
1. DRODZY KLIENCI
Ciœnieniomierz A&D jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie ciœnieniomierzy dos-
têpnych na rynku i zosta³ on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniæ ³atw¹ obs³ugê i precyzyjny 
pomiar. Urz¹dzenie to u³atwi codzienne pomiary ciœnienia krwi. 

Zalecamy, aby przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia dok³adnie przeczytaæ tê instrukcjê.

2. UWAGI WSTÊPNE
qTo urz¹dzenie spe³nia wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42 EEC odnoœnie produktów medycz-

nych. Œwiadczy o tym znak zgodnoœci  (0366: Numer identyfikacyjny zaanga¿owanej jednostki 
notyfikuj¹cej).

qTo urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane do u¿ycia tylko na osobach doros³ych – nie nadaje siê dla 
noworodków ani dzieci.

qUrz¹dzenie nadaje siê do u¿ytkowania wy³¹cznie w pomieszczeniach.

qNiniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do pomiarów ciœnienia krwi i têtna w celach diagnostycz-
nych.

3. ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI
qDo konstrukcji urz¹dzenia u¿yto precyzyjnych komponentów. Nale¿y unikaæ skrajnych 

temperatur, wilgotnoœci, bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego, uderzeñ oraz kurzu.

qUrz¹dzenie nale¿y czyœciæ miêkk¹, such¹ œciereczk¹ lub szmatk¹ nas¹czon¹ wod¹ i obojêtnym 
detergentem. Do czyszczenia urz¹dzenia lub mankietu nie nale¿y nigdy u¿ywaæ, alkoholu, 
benzyny, rozcieñczalników b¹dŸ dra¿ni¹cych œrodków chemicznych.

qNie nale¿y sk³adaæ mankietu zbyt ciasno, ani nie nale¿y przechowywaæ przewodu mocno 
skrêconego przez d³u¿szy czas, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ zmniejszenie trwa³oœci tych ele-
mentów.

qUrz¹dzenie oraz mankiet nie s¹ wodoodporne. Unikaæ kontaktu deszczu, potu i wody z urz¹dze-
niem i mankietem.

qW przypadku korzystania z urz¹dzenia w pobli¿u telewizorów, kuchenek mikrofalowych, telefo-
nów komórkowych, aparatów rentgenowskich i innych urz¹dzeñ o silnym polu elektrycznym, 
wyniki pomiaru mog¹ byæ zaburzone.

qPrzed ponownym u¿yciem nale¿y upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie jest czyste.

qZu¿yte urz¹dzenie, czêœci oraz baterie nie mog¹ byæ traktowane jak normalne odpadki gos-
podarstwa domowego i nale¿y je zutylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi lokalnymi przepisami.

qW przypadku u¿ywania zasilacza nale¿y upewniæ siê, ¿e zasilacz mo¿na w razie potrzeby ³atwo 
wyci¹gn¹æ z gniazdka elektrycznego.

qNie dokonywaæ zmian w urz¹dzeniu. Mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia.

qAby dokonaæ pomiaru ciœnienia krwi, ramiê musi byæ œciœniête przez mankiet tak, aby na chwilê 
zatrzymaæ przep³yw krwi przez têtnicê. Mo¿e do sprawiaæ ból, drêtwienie lub przemijaj¹ce 
zaczerwienienie na ramieniu. Objawy te bêd¹ pojawiaæ siê zw³aszcza wtedy, gdy pomiar jest 
powtarzany. Ból, drêtwienie czy zaczerwienienie po pewnym czasie ustêpuj¹.

