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Butonul Pornit/Oprit
Afiúaj
Racordul pentru manúetă
Compartimentul bateriei
Racordul adaptorului de reĠea
Manúetă
Conectorul manúetei
Port USB
Întrerupătorul MAM
Selectorul utilizatorului
Butonul M (Memorie)
Butonul pentru reglarea timpului

Afiûaj
AM Indicatorul utilizatorului
AN Afiúaj baterie
AO Data/Ora
AP Valoare sistolică
AQ Valoare diastolică
AR Valoare puls
AS Indicator al nivelului de tensiune arterială pe culori
BT Intervalul de timp MAM
BK Indicator puls
BL Indicator manúetă
BM Modul MAM
BN Indicator puls aritmie (PAD)
BO Indicator miúcare braĠ
BP Valoare memorată

CitiĠi instrucĠiunile cu atenĠie înainte de a utiliza acest
aparat.
Partea aplicată - de tip BF
A se păstra la loc uscat
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Stimate utilizator,
Noul dvs. aparat de măsurat tensiunea arterială Microlife este un
instrument medical sigur pentru efectuarea de măsurări pe braĠul
superior (de la umăr la cot). Este simplu de utilizat, precis úi este
recomandat în special pentru măsurarea tensiunii arteriale la
domiciliu. Acest instrument a fost proiectat în colaborare cu medici
úi testele clinice au dovedit precizia măsurării ca fiind extrem de
ridicată.*
Vă rugăm să citiĠi aceste instrucĠiuni cu atenĠie, astfel încât să înĠelegeĠi toate funcĠiile sale úi informaĠiile privind siguranĠa. Noi dorim
să vă bucuraĠi de produsul dvs. Microlife. În cazul în care aveĠi
orice fel de întrebări, probleme sau doriĠi să comandaĠi piese de
schimb, vă rugăm contactaĠi Service-ul local Microlife. Vânzătorul
sau farmacia dvs. vor fi în măsură să vă ofere adresa distribuitorului Microlife din Ġara dvs. Alternativ, vizitaĠi pe Internet la
www.microlife.com, unde puteĠi găsi multe informaĠii importante cu
privire la produsele noastre.
AveĠi grijă de sănătatea dvs. – Microlife AG!
* Acest dispozitiv este testat în conformitate cu protocolul ESH úi
ISO81060-2:2013.

Cuprins
1. Elemente importante cu privire la tensiunea arterialĄ ûi
auto-mĄsurare
• Cum evaluez tensiunea mea arterială?
2. Utilizarea pentru prima oarĄ a instrumentului
• Introducerea bateriilor
• Setarea datei úi orei
• SelectaĠi manúeta corectă
• Selectarea utilizatorului
• SelectaĠi modul de măsurare: modul standard sau MAM
• Modul MAM (Recomandat)
3. MĄsurarea tensiunii arteriale cu acest instrument
• Cum procedăm pentru a nu memora o citire
4. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce
5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arterialĄ pe afiûaj
6. Conectarea la calculatorul personal (PC)
• Instalarea úi transmiterea datelor
7. Memoria pentru date
• Vizualizarea valorilor memorate
• Memorie plină
• ùtergerea tuturor valorilor
8. Indicatorul bateriei ûi înlocuirea bateriei
• Baterii aproape descărcate
• Baterii descărcate – înlocuirea
• Ce fel de baterii úi în ce mod?
• Utilizarea de baterii reîncărcabile
9. Utilizarea unui adaptor de reġea
10. Mesaje de eroare
11. SiguranġĄ, îngrijire, verificarea preciziei ûi salubrizarea
• SiguranĠa úi protecĠia
• Îngrijirea instrumentului
• CurăĠarea manúetei
• Verificarea preciziei
• Salubrizarea
12. Garanġia
13. Specificaġii tehnice
Fiʔa garanġie (vezi coperta spate)

