Conectarea la calculatorul personal (PC)

• Instalarea i transmiterea datelor
7. Memoria pentru date

• Vizualizarea valorilor memorate
• Memorie plin
• tergerea tuturor valorilor

8. Indicatorul bateriei i înlocuirea bateriei
• Baterii aproape desc rcate
• Baterii desc rcate – înlocuirea
• Ce fel de baterii i în ce mod?
• Utilizarea de baterii reînc rcabile

9. Utilizarea unui adaptor de re ea
10. Mesaje de eroare
11. Siguran , îngrijire, verificarea preciziei i salubrizarea

• Siguran a i protec ia
• Îngrijirea instrumentului
• Cur area man etei
• Verificarea preciziei
• Salubrizarea

12. Garan ia
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Fi a garan ie (vezi coperta spate)

1. Elemente importante cu privire la tensiunea arterial  
i auto-m surare

• Tensiunea arterial  este presiunea sângelui care curge în artere, 
generat  de b t ile inimii. Întotdeauna sunt m surate dou  valori, 
cea sistolic  (superioar ) i cea diastolic  (inferioar ).

• Instrumentul indic  de asemenea valoarea pulsului (num rul 
de b t i pe minut al inimii).

• Valori permanent ridicate ale tensiunii arteriale pot duce la 
deteriorarea st rii dvs. de s n tate, i de aceea trebuie s  
fi i tratat de medicul dvs.!

• Întotdeauna discuta i cu medicul dvs. despre valorile m surate 
i informa i-l dac  remarca i ceva neobi nuit sau ave i îndoieli. 

Nu v  baza i niciodat  pe m sur ri singulare ale tensiunii 
arteriale.

• Exist  multe cauze ale unor valori excesiv de ridicate ale 
tensiunii arteriale. Medicul dvs. v  poate explica în detaliu i 
oferi un tratament, dac  este cazul. În afar  de medica ie, pier-
derea în greutate i exerci iile fizice pot, de asemenea, reduce 
tensiunea arterial .

• Sub nici o form  dvs. nu trebuie s  modifica i dozajul medi-
camentelor prescrise de medicul dvs.!

• În func ie de starea i condi ia dvs. fizic , tensiunea arterial  
variaz  destul de mult pe durata unei zile. De aceea, trebuie s  
efectua i m sur rile în acelea i condi ii de lini te i în 
momentul în care v  sim i i relaxat! Face i cel pu in dou  
m sur ri de fiecare dat  (diminea a i seara) i calcula i media.

• Este un lucru obi nuit ca dou  m sur ri efectuate într-o succe-
siune rapid  s  produc  rezultate semnificativ diferite. Din 
acest motiv v  recomand m utilizarea tehnologiei MAM.

• Diferen ele între m sur rile efectuate de medicul dvs. sau la 
farmacie i cele luate acas  sunt de fapt normale, din cauza 
faptului c  aceste situa ii sunt complet diferite.

• Mai multe m sur ri ofer  informa ii mai precise despre tensi-
unea arterial  decât o singur  m surare. Din acest motiv v  
recomand m utilizarea tehnologiei MAM.

• L sa i un interval scurt de cel pu in 15 secunde între dou  
m sur ri.

• Dac  suferi i de b t i neregulate ale inimii, m sur torile efec-
tuate cu acest aparat trebuie s  fie evaluate de medicul 
dumneavoastr .

• Pulsul afi at nu este destinat pentru verificarea frecven ei 
stimulatoarelor cardiace!
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• În cazul în care sunte i îns rcinat , trebuie s  v  verifica i 
tensiunea arterial  foarte atent, pentru c  aceasta se poate 
modifica semnificativ în aceast  perioad !

Acest aparat a fost testat în mod special pentru a fi utilizat 
la gravide i în cazuri de preeclampsie. Dac  observa i 
valori neobi nuit de mari în timpul sarcinii, m sura i din nou 
dup  4 ore. Dac  tensiunea este în continuare mare, 
consulta i medicul dvs. sau ginecologul. 