PRZECIWWSKAZANIA
U¿ywaj¹c urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych œrodków  ostro¿noœci:

qNie nale¿y umieszczaæ mankietu na ramieniu, na którym znajduje siê ju¿ inne elektroniczne 
urz¹dzenie medyczne. Sprzêt  mo¿e wówczas dzia³aæ nieprawid³owo.

qOsoby, u których wystêpuj¹ powa¿ne problemy z kr¹¿eniem w rêku powinny przed u¿yciem urz¹-
dzenia skontaktowaæ siê z lekarzem, aby unikn¹æ zagro¿eñ natury medycznej. 

qNie nale¿y samodzielnie interpretowaæ wyników pomiarów i samodzielnie rozpoczynaæ leczenia. 
Nale¿y zawsze skonsultowaæ  wyniki  oraz  metodê leczenia z lekarzem.

qNie nale¿y zak³adaæ mankietu na ramiê z niezagojon¹ ran¹.

qNie nale¿y zak³adaæ mankietu na ramiê z za³o¿onym wlewem do¿ylnym lub do transfuzji  krwi. 
Mo¿e to doprowadziæ do zranienia  lub  wypadku.

qNie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscu, w którym mog¹ wystêpowaæ gazy palne, takie jak gaz 
anestetyczny.  Mo¿e  to spowodowaæ wybuch.

qNie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w œrodowisku o wysokim stê¿eniu  tlenu, takim jak wysokociœnie-
niowa komora tlenowa lub namiot tlenowy. Mo¿e to spowodowaæ po¿ar lub wybuch.

4. NAZWY ELEMENTÓW

5. SYMBOLE
Symbole nadrukowane na obudowie urz¹dzenia 

6. KORZYSTANIE Z CIŒNIENIOMIERZA
6.1.MONTA¯/WYMIANA BATERII

1. Usun¹æ pokrywê baterii.

2. W przypadku wymiany nale¿y usun¹æ zu¿yte baterie z 
komory na baterie.

3. Wyci¹gnij zu¿yte baterie i w³ó¿ nowe baterie do przegródki 
tak, jak pokazano na ilustracji, zwracaj¹c uwagê na 
prawid³owe ustawienie biegunów „+” i „-”.

4. Nasun¹æ z powrotem pokrywkê. U¿ywaæ wy³¹cznie baterii 
typu R6P, LR6 lub AA.

UWAGA

qW³ó¿ baterie do przegródki tak, jak pokazano na ilustracji. W przeciwnym razie urz¹dzenie nie 
bêdzie funkcjonowa³o.

qGdy kontrolka  zacznie migaæ, wymieñ baterie na nowe.

qNie ³¹cz starych i nowych baterii. Mo¿e to skróciæ czas eksploatacji baterii lub spowodowaæ 
awariê urz¹dzenia. Baterie nale¿y wymieniæ przynajmniej dwie sekundy po wy³¹czeniu 
urz¹dzenia.

qKontrolka  nie pojawia siê gdy baterie s¹ wyczerpane.

q̄ywotnoœæ baterii waha siê w zale¿noœci od temperatury otoczenia i mo¿e byæ mniejsza w 
ni¿szych temperaturach.

qU¿ywaj wy³¹cznie okreœlonych baterii. Baterie do³¹czone do ciœnieniomierza s³u¿¹ do jego 
testowania i mog¹ mieæ ograniczon¹ ¿ywotnoœæ.

qJe¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas, wyjmij baterie. Baterie mog¹ wyciec i 
spowodowaæ awariê.

6.2.POD£¥CZANIE PRZEWODU POWIETRZNEGO

Umieœæ solidnie wtyk przewodu powietrznego w gnieŸdzie 
przewodu powietrznego.

6.3.POD£¥CZANIE ZASILACZA

Umieœciæ wtyk zasilacza w gnieŸdzie zasilacza. Nastêpnie 
umieœciæ wtyczkê zasilacza w gniazdku elektrycznym. Zasi-
lacz jest sprzedawany oddzielnie.

6.4.WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MANKIETU

U¿ywanie mankietu w odpowiednim rozmiarze jest istotne dla 
dok³adnych odczytów. Je¿eli rozmiar mankietu jest nieprawid-
³owy, odczyty mog¹ zawieraæ nieprawid³owe wartoœci 
ciœnienia têtniczego.

qRozmiar ramienia jest nadrukowany na ka¿dym mankiecie.

qWskaŸnik  oraz prawid³owy zakres umieszczony na mankiecie informuj¹, czy zosta³ wybrany 
prawid³owy rozmiar mankietu. Nale¿y odnieœæ siê do punktu 6.5 „Zak³adanie mankietu”.

qJe¿eli wskaŸnik  wykazuje wartoœæ poza zakresem, nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym dystry-
butorem w celu zakupu mankietu zastêpczego.

qMankiet podlega zu¿yciu. W przypadku zu¿ycia nale¿y zakupiæ nowy.