BP A3L Comfort

1. Elemente importante cu privire la tensiunea arterialĄ
ûi auto-mĄsurare
• Tensiunea arterialĄ este presiunea sângelui care curge în artere,
generată de bătăile inimii. Întotdeauna sunt măsurate două valori,
cea sistolicĄ (superioară) úi cea diastolicĄ (inferioară).
• Instrumentul indică de asemenea valoarea pulsului (numărul
de bătăi pe minut al inimii).
• Valori permanent ridicate ale tensiunii arteriale pot duce la
deteriorarea stĄrii dvs. de sĄnĄtate, ûi de aceea trebuie sĄ
fiġi tratat de medicul dvs.!
• Întotdeauna discutaĠi cu medicul dvs. despre valorile măsurate
úi informaĠi-l dacă remarcaĠi ceva neobiúnuit sau aveĠi îndoieli.
Nu vĄ bazaġi niciodatĄ pe mĄsurĄri singulare ale tensiunii
arteriale.
• Există multe cauze ale unor valori excesiv de ridicate ale
tensiunii arteriale. Medicul dvs. vă poate explica în detaliu úi
oferi un tratament, dacă este cazul. În afară de medicaĠie, pierderea în greutate úi exerciĠiile fizice pot, de asemenea, reduce
tensiunea arterială.
• Sub nici o formĄ dvs. nu trebuie sĄ modificaġi dozajul medicamentelor prescrise de medicul dvs.!
• În funcĠie de starea úi condiĠia dvs. fizică, tensiunea arterială
variază destul de mult pe durata unei zile. De aceea, trebuie sĄ
efectuaġi mĄsurĄrile în aceleaûi condiġii de liniûte ûi în
momentul în care vĄ simġiġi relaxat! FaceĠi cel puĠin două
măsurări de fiecare dată (dimineaĠa úi seara) úi calculaĠi media.
• Este un lucru obiúnuit ca două măsurări efectuate într-o succesiune rapidă să producă rezultate semnificativ diferite. Din
acest motiv vă recomandăm utilizarea tehnologiei MAM.
• Diferenġele între măsurările efectuate de medicul dvs. sau la
farmacie úi cele luate acasă sunt de fapt normale, din cauza
faptului că aceste situaĠii sunt complet diferite.
• Mai multe mĄsurĄri oferă informaĠii mai precise despre tensiunea arterială decât o singură măsurare. Din acest motiv vă
recomandăm utilizarea tehnologiei MAM.
• LĄsaġi un interval scurt de cel puĠin 15 secunde între două
măsurări.
• Dacă suferiĠi de bĄtĄi neregulate ale inimii, măsurătorile efectuate cu acest aparat trebuie să fie evaluate de medicul
dumneavoastră.
• Pulsul afiûat nu este destinat pentru verificarea frecvenġei
stimulatoarelor cardiace!
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• În cazul în care sunteĠi însĄrcinatĄ, trebuie să vă verificaĠi
tensiunea arterială foarte atent, pentru că aceasta se poate
modifica semnificativ în această perioadă!
Acest aparat a fost testat în mod special pentru a fi utilizat
la gravide úi în cazuri de preeclampsie. Dacă observaĠi
valori neobiúnuit de mari în timpul sarcinii, măsuraĠi din nou
după 4 ore. Dacă tensiunea este în continuare mare,
consultaĠi medicul dvs. sau ginecologul.
Cum evaluez tensiunea mea arterialĄ?
Tabel pentru clasificarea valorilor tensiunii arteriale pentru adulĠi,
la domiciliu, în conformitate cu normele internaĠionale (ESH, AHA,
JSH). Date în mmHg.
Domeniu
Sistolic Diastolic Recomandare
tensiune arterială z 100
z 60
ConsultaĠi medicul
prea mică
1. tensiune arterială 100 - 130 60 - 80 VerificaĠi dvs. înúivă
optimă
2. tensiune arterială 130 - 135 80 - 85 VerificaĠi dvs. înúivă
crescută
3. tensiune arterială 135 - 160 85 - 100 SolicitaĠi asistenĠă
prea mare
medicală
4. tensiune arterială 160 y
100 y
SolicitaĠi de urgenĠă
periculos de mare
asistenĠă medicală!
Valoarea mai mare este cea care determină evaluarea. Exemplu:
o valoare de 140/80 mmHg sau de 130/90 mmHg indică «o
tensiune arterială prea mare».