Cum evaluez tensiunea mea arterial ?

Valoarea mai mare este cea care determin  evaluarea. Exemplu: 
o valoare de 140/80 mmHg sau de 130/90 mmHg indic  «o 
tensiune arterial  prea mare».

2. Utilizarea pentru prima oar  a instrumentului
Introducerea bateriilor
Dup  ce despacheta i dispozitivul, întâi introduce i bateriile. 
Compartimentul pentru baterii 4 este situat în partea de jos a 
aparatului. Introduce i bateriile (4 x 1,5V, m rimea AA), respectând 
polaritatea indicat .

Setarea datei i orei
1. Dup  introducerea noilor baterii, num rul anului clipe te pe 

afi aj. Pute i seta anul prin ap sarea butonului M AK. Pentru a 
confirma i apoi a seta luna, ap sa i butonul pentru reglarea 
timpului AL.

2. Acum pute i seta luna prin utilizarea butonului M. Ap sa i butonul 
pentru reglarea timpului pentru a confirma i apoi a seta ziua.

3. V  rug m urma i instruc iunile de mai sus pentru a seta ziua, 
ora i minutele.

4. De îndat  ce a i setat minutele i a i ap sat butonul pentru 
reglarea timpului, data i ora sunt setate i ora este afi at .

5. Dac  dori i s  modifica i data i ora, ap sa i i ine i ap sat 
butonul pentru reglarea timpului aproximativ 3 secunde, pân  
când num rul anului începe s  clipeasc . În acest moment 
pute i introduce noile valori a a cum este descris mai sus.

Selecta i man eta corect
Microlife ofer  diferite m rimi pentru man et . Selecta i dimensi-
unea man etei care se potrive te circumferin ei bra ului dvs. supe-
rior (m surat  prin prinderea strâns  de mijlocul bra ului superior).

Op ional, sunt disponibile man ete «Easy» cu form  
prestabilit  pentru o fixare mai precis  i mai mult comfort.
Utiliza i numai man ete Microlife!

Contacta i Service-ul local Microlife, în cazul în care man eta 
ata at  6 nu se potrive te.
Conecta i man eta la instrument prin introducerea conectorului 
man etei 7 în racordul pentru man et  3 cât de mult posibil.

Selectarea utilizatorului
Acest aparat permite memorarea separat  a rezultatelor pentru 
doi utilizatori diferi i.

Înaintea fiec rei m sur ri, alege i utilizatorul pentru care se 
face m surarea, cu ajutorul selectorului AT.
Utilizator 1: glisa i selectorul de utilizator AT în sus, spre picto-
grama de utilizator 1.
Utilizator 2: glisa i selectorul de utilizator AT în jos, spre picto-
grama de utilizator 2.

Persoana care face prima m surare ar trebui s  selecteze 
Utilizatorul 1.

Selecta i modul de m surare: modul standard sau MAM
Acest instrument v  permite s  selecta i fie modul standard (o 
singur  m surare standard), fie MAM (m surare tripl  automat ). 
Pentru a selecta modul standard, glisa i întrerup torul MAM 9 de 
pe partea lateral  a instrumentului în jos pân  la pozi ia «1», iar 
pentru a selecta modul MAM, glisa i acest întrerup tor în sus pân  
la pozi ia «3».

Tabel pentru clasificarea valorilor tensiunii arteriale pentru adul i, 
la domiciliu, în conformitate cu normele interna ionale (ESH, AHA, 
JSH). Date în mmHg.

Domeniu Sistolic Diastolic Recomandare
tensiune arterial  
prea mic

 100  60 Consulta i medicul

1. tensiune arterial  
optim

100 - 130 60 - 80 Verifica i dvs. în iv

2. tensiune arterial  
crescut

130 - 135 80 - 85 Verifica i dvs. în iv

3. tensiune arterial  
prea mare

135 - 160 85 - 100 Solicita i asisten  
medical

4. tensiune arterial  
periculos de mare

160 100 Solicita i de urgen  
asisten  medical !