UWAGA: Model UA-651 nie jest przeznaczony do u¿ycia z ma³ym mankietem.

SYMBOLE NADRUKOWANE 

NA MANKIECIE

Ciœnienie skurczowe

Pamiêæ

Ciœnienie rozkurczowe

Têtno

Symbol IHB (Nieregularnego Bicia Serca)

Wskaznik poziomu baterii

WskaŸnik poziomu ciœnienia
i Identyfikator klasyfikacji WHO

Symbol têtna

Wyœwietlacz

Prawid³owy zakres dopasowania

Oznaczenie wskaŸnika 

Oznaczenie pozycji têtnicy

Przewód powietrzny Gniazdo zasilacza

Mankiet

Wtyk zasilacza

Wyœwietlacz

Gniazdo przewodu powietrznego

Wtyk przewodu powietrznego

Przegroda na baterie

Pokrywa komory na baterie

Przycisk 

Krok 3

Krok 2

Krok 1

Krok 4

Przewód powietrzny

Wtyk przewodu
powietrznego

Gniazdo przewodu

Wtyk zasilacza

Gniazdo zasilacza

Du¿y mankiet dla doros³ych

Mankiet dla doros³ych 

Zakres prawid³owy

Obwód ramienia: obwód bicepsa.

Zalecany rozmiar mankietu

Mankiet dla doros³ych du¿y

Mankiet dla doros³ych

Nr katalogowy

CUF-F-LA

CUF-F-A

Obwód ramienia

31–45 cm

22–32 cm

Wstrzymanie i w³¹czanie.

Ciœnienie skurczowe w mmHg.

Ciœnienie rozkurczowe w mmHg.

Têtno.

Wskazówka odnoœnie monta¿u baterii.

Pr¹d sta³y.

Typ BF: urz¹dzenie, mankiet i przewody zosta³y 

zaprojektowane tak, aby zapewniæ specjaln¹ 

ochronê przed pora¿eniem pr¹dem.

Etykietka dyrektywy EC odnoœnie urz¹dzeñ med.

Przedstawiciel w UE.

Producent.

Data produkcji.

Miêdzynarodowy symbol ochrony urz¹dzenia.

Numer seryjny.

Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ / ulotk¹.

Chroniæ przed wilgoci¹.

Biegunowoœæ wtyku zasilania.

Zu¿yty wyrób oddaæ do punktu zbiórki odpadów. Zawiera sk³adniki niebezpieczne dla œrodowiska. Prawid³owa utylizacja 
urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e 
byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami. Jeœli masz w¹tpliwoœci, gdzie oddaæ zu¿yty aparat 
skontaktuj siê z firm¹ Diagnosis (bezp³atna infolinia: 800 703 011).

Funkcja/znaczenie

Oznaczenie pozycji têtnicy.

WskaŸnik.

Numer katalogowy. 

Prawid³owy zakres dla mankietu dla doros³ych. 
Nadrukowany na mankiecie dla doros³ych.

Zakres dla du¿ego mankietu dla doros³ych. Przekroczenie 
zakresu nadrukowane na mankiecie dla doros³ych.

Prawid³owy zakres dla du¿ego mankietu dla doros³ych. 
Nadrukowany na du¿ym mankiecie dla doros³ych.

Ni¿szy zakres nadrukowany na standardowym mankiecie 
dla doros³ych.

Zakres w jakim nale¿y u¿ywaæ standardowego mankietu dla 
doros³ych. Nadrukowany na du¿ym mankiecie dla 
doros³ych.

Numer partii.

Symbol Zalecane dzia³anie

Umieœciæ znak  na wysokoœci têtnicy na ramieniu lub 
w jednej linii z palcem serdecznym po wewnêtrznej stronie 
rêki.

–

–

–

U¿yæ du¿ego mankietu dla doros³ych zamiast 
standardowego mankietu dla doros³ych.

