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OMRON M6 Comfort je kompaktní, plně automatický přístroj pro měření krevního tlaku,
pracující na oscilometrickém principu. Jednoduše a rychle změří váš krevní tlak a puls.
Pokroková technologie IntelliSense umožňuje pohodlné a řízené nafukování manžety a
nevyžaduje žádné nastavení pro nahuštění manžety nebo její pozdější dofukování.
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Účel použití přístroje
Tento měřič byl navržen pro měření systolického krevního tlaku (nejvyšší výsledek),
diastolického krevního tlaku (nejnižší výsledek) a pulsu dospělých pomocí speciální manžety.
Je určen pouze pro běžné domácí využití. Před použitím přístroj si přečtěte důležité
bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu.
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Děkujeme, že jste si zakoupili automatický měřič krevního tlaku OMRON M6 Comfort.
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Před použitím přístroje si důkladně pročtěte tento návod k obsluze.
Uchovejte jej prosím pro pozdější potřebu.
Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ
LÉKAŘ.
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Dležité bezpenostní informace
V pípad thotenství nebo diagnostikované arytmie i aterosklerózy se ped použitím obrate na svého lékae.
Ped použitím pístroje si dkladn pette tuto ást.
Varování:
• Oznauje potenciáln nebezpené situace, které - pokud jim nezabráníte - mohou vést k úmrtí nebo vážnému zranní.
(Obecné použití)
• Vždy se porate se svým lékaem. Urování vlastní diagnózy a samoléení na základ výsledk domácího mení
je nebezpené.
• Lidé se závažnými poruchami krevního prtoku nebo hematologickými onemocnními se musí ped použitím
pístroje poradit se svým lékaem, protože nafouknutí manžety mže zpsobit vnitní krvácení.
(Použití síového adaptéru)
• Nikdy nezapojujte nebo nevytahujte koncovku kabelu napájení ze zásuvky mokrýma rukama.
(Použití baterií)
• Dostane-li se vám kapalina z baterie do oí, ihned je vypláchnte velkým množstvím isté vody. Okamžit
vyhledejte lékaskou pomoc.
Upozornní:
• Oznauje potenciáln nebezpené situace, které - pokud jim nezabráníte - mohou vést k lehkému nebo stedn
tžkému zranní uživatele i pacienta nebo k poškození vybavení i jiných pedmt.
(Obecné použití)
• Nikdy nenechávejte pístroj bez dozoru, jsou-li poblíž dti nebo osoby, které nemohou vyjádit svj souhlas.
• Nepoužívejte pístroj pro jakýkoli jiný úel než pro mení krevního tlaku.
• Používejte pouze manžetu, která je k tomuto pístroji urena. Použití jiných manžet mže mít za následek
nesprávné výsledky mení.
• Ped provádním mení v noci se ujistte, že vzduchová hadika není obtoena okolo jiných ástí tla. Mže to
mít za následek zranní, pokud dojde ke zvýšení tlaku vzduchu v hadice.
• Nenechávejte manžetu nasazenou na paži, pokud provádíte mení v noci. Mohlo by dojít ke zranní.
• Nepoužívejte v blízkosti pístroje mobilní telefon ani jiná zaízení vysílající elektromagnetické vlny. Mohlo by to
zpsobit nesprávnou funkci pístroje.
• Nepoužívejte pístroj v pohybujícím se prostedku (auto, letadlo).
• Postup pi runím nafukování manžety naleznete v ásti 3.3. Pokud dojde k nadmrnému nafouknutí manžety,
mže dojít k vnitnímu krvácení.
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Dležité bezpenostní informace
(Použití síového adaptéru)
• Používejte pouze originální síový adaptér (volitelný) urený pro tento pístroj. Používání jiných (neoriginálních)
adaptér by mohlo vést k poškození pístroje nebo být pro pístroj nebezpené.
• Zapojte síový adaptér do píslušné elektrické zásuvky. Nepoužívejte konektor multiple-tap.
• Pokud jsou pístroj nebo napájecí šra poškozeny, síový adaptér nepoužívejte. Vypnte napájení a napájecí
šru ihned odpojte.
(Použití baterií)
•
•
•
•
•
•