Dimensiunea 
man etei pentru circumferin a bra ului superior
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
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Modul MAM (Recomandat)
• În modul MAM, sunt efectuate automat 3 m sur ri succesive, i 

rezultatul este apoi automat analizat i afi at. Din cauza faptului 
c  tensiunea arterial  este fluctuant , rezultatul determinat în 
acest fel este mai sigur decât cel produs de o singur  m surare.

• Când selecta i modul 3 m sur ri, simbolul MAM BM apare pe 
ecran.

• Partea din dreapta jos a afi ajului indic  un 1, 2 sau 3 pentru a 
ar ta care din cele 3 m sur ri este efectuat  în momentul 
respectiv.

• Exist  o pauz  de 15 secunde între m sur ri (15 secunde sunt de 
ajuns conform «Blood Pressure Monitoring, 2001, 6:145-147» - 
Supravegherea tensiunii arteriale cu instrumente oscilometrice). 
O num r toare invers  indic  timpul r mas.

• Rezultatele individuale nu sunt afi ate. Tensiunea dvs. arterial  
va fi afi at  numai dup  ce sunt efectuate toate cele 3 m sur ri.

• Nu scoate i man eta între m sur ri.
• În cazul în care una din m sur rile individuale este pus  sub 

semnul întreb rii, este efectuat  automat o a patra.

3. M surarea tensiunii arteriale cu acest instrument
ine i seama de urm toarea list  de verificare pentru o 

m surare sigur
1. Evita i orice fel de activitate, mâncatul sau fumatul imediat 

înainte de m surare.
2. Sta i jos cel pu in 5 minute înainte de m surare i relaxa i-v .
3. Întotdeauna m sura i la aceea i mân  (în mod normal 

stânga). Se recomand  ca, la prima vizit , medicul s  fac  câte 
o m surare la fiecare bra , pentru a stabili la care va face m su-
r torile pe viitor. Acesta ar trebui s  fie bra ul unde tensiunea 
este mai mare.

4. Scoate i articolele de îmbr c minte care v  strâng bra ul supe-
rior. Pentru a evita strângerea, mânecile c m ilor nu trebuie 
suflecate - acestea nu interfereaz  cu man eta dac  stau lejer.

5. Asigura i-v  întotdeauna c  man eta pe care o folosi i are 
dimensiunea potrivit  (indicat  pe man et ).
• Fixa i man eta bine, dar nu prea strâns.
• Verifica i ca man eta s  fie cu 2 cm deasupra cotului dvs.
• Semnul de pe man et  care indic  artera (o linie de cca 

3 cm) trebuie s  vin  în prelungirea arterei de pe partea inte-
rioar  a bra ului.

• Sprijini i-v  bra ul astfel încât s  fie relaxat.
• Verifica i ca man eta s  fie la aceea i în l ime cu inima dvs.

6. Ap sa i butonul Pornit/Oprit 1 pentru a începe m surarea.

7. Man eta se va umfla acum automat. Relaxa i-v , nu muta i i 
nu încorda i mu chii bra ului pân  la afi area rezultatului m su-
r rii. Respira i normal i nu vorbi i.

8. M surarea se efectueaz  în timpul umfl rii. Viteza de umflare 
poate varia, acest lucru este o apari ie normal .

9. În timpul m sur rii, indicatorul puls BK, clipe te pe ecran.
10.Rezultatul, care include tensiunea arterial  sistolic  AP i dias-

tolic  AQ, împreun  cu pulsul AR, este afi at. ine i cont de 
asemenea de explica iile cu privire la afi ri, prezentate în 
continuare în aceast  bro ur .

11.La terminarea m sur torii, scoate i man eta.
12.Stinge i instrumentul. (Monitorul se stinge automat dup  apro-

ximativ 1 minut).