)

2. Utilizarea pentru prima oarĄ a instrumentului
Introducerea bateriilor
După ce despachetaĠi dispozitivul, întâi introduceĠi bateriile.
Compartimentul pentru baterii 4 este situat în partea de jos a
aparatului. IntroduceĠi bateriile (4 x 1,5V, mărimea AA), respectând
polaritatea indicată.
Setarea datei ûi orei
1. După introducerea noilor baterii, numărul anului clipeúte pe
afiúaj. PuteĠi seta anul prin apăsarea butonului M AK. Pentru a
confirma úi apoi a seta luna, apăsaĠi butonul pentru reglarea
timpului AL.
2. Acum puteĠi seta luna prin utilizarea butonului M. ApăsaĠi butonul
pentru reglarea timpului pentru a confirma úi apoi a seta ziua.
3. Vă rugăm urmaĠi instrucĠiunile de mai sus pentru a seta ziua,
ora úi minutele.
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4. De îndată ce aĠi setat minutele úi aĠi apăsat butonul pentru
reglarea timpului, data úi ora sunt setate úi ora este afiúată.
5. Dacă doriĠi să modificaĠi data úi ora, apăsaĠi úi ĠineĠi apăsat
butonul pentru reglarea timpului aproximativ 3 secunde, până
când numărul anului începe să clipească. În acest moment
puteĠi introduce noile valori aúa cum este descris mai sus.
Selectaġi manûeta corectĄ
Microlife oferă diferite mărimi pentru manúetă. SelectaĠi dimensiunea manúetei care se potriveúte circumferinĠei braĠului dvs. superior (măsurată prin prinderea strânsă de mijlocul braĠului superior).
Dimensiunea
manûetei
pentru circumferinġa braġului superior
M
22 - 32 cm
M-L
22 - 42 cm
L
32 - 42 cm
OpĠional, sunt disponibile manʓete «Easy» cu formă
prestabilită pentru o fixare mai precisă úi mai mult comfort.
UtilizaĠi numai manúete Microlife!
X ContactaĠi Service-ul local Microlife, în cazul în care manúeta
ataúată 6 nu se potriveúte.
X ConectaĠi manúeta la instrument prin introducerea conectorului
manúetei 7 în racordul pentru manúetă 3 cât de mult posibil.

)
)

Selectarea utilizatorului
Acest aparat permite memorarea separată a rezultatelor pentru
doi utilizatori diferiĠi.
X Înaintea fiecĄrei mĄsurĄri, alegeĠi utilizatorul pentru care se
face măsurarea, cu ajutorul selectorului AT.
X Utilizator 1: glisaĠi selectorul de utilizator AT în sus, spre pictograma de utilizator 1.
X Utilizator 2: glisaĠi selectorul de utilizator AT în jos, spre pictograma de utilizator 2.
Persoana care face prima măsurare ar trebui să selecteze
Utilizatorul 1.

)

Selectaġi modul de mĄsurare: modul standard sau MAM
Acest instrument vă permite să selectaĠi fie modul standard (o
singură măsurare standard), fie MAM (măsurare triplă automată).
Pentru a selecta modul standard, glisaĠi întrerupătorul MAM 9 de
pe partea laterală a instrumentului în jos până la poziĠia «1», iar
pentru a selecta modul MAM, glisaĠi acest întrerupător în sus până
la poziĠia «3».