–

–

U¿yæ standardowego mankietu dla doros³ych zamiast 
du¿ego mankietu dla doros³ych 

–

A

L

S

A

L

REF

LOT

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŒNIENIA 

INSTRUKCJA U¯YCIA

MODEL UA-651



6.5.ZAK£ADANIE MANKIETU

1. Owiñ ramiê mankietem, ok. 2-3 cm powy¿ej ³okcia, jak 
pokazano na ilustracji. Mankiet musi znajdowaæ siê 
bezpoœrednio na skórze, gdy¿ ubranie mo¿e wywo³aæ 
efekt fa³szywego têtna i spowodowaæ b³êdny pomiar.

2. Zwê¿enie ramienia spowodowane skrêconym rêkawem 
mo¿e przeszkodziæ w przeprowadzeniu dok³adnego po-
miaru.

3. Upewnij siê, ¿e punkt wskaŸnikowy  jest w odpo-
wiednim zakresie.

UWAGA: Podczas dokonywania pomiaru wra¿enie ciasnoœ-
ci mankietu jest normalne (nie nale¿y siê tym niepokoiæ).

7. POMIARY
7.1.POMIAR NORMALNY

1. Za³ó¿ mankiet na ramieniu (najlepiej na lewym ramieniu na 
poziomie serca). Podczas pomiaru nale¿y siedzieæ spokojnie.

2. Wciœnij przycisk .

Zostan¹ wyœwietlone wszystkie elementy wyœwietlacza. Przez 
krótki moment miga symbol „0". Nastêpnie dane na wyœwietlaczu 
zmieniaj¹ siê jak to ukazano na rysunku po prawej i rozpoczyna 
siê pomiar. Mankiet zaczyna siê nape³niaæ. Uczucie ciasnoœci 
mankietu jest normalne. Podczas nape³niania zostanie 
wyœwietlony pasek wskazuj¹cy ciœnienie, jak to widaæ na rysunku 
po prawej.

UWAGA: W celu zakoñczenia pompowania w dowolnym 
momencie nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk .

3. Po zakoñczeniu pompowania rozpoczyna siê automatyczny 
spust powietrza, a znak  miga, wskazuj¹c, ¿e pomiar jest w 
toku. Po wykryciu têtna, znak miga z ka¿dym uderzeniem serca.

Uwaga: Je¿eli nie zostanie osi¹gniête prawid³owe ciœnienie, urz¹-
dzenie automatycznie rozpocznie ponowne pompowanie.

4. Po zakoñczeniu pomiaru, wyœwietlone zostan¹ wartoœci ciœnienia 
skurczowego i rozkurczowego oraz wartoœæ têtna. Mankiet wy-
pompowuje pozosta³e powietrze do ca³kowitego opró¿nienia.

5. Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk 

UWAGA: Model UA-651 posiada funkcjê automatycznego 
wy³¹czania. Przed dokonaniem pomiaru u tej samej osoby 
nale¿y odczekaæ minimum 3 minuty.

7.2.POMIAR Z OKREŒLONYM CIŒNIENIEM SKURCZOWYM

Je¿eli spodziewane jest ciœnienie skurczowe na poziomie 
powy¿ej 230 mmHg nale¿y skorzystaæ z tej procedury.

1. Za³o¿yæ mankiet na ramieniu (najlepiej na lewym).

2. Wcisn¹æ przycisk .

3. W czasie gdy miga „0”, wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk  
do momentu, gdy pojawi siê wartoœæ ciœnienia skurczowego 
30 do 40 mmHg wy¿sza ni¿ oczekiwana.

4. Po osi¹gniêciu ¿¹danej wartoœci zwolniæ przycisk  i 
rozpocz¹æ pomiar. Kontynuowaæ pomiar ciœnienia krwi 
zgodnie z instrukcjami z punktu 7.1 „Pomiar normalny”.