Dostane-li se vám kapalina z baterie na pokožku nebo odv, ihned se opláchnte velkým množstvím isté vody.
Tento pístroj je kompatibilní pouze s alkalickými nebo manganovými bateriemi „AA“. Nepoužívejte jiné typy baterií.
Nevkládejte baterie s nesprávn orientovanou polaritou.
Staré baterie ihned vymte za nové. Vždy vymte všechny tyi baterie najednou.
Pokud nebude pístroj používán déle než ti msíce, baterie vyjmte.
Nepoužívejte staré a nové baterie dohromady.

Všeobecná bezpenostní opatení
• Dávejte pozor, aby pístroj a manžeta nebyly vystaveny silným nárazm, vibracím nebo nespadly na zem.
• Mení neprovádjte bezprostedn po koupání, požití alkoholu nebo kofeinu, kouení, cviení nebo po jídle.
• Manžetu neohýbejte násilím ani vzduchovou hadiku nadmrn neohýbejte.
• Pi odstraování vzduchové hadiky zatáhnte za vzduchovou zástrku ve spoji s hlavní jednotkou, nikoli za
hadiku samotnou.
• Nenafukujte manžetu, pokud není upevnna kolem vaší paže.
• Pette si „Dležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)“ v kapitole Technické údaje a ite
se jimi.
• Ped likvidací pístroje a veškerého používaného píslušenství nebo volitelných souástí si pette „Správná
likvidace tohoto produktu“ v kapitole Technické údaje a ite se jimi.
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1. Popis pístroje
Na zadním obalu návodu si pette následující informace:
Abeceda na stránce zadního obalu odpovídá abeced na stránce s tlem.

Hlavní jednotka
Displej
Tlaítko pamti
Tlaítko O/I START ( )
Tlaítka Nahoru/Dol (
)
Pepína USER ID (A / B)
Tlaítko pro nastavení data a asu
(
)
G Vzduchový konektor
H Prostor pro baterie
I Konektor pro síový adaptér
(v pípad použití síového adaptéru)
A
B
C
D
E
F

Manžeta na paži
J Modrý proužek
K Vzduchová hadika
L Vzduchová zástrka
M Plastový výlisek pro správnou

manipulaci s manžetou
N Manžeta na paži (Obvod paže
22-42 cm)

Displej
O
P
Q
R
S
T

Zobrazení data/asu
Symbol USER ID (A / B)
Systém duální kontroly
Systolický krevní tlak
Diastolický krevní tlak
Indikátor srdení akce

CZ

(Bhem mení bliká)

U Indikátor slabých baterií
V Symbol prmrné hodnoty
W Symbol pamti
X Indikátor nepravidelné srdení

akce
Y Symbol chyby pohybu
Z Indikátor hodnoty krevního tlaku
AA Symbol vypouštní
AB Indikátor správného upevnní
manžety.
AC Zobrazení pulsu a íslo
pamového záznamu
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2. Píprava
2.1 Vložení/výmna baterií
1. Sejmte kryt baterií.
2. Do prostoru pro baterie vložte
tyi baterie „AA“ tak, jak je
znázornno, a poté kryt baterií
uzavete.
Poznámky:
• Pokud se na displeji zobrazí indikátor slabých baterií (
), vypnte pístroj a vymte všechny tyi baterie.
• Hodnoty mení budou uloženy v pamti, i když baterie vymníte.

Baterie likvidujte podle platných místních pedpis.
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2. Píprava

2.2 Nastavení data a asu
1. Stisknte tlaítko .
2. Ped provedením prvního mení nastavte na pístroji
správné datum a as.
CZ

1)
2)

Stisknutím tlaítka
zahajte nabíjení.

nebo

Potvrte volbu stisknutím
tlaítka
.
Zobrazí se další nastavení.