Modul MAM (Recomandat)
• În modul MAM, sunt efectuate automat 3 măsurări succesive, úi
rezultatul este apoi automat analizat úi afiúat. Din cauza faptului
că tensiunea arterială este fluctuantă, rezultatul determinat în
acest fel este mai sigur decât cel produs de o singură măsurare.
• Când selectaĠi modul 3 măsurări, simbolul MAM BM apare pe
ecran.
• Partea din dreapta jos a afiúajului indică un 1, 2 sau 3 pentru a
arăta care din cele 3 măsurări este efectuată în momentul
respectiv.
• Există o pauză de 15 secunde între măsurări (15 secunde sunt de
ajuns conform «Blood Pressure Monitoring, 2001, 6:145-147» Supravegherea tensiunii arteriale cu instrumente oscilometrice).
O numărătoare inversă indică timpul rămas.
• Rezultatele individuale nu sunt afiúate. Tensiunea dvs. arterială
va fi afiúată numai după ce sunt efectuate toate cele 3 măsurări.
• Nu scoateĠi manúeta între măsurări.
• În cazul în care una din măsurările individuale este pusă sub
semnul întrebării, este efectuată automat o a patra.

3. MĄsurarea tensiunii arteriale cu acest instrument
Ġineġi seama de urmĄtoarea listĄ de verificare pentru o
mĄsurare sigurĄ
1. EvitaĠi orice fel de activitate, mâncatul sau fumatul imediat
înainte de măsurare.
2. StaĠi jos cel puĠin 5 minute înainte de măsurare úi relaxaĠi-vă.
3. Întotdeauna mĄsuraġi la aceeaûi mânĄ (în mod normal
stânga). Se recomandă ca, la prima vizită, medicul să facă câte
o măsurare la fiecare braĠ, pentru a stabili la care va face măsurătorile pe viitor. Acesta ar trebui să fie braĠul unde tensiunea
este mai mare.
4. ScoateĠi articolele de îmbrăcăminte care vă strâng braĠul superior. Pentru a evita strângerea, mânecile cămăúilor nu trebuie
suflecate - acestea nu interferează cu manúeta dacă stau lejer.
5. AsiguraĠi-vă întotdeauna că manúeta pe care o folosiĠi are
dimensiunea potrivită (indicată pe manúetă).
• FixaĠi manúeta bine, dar nu prea strâns.
• VerificaĠi ca manúeta să fie cu 2 cm deasupra cotului dvs.
• Semnul de pe manúetă care indicĄ artera (o linie de cca
3 cm) trebuie să vină în prelungirea arterei de pe partea interioară a braĠului.
• SprijiniĠi-vă braĠul astfel încât să fie relaxat.
• VerificaĠi ca manúeta să fie la aceeaúi înălĠime cu inima dvs.
6. ApăsaĠi butonul Pornit/Oprit 1 pentru a începe măsurarea.
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7. Manúeta se va umfla acum automat. RelaxaĠi-vă, nu mutaĠi úi
nu încordaĠi muúchii braĠului până la afiúarea rezultatului măsurării. RespiraĠi normal úi nu vorbiĠi.
8. Măsurarea se efectuează în timpul umflării. Viteza de umflare
poate varia, acest lucru este o apariʕie normală.
9. În timpul măsurării, indicatorul puls BK, clipeúte pe ecran.
10.Rezultatul, care include tensiunea arterială sistolică AP úi diastolică AQ, împreună cu pulsul AR, este afiúat. ğineĠi cont de
asemenea de explicaĠiile cu privire la afiúări, prezentate în
continuare în această broúură.
11.La terminarea măsurătorii, scoateĠi manúeta.
12.StingeĠi instrumentul. (Monitorul se stinge automat după aproximativ 1 minut).
Cum procedĄm pentru a nu memora o citire
Imediat ce valoarea este afiúată, apăsaĠi úi ĠineĠi apăsat butonul
Pornit/Oprit 1 în timp ce «M» BP clipeúte. ConfirmaĠi útergerea
apăsând butonul M AK.
PuteĠi opri măsurarea în orice moment prin apăsarea butonului Pornit/Oprit (de exemplu dacă nu vă simĠiĠi bine sau
aveĠi o senzaĠie neplăcută din cauza presiunii).