7.3.UWAGI ODNOŒNIE PRAWID£OWYCH POMIARÓW

qUsi¹dŸ w wygodnej pozycji. Oprzyj rêkê, na któr¹ ma byæ 
za³o¿ony mankiet na stole lub innej podpórce tak, aby 
œrodek mankietu by³ na wysokoœci serca.

qPrzed pomiarem odprê¿ siê przez 5–10 minut. Je¿eli jesteœ pod-
ekscytowany/a lub przygnêbiony/a, pomiar odzwierciedli te stany 
jako wy¿sze (lub ni¿sze) ciœnienie krwi ni¿ w stanie normalnym, a 
wartoœæ pulsu bêdzie zwykle wy¿sza ni¿ normalnie.

qPodczas pomiaru pozostañ nieruchomo i w ciszy.

qNie wykonuj pomiarów zaraz po æwiczeniach fizycznych 
lub k¹pieli. Przed pomiarem odpocznij przez 20–30 minut.

qCiœnienie krwi danej osoby zmienia siê stale, w zale¿noœci od wykonywanej czynnoœci oraz 
spo¿ytych pokarmów. To, co pijesz mo¿e mieæ du¿y i natychmiastowy wp³yw na Twoje ciœnienie 
krwi.

qUrz¹dzenie opiera swój pomiar na têtnie. Je¿eli Twoje têtno jest bardzo s³abe lub nieregularne, 
urz¹dzenie mo¿e mieæ problemy z okreœleniem Twojego ciœnienia krwi.

qJe¿eli urz¹dzenie wykryje warunki odbiegaj¹ce od normy, zatrzyma pomiar i wyœwietli symbol 
b³êdu. Opis symboli znajduje siê w rozdziale 5 „Symbole”.

qCiœnieniomierz nadaje siê do wykonywania pomiarów wy³¹cznie na osobach doros³ych. Przed 
u¿yciem tego urz¹dzenia na dziecku, skonsultuj siê z lekarzem. Dziecko nie powinno korzystaæ z 
tego urz¹dzenia bez nadzoru.

qPostaraj siê mierzyæ ciœnienie krwi o tej samej porze ka¿dego dnia.

8. WYŒWIETLANIE ZAPISANYCH DANYCH
Urz¹dzenie automatycznie zachowuje w pamiêci do 30 wyników 
pomiarów ciœnienia krwi i têtna. Zachowane wyniki s¹ ponumero-
wane od najnowszego do najstarszego. Najstarszy wynik jest 
wyœwietlany jako . Symbol  w lewym górnym rogu wyœwie-
tlacza informuje, ¿e przegl¹dane s¹ poprzednie wyniki zapisane 
w pamiêci.

8.1.WYŒWIETLANIE DANYCH

1. Je¿eli nic siê nie wyœwietla, wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk 
 w celu wyœwietlenia wyników.

2. Zwolniæ przycisk, gdy wyœwietlane s¹ wyniki œrednie.

3. Numer wyniku i zachowane dane zostan¹ automatycznie wy-
œwietlone w porz¹dku od ostatniego pomiaru.

4. Po wyœwietleniu wszystkich wyników wyœwietlacz wy³¹czy 
siê automatycznie.

UWAGA: Po wciœniêciu przycisku  podczas wyœwietlania 
wyników, urz¹dzenie wy³¹czy siê.

Oznaczenie wskaŸnika  i prawid³owy
zakres dopasowania

Oznaczenie pozycji têtnicy 

Rekaw

2–3 cm

Zabezpieczyæ mocowanie z tkaniny 

Przewód powietrzny

Nie nale¿y podwijaæ rêkawa w sposób zbyt ciasny

Na poziomie serca

Wszystkie elementy
wyœwietlacza

Wyœwietlenie
symbolu „0”

Pompowanie

Zwiêkszanie
 ciœnienia

Pomiar w toku

Ciœnienie skurczowe

Ciœnienie rozkurczowe

Klasyfikacja WHO 

Têtno

Automatyczny spust
pozosta³ego powietrza

Wcisn¹æ przycisk 

Wy³¹czyæ urz¹dzenie przez
wciœniêcie przycisku .

Na poziomie serca

Pomiar w toku

Wcisn¹æ przycisk 

Wcisn¹æ i przytrzymaæ
przycisk  .