Cum proced m pentru a nu memora o citire
Imediat ce valoarea este afi at , ap sa i i ine i ap sat butonul 
Pornit/Oprit 1 în timp ce «M» BP clipe te. Confirma i tergerea 
ap sând butonul M AK.

Pute i opri m surarea în orice moment prin ap sarea buto-
nului Pornit/Oprit (de exemplu dac  nu v  sim i i bine sau 
ave i o senza ie nepl cut  din cauza presiunii).

4. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce
Simbolul BN indic  faptul c  au fost detectate anumite neregulari-
t i ale pulsului pe durata m sur rii. În acest caz, rezultatul este 
posibil s  se abat  de la tensiunea dvs. arterial  normal  – repeta i 
m surarea. În majoritatea cazurilor, acesta nu este un motiv de 
îngrijorare. Totu i, dac  simbolul apare în mod frecvent (de 
exemplu de câteva ori pe s pt mân  în cazul m sur rilor efec-
tuate zilnic), v  recomand m s  informa i medicul. V  rug m s -i 
prezenta i medicului dvs. urm toarea explica ie:

Informa ii pentru medic în cazul apari iei frecvente a 
indicatorului de aritmie
Acest instrument este un aparat oscilometric de m surat tensi-
unea arterial , care analizeaz  de asemenea i pulsul neregulat 
pe durata m sur rii. Instrumentul este testat clinic.
Simbolul de aritmie este afi at dup  m surare dac  apar nere-
gularit i ale pulsului pe durata m sur rii. Dac  simbolul apare 
în mod frecvent (de exemplu de câteva ori pe s pt mân  în 
cazul m sur rilor efectuate zilnic), recomand m pacientului s  
solicite asisten  medical .
Instrumentul nu înlocuie te o consulta ie cardiac , dar ajut  la 
detectarea neregularit ilor pulsului într-o faz  timpurie.



28

5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arterial  
pe afi aj

Liniile de pe marginea stâng  a afi ajului AS v  indic  domeniul în 
care este cuprins  valoarea tensiunii arteriale indicate. În func ie 
de în l imea liniei, valoarea înregistrat  este cuprins  fie în dome-
niul optim (verde), crescut  (galben), prea mare (portocaliu) sau 
periculos de mare (ro u). Clasificarea corespunde celor 4 domenii 
din tabelul din «Sec iunea 1.», în conformitate cu normele interna-
ionale (ESH, AHA, JSH).

6. Conectarea la calculatorul personal (PC)

Acest instrument se poate folosi conectat la un calculator personal 
(PC) care ruleaz  programul «Microlife  Blood Pressure Analyser 
(BPA)». Datele din memorie se pot transfera prin conectarea la 
calculator cu ajutorul unui cablu de date.
În cazul în care CD-ul i cablul nu sunt incluse, desc rca i soft-ul 
BPA de pe www.microlife.com i folosi i un cablu USB cu conector 
Mini-B cu 5 pini.

Instalarea i transmiterea datelor
1. Introduce i CD-ul în unitatea de CD ROM a calculatorului. Insta-

larea va începe automat. Dac  nu, face i clic pe 
«SETUP.EXE».

2. Conecta i tensiometrul prin cablu la PC; nu trebuie s -l porni i. 
Pe ecran apar 3 segmente orizontale care r mân afi ate timp 
de 3 secunde.

3. Apoi segmentele încep s  pulseze, ar tând c  leg tura între 
PC i instrument s-a realizat cu succes. Cât timp cablul r mâne 
conectat, segmentele continu  s  pulseze, iar butoanele instru-
mentului sunt inhibate.

Pe durata conect rii, instrumentul este controlat în totalitate 
de calculator. V  rug m s  accesa i fi ierul «help» pentru 
instruc iunile programului.

7. Memoria pentru date
Acest aparat memoreaz  automat câte 99 valori pentru fiecare din 
cei 2 utilizatori.

Vizualizarea valorilor memorate
Selecta i utilizatorul 1 sau 2 cu selectorul de utilizator AT.
Ap sa i scurt butonul M AK, când instrumentul este stins. Afi ajul 
indic  mai întâi «M» BP i media valorilor m surate. Dup  aceea, 
se afi eaz  ultima valoare memorat .