)

4. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce
Simbolul BN indică faptul că au fost detectate anumite neregularităĠi ale pulsului pe durata măsurării. În acest caz, rezultatul este
posibil să se abată de la tensiunea dvs. arterială normală – repetaĠi
măsurarea. În majoritatea cazurilor, acesta nu este un motiv de
îngrijorare. Totuúi, dacă simbolul apare în mod frecvent (de
exemplu de câteva ori pe săptămână în cazul măsurărilor efectuate zilnic), vă recomandăm să informaĠi medicul. Vă rugăm să-i
prezentaĠi medicului dvs. următoarea explicaĠie:
Informaġii pentru medic în cazul apariġiei frecvente a
indicatorului de aritmie
Acest instrument este un aparat oscilometric de măsurat tensiunea arterială, care analizează de asemenea ʓi pulsul neregulat
pe durata măsurării. Instrumentul este testat clinic.
Simbolul de aritmie este afiúat după măsurare dacă apar neregularităĠi ale pulsului pe durata măsurării. Dacă simbolul apare
în mod frecvent (de exemplu de câteva ori pe săptămână în
cazul măsurărilor efectuate zilnic), recomandăm pacientului să
solicite asistenĠă medicală.
Instrumentul nu înlocuieúte o consultaĠie cardiacă, dar ajută la
detectarea neregularităĠilor pulsului într-o fază timpurie.
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5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arterialĄ
pe afiûaj
Liniile de pe marginea stângă a afiúajului AS vă indică domeniul în
care este cuprinsă valoarea tensiunii arteriale indicate. În funcĠie
de înălĠimea liniei, valoarea înregistrată este cuprinsă fie în domeniul optim (verde), crescută (galben), prea mare (portocaliu) sau
periculos de mare (roʓu). Clasificarea corespunde celor 4 domenii
din tabelul din «SecĠiunea 1.», în conformitate cu normele internaĠionale (ESH, AHA, JSH).

6. Conectarea la calculatorul personal (PC)
Acest instrument se poate folosi conectat la un calculator personal
(PC) care rulează 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 úi cablul nu sunt incluse, descărcaĠi soft-ul
BPA de pe www.microlife.com úi folosiĠi un cablu USB cu conector
Mini-B cu 5 pini.
Instalarea ûi transmiterea datelor
1. IntroduceĠi CD-ul în unitatea de CD ROM a calculatorului. Instalarea va începe automat. Dacă nu, faceĠi clic pe
«SETUP.EXE».
2. ConectaĠi tensiometrul prin cablu la PC; nu trebuie să-l porniĠi.
Pe ecran apar 3 segmente orizontale care rămân afiúate timp
de 3 secunde.
3. Apoi segmentele încep să pulseze, arătând că legătura între
PC úi instrument s-a realizat cu succes. Cât timp cablul rămâne
conectat, segmentele continuă să pulseze, iar butoanele instrumentului sunt inhibate.
Pe durata conectării, instrumentul este controlat în totalitate
de calculator. Vă rugăm să accesaĠi fiúierul «help» pentru
instrucĠiunile programului.

)