         Aby zatrzymaæ
nape³nianie wcisn¹æ

przycisk 

Odnieœæ siê do rozdz.
7.1 „Pomiar normalny”

Spodziewane ciœnienie

Wcisn¹æ
i przytrzymaæ
przycisk 

Zwolniæ przycisk

Znak 

Wynik œredni

Zachowane dane

Automatyczne wy³¹czenie

N
a
stê

p
n
e

 d
a
n
e

Numer wyniku

Brak danych

8.2.USUWANIE ZAPISÓW

1. Podczas wy³¹czania urz¹dzenia wcisn¹æ i przy-
trzymaæ przycisk  do momentu, a¿ wyœwietli 
siê komunikat  .

2. Aby usun¹æ wyniki nale¿y wybraæ  .

3. Gdy miga znak  wyniki s¹ usuwane.

4. Urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie.

9. CZYM JEST NIEREGULARNE BICIE SERCA
Ciœnieniomierz UA-651 pozwala na pomiar ciœnienia krwi oraz têtna nawet wtedy, gdy wystêpuje 
nieregularne têtno. Nieregularne têtno jest okreœleniem têtna, które wykazuje 25% zró¿nicowanie 
wzglêdem œredniego têtna, podczas pomiaru ciœnienia krwi. Bardzo wa¿ne jest, aby podczas pomiaru 
pozostaæ rozluŸnionym, nieruchomym i nie rozmawiaæ.

Uwaga: Je¿eli czêsto widzisz symbol  zalecamy skontaktowanie siê z lekarzem.

10.PASEK WSKAZUJ¥CY CIŒNIENIE
WskaŸnik wskazuje wzrost ciœnienia 
podczas pomiaru.

11.KLASYFIKACJA CIŒNIENIA WG WHO
Ka¿dy poziom na wskaŸniku odpowiada 
klasyfikacji ciœnienia wg WHO.

12.ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA: Je¿eli dzia³ania wymienione powy¿ej nie rozwi¹¿¹ problemu, nale¿y skontaktowaæ siê z dystry-
butorem. Nie nale¿y otwieraæ ani naprawiaæ produktu, gdy¿ spowoduje to uniewa¿nienie gwarancji.

13.KONSERWACJA
Nie otwieraæ urz¹dzenia. Zawiera ono delikatne komponenty elektryczne oraz skomplikowany system 
powietrzny, który mo¿e ³atwo ulec uszkodzeniu. Je¿eli nie mo¿na rozwi¹zaæ problemu korzystaj¹c z 
instrukcji rozwi¹zywania problemów, nale¿y zwróciæ siê o pomoc do lokalnego dystrybutora.

Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby zapewniæ d³ugi okres eksplo-
atacji. Aby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie i dok³adnoœæ pomiarów, zaleca siê przeprowadzanie 
kontroli ciœnieniomierza co 2 lata. W tym celu nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem.

14.DANE TECHNICZNE

AKCESORIA: ZASILACZ
Zasilacz s³u¿y do pod³¹czenia urz¹dzenia do Ÿród³a zasilania w warunkach domowych. W celu zakupu 
nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem. Zasilacz nale¿y okresowo poddawaæ przegl¹dowi 
lub wymieniaæ.

AKCESORIA SPRZEDAWANE ODDZIELNIE

UWAGA: Specyfikacja mo¿e ulec zmianie w celu poprawy jakoœci, bez wczeœniejszego powiadomienia. Informacje 
dotycz¹ce EMC znajduj¹ siê na stronie www: http://www.aandd.jp/products/manual/medical /emc_acadapter_en.pdf

Pomiar w toku

Zwiêkszanie ciœnienia Wypuszczanie powietrza

Nape³nianie zakoñczone

Nape³nianie w toku

Mo¿liwa przyczyna

Baterie s¹ wyczerpane.

Bieguny baterii nie s¹ ustawione prawid³owo.

Bateria jest zbyt s³aba. Symbol  miga. W przypadku 
ca³kowitego wyczerpania baterii, kontrolka nie pojawi siê.

Mankiet nie zosta³ prawid³owo zapiêty.

Poruszy³eœ/³aœ rêk¹ lub cia³em podczas pomiaru.

Pozycja mankietu nie jest prawid³owa.

–

Wartoœæ jest ró¿na od zmierzonej w przychodni lub 
w gabinecie lekarskim.

–

Problem

Ekran pozostaje 
pusty mimo 
w³¹czenia 
urz¹dzenia.

Mankiet nie 
nape³nia siê.