Rok

Msíc

Den

Hodina Minuta

3. Stisknutím tlaítka O/I START uložíte nastavení.
Poznámky:
• Pokud byly baterie vyjmuty na dobu 30 sekund a déle, bude teba znovu nastavit datum a as.
• Nejsou-li datum a as nastaveny, bhem nebo po mení se zobrazí „-:--“.

5

3. Provoz pístroje
Na pedním a zadním obalu píruky si pette následující informace:
Abeceda a ísla na stránce obalu odpovídají abeced a íslm na stránce s tlem.

3.1 Upevnní manžety na paži
Svléknte si z paže tsn piléhající odv a silné obleení, jako napíklad svetr.
Nepikládejte manžetu pes silné obleení a nevyhrnujte si rukáv, je-li píliš tsný.

1. Vložte

vzduchovou zástrku do
konektoru.
L

G

vzduchového

2. Pro snadnjší upevnní uchopte manžetu palcem na

M

plastovém výlisku.

3. Manžetu si nasate na paži.
Dolní okraj manžety by ml být a 1 až 2 cm nad loktem. J Modrý proužek je
umístn uprosted vaší vnitní ásti paže. PEVN utáhnte pásek se suchým zipem.
Poznámky:
• Provedete-li mení na pravé paži, vzduchová hadika povede kolem loktu na stran malíku. Dávejte
pozor, abyste paži nepoložili na vzduchovou hadiku. --- b
• Krevní tlak na levé a pravé paži se mže lišit, a proto také namené hodnoty krevního tlaku mohou být
odlišné. Spolenost Omron doporuuje vždy používat k mení stejnou paži. Pokud se hodnoty mezi
tmito dvma pažemi podstatn liší, ovte si u svého lékae, kterou paži máte k mení používat.
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3. Provoz pístroje

3.2 Jak správn sedt
Chcete-li provést mení, je poteba, abyste byli uvolnní a pohodln usazeni pi
bžné pokojové teplot. Mení neprovádjte bhem 30 minut po koupání, požití
alkoholu nebo kofeinu, kouení, cviení nebo po jídle.
• Posate se na židli tak, aby vaše chodidla byla celou plochou na podlaze.
• Sete vzpímen s rovnými zády. --- c
• Manžeta by mla být ve stejné úrovni jako vaše srdce. --- d

CZ
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3. Provoz pístroje

3.3 Mení
Poznámky:

• Chcete-li mení perušit, stisknte tlaítko O/I START. Pístroj se vypne a vzduch z manžety se vypustí.
• Bhem mení zstate v klidu.

Monitor je navržen k provádní mení a ukládání namených hodnot do pamti
u dvou osob, které používají USER ID A a USER ID B.

1. Vyberte své USER ID (A nebo B).

2. Stisknte tlaítko O/I START.
Manžeta se zane automaticky nafukovat.
SPUSTIT

NAFOUKNOUT

VYPUSTIT

KONEC

DOKONENO

Je-li váš systolický tlak
vyšší než 220 mmHg
Jakmile se manžeta zane nafukovat,
stisknte a pidržte tlaítko O/I START, dokud
se pístroj nenafoukne o 30 až 40 mmHg
více, než je váš oekávaný systolický tlak.

Systém
duální
kontroly
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Indikátor správného
upevnní manžety.

Poznámky:
• Pístroj není schopen nafouknout manžetu
na tlak vyšší než 299 mmHg.
• Nenafukujte manžetu více, než je nutné.

3. Provoz pístroje
Systém duální kontroly
Stisknte tlaítko O/I START, poté se rozsvítí indikátor Systému duální kontroly a mi zane vyhledávat
chybu zaízení. Mí-li pístroj pesn a funguje správn, indikátor systému duální kontroly zstane bhem
mení rozsvícený. Je-li nalezena chyba, indikátor systému duální kontroly zane blikat a na displeji se
zobrazí zpráva „Er“.

Prvodce navléknutí manžety
Indikátor správného utažení manžety je unikátní funkce, která znázoruje správné utažení manžety kolem
paže. I když je ikona
zobrazena, bude hodnota krevního tlaku zmena.