7. Memoria pentru date
Acest aparat memorează automat câte 99 valori pentru fiecare din
cei 2 utilizatori.
Vizualizarea valorilor memorate
Selectaʕi utilizatorul 1 sau 2 cu selectorul de utilizator AT.
ApăsaĠi scurt butonul M AK, când instrumentul este stins. Afiúajul
indică mai întâi «M» BP úi media valorilor măsurate. După aceea,
se afiúează ultima valoare memorată.
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Prin apăsarea butonului M încă o dată, este afiúată valoarea anterioară. Prin apăsarea butonului M în mod repetat, puteĠi trece de la
o valoare memorată la alta.
Memorie plinĄ
FiĠi atenĠi să nu depăʓiĠi capacitatea maximă de 99 valori a
memoriei. DupĄ ce memoria de 99 se umple, cea mai
veche valoare este automat suprascrisĄ cu valoarea
100. Valorile trebuie evaluate de către medic înainte de
atingerea capacităĠii maxime a memoriei – în caz contrar
unele date vor fi pierdute.
útergerea tuturor valorilor
Asiguraʕi-vă că utilizatorul corect este activat.
1. Cu aparatul stins, selectaĠi utilizatorul 1 sau 2 cu ajutorul selectorului AT.
2. ğineĠi apăsat butonul M AK până când se afiúează «CL», apoi
eliberaĠi-l.
3. Pentru a úterge definitive memoria pentru utilizatorul selectat,
apăsaĠi M în timp ce «CL» clipeúte pe ecran.
Anularea ûtergerii: apăsaĠi butonul Pornit/Oprit 1 în timp
ce «CL» clipeúte pe ecran.
Valorile individuale nu pot fi úterse.

m

)
)

8. Indicatorul bateriei ûi înlocuirea bateriei

Baterii aproape descĄrcate
În momentul în care bateriile sunt descărcate în proporĠie de aproximativ ¾, simbolul bateriei AN va clipi de îndată ce instrumentul este
pornit (se afiúează baterie parĠial plină). Cu toate că instrumentul va
continua să măsoare sigur, trebuie să faceĠi rost de baterii noi.
Baterii descĄrcate – înlocuirea
În momentul în care bateriile sunt descărcate, simbolul bateriei AN
va clipi de îndată ce instrumentul este pornit (se afiúează baterie
descărcată). Nu mai puteĠi efectua alte măsurări úi trebuie să înlocuiĠi bateriile.
1. DeschideĠi compartimentul pentru baterii 4 în partea de jos a
aparatului.
2. ÎnlocuiĠi bateriile – verificaĠi polaritatea corectă aúa cum
prezintă simbolurile din interiorul compartimentului.
3. Pentru a seta data úi ora, urmaĠi procedura descrisă în
«SecĠiunea 2.».
Memoria reĠine toate valorile cu toate că data úi ora trebuie
să fie resetate – de aceea numărul anului clipeúte automat
după ce bateriile sunt înlocuite.

)

Ce fel de baterii ûi în ce mod?
UtilizaĠi 4 baterii alcaline noi, cu durată mare de viaĠă de
1,5V, format AA.
Nu utilizaĠi baterii expirate.
În cazul în care instrumentul urmează a nu mai fi utilizat o
perioadă mai lungă de timp, scoateĠi bateriile.

)
)
)

Utilizarea de baterii reîncĄrcabile
De asemenea, puteĠi utiliza acest instrument cu baterii reîncărcabile.
Vă rugăm utilizaĠi numai baterii reutilizabile tip «NiMH»!
Bateriile trebuie scoase úi reîncărcate dacă apare simbolul
bateriei (baterie descărcată)! Acestea nu trebuie să rămână
în instrument, deoarece se pot deteriora (se descarcă în
întregime, ca rezultat al utilizării reduse a instrumentului,
chiar când este stins).
ScoateĠi întotdeauna bateriile reîncărcabile, dacă nu intenĠionaĠi să utilizaĠi instrumentul mai mult de o săptămână!
Bateriile NU pot fi încărcate în interiorul aparatului de
măsurat tensiunea! ReîncărcaĠi aceste baterii într-un încărcător extern úi respectaĠi informaĠiile cu privire la încărcare,
întreĠinere úi durabilitate!

)
)
)
)

9. Utilizarea unui adaptor de reġea
PuteĠi utiliza acest instrument cu ajutorul adaptorului de reĠea
Microlife (DC 6V, 600 mA).
UtilizaĠi numai adaptorul de reĠea Microlife disponibil ca accesoriu original, potrivit pentru tensiunea dvs. de alimentare.
VerificaĠi ca nici adaptorul de reĠea, nici cablul să nu fie
deteriorate.
1. IntroduceĠi cablul adaptorului din racordul adaptorului de reĠea 5
în aparatul de măsurat tensiunea.
2. IntroduceĠi útecherul adaptorului în priza de perete.
Când este conectat adaptorul de reĠea, nu se consumă curent de
la baterie.