Urz¹dzenie nie 
wykonuje pomiaru. 
Odczyty s¹ zbyt 
wysokie lub zbyt 
niskie.

Inne.

Zalecane dzia³anie

Wymieñ wszystkie baterie na nowe.

U³ó¿ baterie w przegródce ponownie, prawid³owo 
ustawiaj¹c bieguny ujemne i dodatnie.

Wymieñ wszystkie baterie na nowe.

Zapnij mankiet prawid³owo.

Upewnij siê, ¿e podczas pomiaru pozostajesz w ciszy 
i nieruchomo.

Usi¹dŸ wygodnie i nieruchomo. Unieœ rêkê w taki sposób, 
aby mankiet znajdowa³ siê na poziomie serca.

Je¿eli têtno jest s³abe lub nieregularne, urz¹dzenie mo¿e 
mieæ problem z okreœleniem ciœnienia krwi.

W przychodni lub w gabinecie lekarskim niepokój mo¿e 
spowodowaæ zawy¿enie odczytów. Pomiary w domu 
zmniejszaj¹ efekt wp³ywu bodŸców zewnêtrznych na 
odczyty i stanowi¹ uzupe³nienie odczytów dokonywanych 
przez lekarza.

Wyci¹gnij baterie. W³ó¿ je z powrotem prawid³owo 
i ponownie wykonaj pomiar.

Typ

Metoda pomiaru

Zakres pomiaru

Dok³adnoœæ pomiaru

Zasilanie

Klasyfikacja

Test kliniczny

EMC

Pamiêæ

Warunki dzia³ania

Warunki transportu / 
magazynowania

Wymiary

Waga

Stopieñ ochrony urz. (IP)

Zastosowane czêœci

Przydatnoœæ do u¿ycia

UA-651

pomiar oscylometryczny

ciœnienie: 0–299 mmHg, ciœn. skurczowe: 60–279 mmHg, ciœn. rozkurczowe: 40–200 mmHg, têtno: 40–180 
uderz./min.

ciœnienie: ±3 mmHg, têtno: ±5%

4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) lub zasilacz (opcjonalnie)

Sprzêt medyczny zasilany wewnêtrznie, Sprzêt medyczny z zasilaniem wewnêtrznym (zapewnianym przez 
baterie) / Klasa II (zapewnianym przez zasilacz). Tryb pracy ci¹g³ej.

Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992

IEC 60601-1-2: 2007

Ostatnie 30 pomiarów

10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa

-20–60 °C / 10–95 % RH

ok. 96 × 68 × 130 mm

ok. 240 g, bez baterii

urz¹dzenie: IP20, pokrowiec: IP01.

mankiet (typ BF  )

urz¹dzenie: 5 lat (przy u¿ytkowaniu 6 razy dziennie), mankiet: 2 lata (przy u¿ytkowaniu 6 razy dziennie)

Automatyczne wy³¹czenie

Wcisn¹æ
i przytrzymaæ
przycisk 

Zwolniæ przycisk

Znak  miga.
Wyniki s¹ usuwane.

Aby usun¹æ wyniki
wybraæ .

5 sekund

Ciê¿kie nadciœnienie

Nadciœnienie umiarkowane

£agodne nadciœnienie

Normalne wysokie

Normalne

Optymalne

W oparciu o aktualne 
dane wskaŸnik 
wyœwietla poziom 
odpowiadaj¹cy 
poziomowi zgodnie z 
klasyfikacj¹ WHO

Rev. 2013.04.24

A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, 
Saitama 364-8585 Japan

A&D INSTRUMENTS LTD.
24/26 Blacklands Way
Abingdon Business Park Abingdon, 
Oxfordshire
OX14 1DY
United Kingdom

Dystrybutor: Diagnosis S.A.
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Bia³ystok
tel.: +48 85 732 46 22
fax: +48 85 732 40 99
www.diagnosis.pl

0366

Rozmiar mankietu

Mankiet dla doros³ych du¿y

Mankiet dla doros³ych

Nr katalogowy

CUF-F-LA

CUF-F-A

Obwód ramienia

31–45 cm

22–32 cm

Mankiet Zasilacz DC 6 V              min. 500 mA
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