Poznámka: Toto mení NENÍ vzhledem k nesprávnému utažení manžety spolehlivé. Utáhnte
manžetu znovu, ujistte se, že je utažena správn a provete nové mení.
Je-li zobrazena ikona
, manžeta je utažena správn a dostaten tsn na paži
a mení je pesné a spolehlivé.

CZ

3. Sejmte manžetu.
4. Stisknte tlaítko O/I START a pístroj vypnte.
Pístroj automaticky ukládá mení do pamti.
Po dvou minutách se automaticky vypne.
Dležité upozornní:
• Výzkum naznauje, že jako vodítko pro stanovení vysokého krevního tlaku pi
domácím mení mohou sloužit následující hodnoty.
Systolický krevní tlak

Nad 135 mmHg

Diastolický krevní tlak

Nad 85 mmHg

Tato kritéria jsou urena pro domácí mení krevního tlaku.
Kritéria pro odborné mení krevního tlaku v ordinaci lékae naleznete v kapitole 7.
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3. Provoz pístroje
• Váš mi krevního tlaku je vybaven funkcí detekce nepravidelné srdení akce.
Nepravidelná srdení akce mže ovlivnit namené hodnoty. Algoritmus pro nepravidelnou
srdení akci automaticky stanoví, zda je namená hodnota odpovídající nebo zda je
poteba mení opakovat. Pokud jsou výsledky mení ovlivnny nepravidelnou srdení
akcí, ale výsledek je platný, zobrazí se s indikátorem nepravidelné srdení akce (
).
Pokud nepravidelná srdení akce zpsobí, že mení bude neplatné, nezobrazí se žádný
výsledek. Pokud se po ukonení mení zobrazí symbol nepravidelné srdení akce (
mení opakujte. Zobrazuje-li se indikátor nepravidelné srdení akce (
uvdomte o tom svého ošetujícího lékae.

),

) asto,

• Pokud se v prbhu mení budete hýbat, na displeji se zobrazí indikátor chybného
mení v dsledku pohybu tla (

). Sete klidn a mení zopakujte.

Poznámka: Ped dalším mením krevního tlaku vykejte alespo 2 – 3 minuty. Tato doba umožní
tepnám vrátit se do stavu ped prvním mením.
Varování:
Urování vlastní diagnózy a samoléení na základ výsledk domácího mení je nebezpené.
Dodržujte naízení svého ošetujícího lékae.
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3. Provoz pístroje

3.4 Použití funkce pamti
Monitor pro každého uživatele automaticky ukládá výsledek až 100 mení (A a B).
Rovnž vypote prmrnou hodnotu na základ posledních tí mení provedených
bhem deseti minut. Pokud jsou v pamti pro toto období pouze dv hodnoty, prmr
bude vycházet z tchto dvou mení. Pokud je v pamti pro toto období pouze jedna
hodnota, prmr bude vycházet z tohoto jednoho mení.
Poznámky:
• Je-li pam plná, nové mení bude uloženo a nejstarší mení se vymaže.
• Pi prohlížení výsledk mení provedeného bez nastaveného data a asu se místo data a asu zobrazí „-:--“.

CZ

Zobrazení prmrné hodnoty

1. Vyberte své USER ID (A nebo B).
2. Stisknte tlaítko Memory (Pam).

Poznámka: Pokud v pamti nejsou uloženy žádné výsledky mení,
zobrazí se na displeji - viz zobrazení vpravo.

11

3. Provoz pístroje
Zobrazení výsledk uložených v pamti

1. Jakmile se zobrazí prmrná hodnota, stisknte tlaítko
.
Ped zobrazením pulsu se na jednu sekundu
zobrazí íslo pamového záznamu.
Nejnovjší mení je oíslováno jako „1“.

Stídavé zobrazení
data a asu

2. Stisknte tlaítko

nebo , abyste si mohli prohlédnout
výsledky uložené v pamti.
: Pro nejstarší mení
: Pro nejnovjší mení

Vymazání veškerých hodnot uložených v pamti
Hodnoty uložené v pamti jsou smazány podle USER ID.
Pokud se zobrazí symbol pamti ( ), nejdíve
stisknte tlaítko Memory (Pam). Stisknuté
tlaítko podržte a souasn po dobu 2 – 3 sekund
podržte stisknuté tlaítko O/I START.
Poznámka: Hodnoty v pamti nemžete smazat ásten.
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Budou smazány všechny hodnoty pro zvoleného
uživatele.