)
)

10. Mesaje de eroare
Dacă pe durata măsurării apare o eroare, măsurarea este întreruptă
úi este afiúat un mesaj de eroare, de exemplu «ERR 3».
Eroare Descriere Cauza posibilĄ ûi remediere
«ERR 1» Semnal
Semnalele pulsului la manúetă sunt prea
prea slab
slabe. RepoziĠionaĠi manúeta úi repetaĠi
măsurarea.*
BP A3L Comfort

Cauza posibilĄ ûi remediere
Pe durata măsurării, au fost detectate
semnale de eroare la nivelul manúetei,
cauzate de exemplu de miúcare sau
încordare musculară. RepetaĠi măsurarea, cu braĠul Ġinut relaxat.
«ERR 3» Lipsă de
Nu poate fi generată o presiune adecBL
presiune în vată în manúetă. Este posibil să fi apărut
manúetă
o neetanúeitate. VerificaĠi ca manúeta să
fie corect fixată úi să nu fie prea largă.
ÎnlocuiĠi bateriile dacă este nevoie.
RepetaĠi măsurarea.
«ERR 5» Rezultat
Semnalele de măsurare sunt imprecise
anormal
úi de aceea nu poate fi afiúat nici un
rezultat. CitiĠi lista de verificare pentru
efectuarea de măsurări sigure úi apoi
repetaĠi măsurarea.*
«ERR 6» Modul MAM Pe durata măsurării au existat prea multe
erori în modul MAM, obĠinerea unui rezultat
final fiind astfel imposibilă. CitiĠi lista de verificare pentru efectuarea de măsurări sigure
úi apoi repetaĠi măsurarea.*
«HI»
Pulsul sau Presiunea din manúetă este prea mare
presiunea (peste 300 mmHg) SAU pulsul este prea
din manúetă ridicat (peste 200 bătăi pe minut). Relaprea mare xaĠi-vă 5 minute úi repetaĠi măsurarea.*
«LO»
Puls prea
Pulsul este prea redus (mai puĠin de
redus
40 bătăi pe minut). RepetaĠi măsurarea.*
* Vă rugăm consultaĠi medicul în cazul în care aceasta sau altă
problemă apare în mod repetat.
În cazul în care consideraĠi că rezultatele sunt neobiúnuite,
vă rugăm citiĠi cu atenĠie informaĠiile din «SecĠiunea 1.».
Eroare Descriere
«ERR 2» Semnal de
BO
eroare

)