Prin ap sarea butonului M înc  o dat , este afi at  valoarea ante-
rioar . Prin ap sarea butonului M în mod repetat, pute i trece de la 
o valoare memorat  la alta.

Memorie plin

m
Fi i aten i s  nu dep i i capacitatea maxim  de 99 valori a 
memoriei. Dup  ce memoria de 99 se umple, cea mai 
veche valoare este automat suprascris  cu valoarea 
100. Valorile trebuie evaluate de c tre medic înainte de 
atingerea capacit ii maxime a memoriei – în caz contrar 
unele date vor fi pierdute.

tergerea tuturor valorilor
Asigura i-v  c  utilizatorul corect este activat.
1. Cu aparatul stins, selecta i utilizatorul 1 sau 2 cu ajutorul selec-

torului AT.
2. ine i ap sat butonul M AK pân  când se afi eaz  «CL», apoi 

elibera i-l.
3. Pentru a terge definitive memoria pentru utilizatorul selectat, 

ap sa i M în timp ce «CL» clipe te pe ecran.
Anularea tergerii: ap sa i butonul Pornit/Oprit 1 în timp 
ce «CL» clipe te pe ecran.
Valorile individuale nu pot fi terse.

8. Indicatorul bateriei i înlocuirea bateriei
Baterii aproape desc rcate
În momentul în care bateriile sunt desc rcate în propor ie de aproxi-
mativ ¾, simbolul bateriei AN va clipi de îndat  ce instrumentul este 
pornit (se afi eaz  baterie par ial plin ). Cu toate c  instrumentul va 
continua s  m soare sigur, trebuie s  face i rost de baterii noi.

Baterii desc rcate – înlocuirea
În momentul în care bateriile sunt desc rcate, simbolul bateriei AN 
va clipi de îndat  ce instrumentul este pornit (se afi eaz  baterie 
desc rcat ). Nu mai pute i efectua alte m sur ri i trebuie s  înlo-
cui i bateriile.
1. Deschide i compartimentul pentru baterii 4 în partea de jos a 

aparatului.
2. Înlocui i bateriile – verifica i polaritatea corect  a a cum 

prezint  simbolurile din interiorul compartimentului.
3. Pentru a seta data i ora, urma i procedura descris  în 

«Sec iunea 2.».
Memoria re ine toate valorile cu toate c  data i ora trebuie 
s  fie resetate – de aceea num rul anului clipe te automat 
dup  ce bateriile sunt înlocuite.
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Ce fel de baterii i în ce mod?
Utiliza i 4 baterii alcaline noi, cu durat  mare de via  de 
1,5V, format AA.
Nu utiliza i baterii expirate.
În cazul în care instrumentul urmeaz  a nu mai fi utilizat o 
perioad  mai lung  de timp, scoate i bateriile.

Utilizarea de baterii reînc rcabile
De asemenea, pute i utiliza acest instrument cu baterii reînc rcabile.

V  rug m utiliza i numai baterii reutilizabile tip «NiMH»!
Bateriile trebuie scoase i reînc rcate dac  apare simbolul 
bateriei (baterie desc rcat )! Acestea nu trebuie s  r mân  
în instrument, deoarece se pot deteriora (se descarc  în 
întregime, ca rezultat al utiliz rii reduse a instrumentului, 
chiar când este stins).
Scoate i întotdeauna bateriile reînc rcabile, dac  nu inten-
iona i s  utiliza i instrumentul mai mult de o s pt mân !
Bateriile NU pot fi înc rcate în interiorul aparatului de 
m surat tensiunea! Reînc rca i aceste baterii într-un înc r-
c tor extern i respecta i informa iile cu privire la înc rcare, 
între inere i durabilitate!

9. Utilizarea unui adaptor de re ea
Pute i utiliza acest instrument cu ajutorul adaptorului de re ea 
Microlife (DC 6V, 600 mA).