11. SiguranġĄ, îngrijire, verificarea preciziei ûi salubrizarea

m Siguranġa ûi protecġia

• Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul descris în
această broúură. Producătorul nu poate fi făcut răspunzător
pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă.
• Acest instrument include componente sensibile úi trebuie tratat
cu atenĠie. RespectaĠi condiĠiile de păstrare úi funcĠionare
descrise în secĠiunea «SpecificaĠii tehnice»!
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• ProtejaĠi-l împotriva:
- apei úi umezelii
- temperaturilor extreme
- impactului úi căderii
- murdăriei úi prafului
- razelor solare directe
- căldurii úi frigului
• Manúetele sunt sensibile úi trebuie mânuite cu grijă.
• Nu înlocuiĠi úi nu folosiĠi alt tip de manúetă sau de conector
pentru a măsura cu acest aparat.
• UmflaĠi manúeta doar când este fixată.
• Funcʕia acestui dispozitiv poate fi compromisă atunci când este
utilizat în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice, cum
ar fi telefoanele mobile sau instalaʕiile radio ʓi recomandăm o
distanʕă de cel puʕin 1 m de la acestea. În cazurile în care acest
lucru este inevitabil, vă rugăm să verificaʕi dacă dispozitivul
funcʕionează corespunzător înainte de utilizare.
• Nu utilizaĠi instrumentul dacă aveĠi impresia că este deteriorat
sau observaĠi ceva neobiúnuit la el.
• Nu demontaĠi niciodată instrumentul.
• În cazul în care instrumentul urmează a nu fi utilizat o perioadă
mai lungă de timp, bateriile trebuie scoase.
• CitiĠi informaĠiile cu privire la siguranĠă din secĠiunile individuale
ale acestei broúuri.
AveĠi grijă să nu lăsaĠi instrumentul nesupravegheat la
îndemâna copiilor; unele părĠi componente sunt suficient de
mici pentru a putea fi înghiĠite. AveĠi grijă, deoarece există
risc de strangulare în cazul în care acest instrument este
livrat cu cabluri sau tuburi.
Îngrijirea instrumentului
CurăĠaĠi instrumentul numai cu o cârpă moale, uscată.
CurĄġarea manûetei
ÎndepărtaĠi cu grijă petele de pe manúetă, folosind o cârpă umedă
úi spumă de săpun.
ATENĠIE: Nu spălaĠi manúeta în maúina de spălat rufe sau
vase!

m

Verificarea preciziei
Noi recomandăm verificarea preciziei acestui instrument la fiecare
2 ani sau după un impact mecanic (de exemplu după o eventuală
cădere). Vă rugăm contactaĠi Service-ul local Microlife pentru a
planifica verificarea (vezi prefaĠa).
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Salubrizarea
Bateriile úi instrumentele electronice trebuie salubrizate în
concordanĠă cu reglementările locale în vigoare, úi nu
împreună cu deúeurile menajere.

12. Garanġia
Acest instrument are o perioadă de 5 ani garanġie de la data achiziĠionării. GaranĠia este valabilă doar la prezentarea fiúei de
garanĠie completată de distribuitor (vezi verso) care să confirme
data cumpărării, sau cu chitanĠa/factura de cumpărare.
• Bateriile úi piesele supuse uzurii nu sunt incluse.
• Deschiderea sau modificarea instrumentului anulează garanĠia.
• GaranĠia nu acoperă daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare, baterii descărcate, accidente sau nerespectarea
instrucĠiunilor de utilizare.
• FuncĠionarea manúetei (etanúeitatea camerei) este garantată
pentru 2 ani.
Vă rugăm contactaĠi Service-ul local Microlife (vezi prefaĠa).

13. Specificaġii tehnice
Condiʖii de
10 - 40 °C
funcġionare:
15 - 95 % umiditate relativă maximă
Condiġii de pĄstrare: -20 - +55 °C
15 - 95 % umiditate relativă maximă
Greutate:
385 g (inclusiv bateriile)
Dimensiuni:
143 x 85 x 58 mm
Metoda de mĄsurare: oscilometrică, corespunzător metodei
Korotkoff: Faza I sistolic, Faza V diastolic
Domeniul de
20 - 280 mmHg – tensiune arterialã
mĄsurare:
40 - 200 bătăi pe minut – puls
Domeniu de afiûare a
presiunii manûetei: 0 - 299 mmHg
Rezoluġie:
1 mmHg
Precizie staticĄ:
presiune în intervalul ± 3 mmHg
Precizia pulsului:
±5 % din valoarea măsurată
Sursa de tensiune: 4 baterii alcaline de 1,5V; format AA
Adaptor de reĠea 6V CC, 600 mA (opĠional)
Durata de viaġĄ
aprox. 580 măsurări (utilizare de baterii noi)
baterie:
Clasa IP:
IP20

Standarde de
referinġĄ:
Durata de viaġĄ
probabilĄ:

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Instrument: 5 ani sau 10000 măsurări
Accesorii: 2 ani

Acest dispozitiv îndeplineúte cerinĠele Directivei 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

BP A3L Comfort
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