Utiliza i numai adaptorul de re ea Microlife disponibil ca acce-
soriu original, potrivit pentru tensiunea dvs. de alimentare.
Verifica i ca nici adaptorul de re ea, nici cablul s  nu fie 
deteriorate.

1. Introduce i cablul adaptorului din racordul adaptorului de re ea 5 
în aparatul de m surat tensiunea.

2. Introduce i techerul adaptorului în priza de perete.
Când este conectat adaptorul de re ea, nu se consum  curent de 
la baterie.

10. Mesaje de eroare
Dac  pe durata m sur rii apare o eroare, m surarea este întrerupt  
i este afi at un mesaj de eroare, de exemplu «ERR 3».

* V  rug m consulta i medicul în cazul în care aceasta sau alt  
problem  apare în mod repetat.

În cazul în care considera i c  rezultatele sunt neobi nuite, 
v  rug m citi i cu aten ie informa iile din «Sec iunea 1.».

11. Siguran , îngrijire, verificarea preciziei i salubrizarea

m Siguran a i protec ia

• Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul descris în 
aceast  bro ur . Produc torul nu poate fi f cut r spunz tor 
pentru daunele cauzate de utilizarea incorect .

• Acest instrument include componente sensibile i trebuie tratat 
cu aten ie. Respecta i condi iile de p strare i func ionare 
descrise în sec iunea «Specifica ii tehnice»!

Eroare Descriere Cauza posibil  i remediere
«ERR 1» Semnal 

prea slab
Semnalele pulsului la man et  sunt prea 
slabe. Repozi iona i man eta i repeta i 
m surarea.*

«ERR 2»
BO

Semnal de 
eroare

Pe durata m sur rii, au fost detectate 
semnale de eroare la nivelul man etei, 
cauzate de exemplu de mi care sau 
încordare muscular . Repeta i m su-
rarea, cu bra ul inut relaxat.

«ERR 3»
BL

Lips  de 
presiune în 
man et

Nu poate fi generat  o presiune adec-
vat  în man et . Este posibil s  fi ap rut 
o neetan eitate. Verifica i ca man eta s  
fie corect fixat  i s  nu fie prea larg . 
Înlocui i bateriile dac  este nevoie. 
Repeta i m surarea.

«ERR 5» Rezultat 
anormal

Semnalele de m surare sunt imprecise 
i de aceea nu poate fi afi at nici un 

rezultat. Citi i lista de verificare pentru 
efectuarea de m sur ri sigure i apoi 
repeta i m surarea.*

«ERR 6» Modul MAM Pe durata m sur rii au existat prea multe 
erori în modul MAM, ob inerea unui rezultat 
final fiind astfel imposibil . Citi i lista de veri-
ficare pentru efectuarea de m sur ri sigure 
i apoi repeta i m surarea.*

«HI» Pulsul sau 
presiunea 
din man et  
prea mare

Presiunea din man et  este prea mare 
(peste 300 mmHg) SAU pulsul este prea 
ridicat (peste 200 b t i pe minut). Rela-
xa i-v  5 minute i repeta i m surarea.*

«LO» Puls prea 
redus

Pulsul este prea redus (mai pu in de 
40 b t i pe minut). Repeta i m surarea.*

Eroare Descriere Cauza posibil  i remediere
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• Proteja i-l împotriva:
- apei i umezelii
- temperaturilor extreme
- impactului i c derii
- murd riei i prafului
- razelor solare directe
- c ldurii i frigului

• Man etele sunt sensibile i trebuie mânuite cu grij .
• Nu înlocui i i nu folosi i alt tip de man et  sau de conector 

pentru a m sura cu acest aparat.
• Umfla i man eta doar când este fixat .
• Func ia acestui dispozitiv poate fi compromis  atunci când este 

utilizat în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice, cum 
ar fi telefoanele mobile sau instala iile radio i recomand m o 
distan  de cel pu in 1 m de la acestea. În cazurile în care acest 
lucru este inevitabil, v  rug m s  verifica i dac  dispozitivul 
func ioneaz  corespunz tor înainte de utilizare.

• Nu utiliza i instrumentul dac  ave i impresia c  este deteriorat 
sau observa i ceva neobi nuit la el.

• Nu demonta i niciodat  instrumentul.
• În cazul în care instrumentul urmeaz  a nu fi utilizat o perioad  

mai lung  de timp, bateriile trebuie scoase.
• Citi i informa iile cu privire la siguran  din sec iunile individuale 

ale acestei bro uri.
Ave i grij  s  nu l sa i instrumentul nesupravegheat la 
îndemâna copiilor; unele p r i componente sunt suficient de 
mici pentru a putea fi înghi ite. Ave i grij , deoarece exist  
risc de strangulare în cazul în care acest instrument este 
livrat cu cabluri sau tuburi.

Îngrijirea instrumentului
Cur a i instrumentul numai cu o cârp  moale, uscat .

Cur area man etei
Îndep rta i cu grij  petele de pe man et , folosind o cârp  umed  
i spum  de s pun.

m
ATEN IE: Nu sp la i man eta în ma ina de sp lat rufe sau 
vase!

Verificarea preciziei
Noi recomand m verificarea preciziei acestui instrument la fiecare 
2 ani sau dup  un impact mecanic (de exemplu dup  o eventual  
c dere). V  rug m contacta i Service-ul local Microlife pentru a 
planifica verificarea (vezi prefa a).

Salubrizarea
Bateriile i instrumentele electronice trebuie salubrizate în 
concordan  cu reglement rile locale în vigoare, i nu 
împreun  cu de eurile menajere.

12. Garan ia
Acest instrument are o perioad  de 5 ani garan ie de la data achi-
zi ion rii. Garan ia este valabil  doar la prezentarea fi ei de 
garan ie completat  de distribuitor (vezi verso) care s  confirme 
data cump r rii, sau cu chitan a/factura de cump rare.
• Bateriile i piesele supuse uzurii nu sunt incluse.
• Deschiderea sau modificarea instrumentului anuleaz  garan ia.
• Garan ia nu acoper  daunele cauzate de manipularea necores-

punz toare, baterii desc rcate, accidente sau nerespectarea 
instruc iunilor de utilizare.

• Func ionarea man etei (etan eitatea camerei) este garantat  
pentru 2 ani.

V  rug m contacta i Service-ul local Microlife (vezi prefa a).

13. Specifica ii tehnice

Condi ii de 
func ionare:

10 - 40 °C
15 - 95 % umiditate relativ  maxim

Condi ii de p strare: -20 - +55 °C
15 - 95 % umiditate relativ  maxim

Greutate: 385 g (inclusiv bateriile)
Dimensiuni: 143 x 85 x 58 mm
Metoda de m surare: oscilometric , corespunz tor metodei 

Korotkoff: Faza I sistolic, Faza V diastolic
Domeniul de 
m surare:

20 - 280 mmHg – tensiune arterialã
40 - 200 b t i pe minut – puls

Domeniu de afi are a 
presiunii man etei: 0 - 299 mmHg
Rezolu ie: 1 mmHg
Precizie static : presiune în intervalul ± 3 mmHg
Precizia pulsului: ±5 % din valoarea m surat
Sursa de tensiune: 4 baterii alcaline de 1,5V; format AA

Adaptor de re ea 6V CC, 600 mA (op ional)
Durata de via  
baterie: aprox. 580 m sur ri (utilizare de baterii noi)
Clasa IP: IP20
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Acest dispozitiv îndepline te cerin ele Directivei 93/42/CEE privind 
dispozitivele medicale.
Ne rezerv m dreptul de a efectua modific ri tehnice.

Standarde de 
referin :

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Durata de via  
probabil :

Instrument: 5 ani sau 10000 m sur ri
Accesorii: 2 ani