4. ešení problém a údržba
4.1 Ikony a chybové zprávy
Zobrazení chyby

Píina

Je detekována nepravidelná srdení akce.

ešení
Sejmte manžetu. Vykejte 2-3 minuty a poté
provete nové mení.
Zopakujte kroky uvedené v ásti 3.3. Pokud
se tato chyba stále objevuje, kontaktujte
svého lékae.

CZ
Pohyb bhem mení.

Pozorn si pette a zopakujte kroky
uvedené v ásti 3.3.

Manžeta není správn upevnna.

Upevnte manžetu na paži správn.
Viz ást 3.1.

Bliká

Baterie jsou tém vybité.

Baterie byste v nejbližší dob mli vymnit za
nové.
Viz ást 2.1.

Svítí

Baterie jsou úpln vybité.

Všechny baterie musíte vymnit za nové.
Viz ást 2.1.
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4. ešení problém a údržba
Zobrazení chyby

Píina

ešení

Odpojená vzduchová zástrka.

Pevn zasute zástrku.
Viz ást 3.1.

Manžeta není správn upevnna.

Upevnte manžetu na paži správn.
Viz ást 3.1.

Z manžety uniká vzduch.

Vymte manžetu za novou.
Viz kapitola 5.
Zopakujte mení. V prbhu mení zstate
v klidu a nemluvte.
Viz ást 3.3.
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Manžeta je nadmrn nafouknutá.

Pokud se zpráva „E2“ zobrazuje opakovan,
nafouknte manžetu na tlak o 30 až 40 mmHg
vyšší, než byl výsledek pedchozího mení.
Viz ást 3.3.

Manžeta byla nafouknuta nad tlak 299 mmHg
pi runím nafukování.

Nenafukujte manžetu na tlak pevyšující
299 mmHg.
Viz ást 3.3.

Pohyb bhem mení.

Zopakujte mení. V prbhu mení zstate
v klidu a nemluvte.
Viz ást 3.3.

Obleení brání správné funkci manžety.

Svléknte si z paže tsn piléhající odv
a silné obleení, které brání správnému
mení krevního tlaku.
Viz ást 3.1.

Chyba pístroje.

Obrate se na vašeho prodejce nebo
zákaznický servis firmy Celimed s.r.o.

4. ešení problém a údržba

4.2 ešení problém
Problém

Výsledek je mimoádn nízký (nebo
vysoký).

Píina
Manžeta není správn upevnna.

Upevnte manžetu na paži
správn.
Viz ást 3.1.

Pohyb nebo mluvení v prbhu
mení.

V prbhu mení zstate v klidu
a nemluvte.
Viz ást 3.3.

Obleení brání správné funkci
manžety.

Svléknte si z paže tsn
piléhající odv a silné obleení,
které brání správnému mení
krevního tlaku.
Viz ást 3.1.

Vzduchová hadika není k pístroji
pevn pipojena.

Ujistte se, že je vzduchová
hadika pevn pipojena.
Viz ást 3.1.

Z manžety uniká vzduch.

Vymte manžetu za novou.
Viz kapitola 5.

Manžeta je volná.

Upevnte manžetu správn, tak
aby byla pevn ovinuta okolo paže.
Viz ást 3.1.

Manžeta nebyla dostaten
nafouknuta.

Nafouknte manžetu na tlak o 30
až 40 mmHg vyšší, než je výsledek
vašeho pedchozího mení.
Viz ást 3.3.

Tlak v manžet se nezvyšuje.

Manžeta se vypouští píliš brzy.

Pístroj nemí nebo jsou výsledky
píliš nízké nebo vysoké.

ešení

CZ
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4. ešení problém a údržba
Problém

Píina
Baterie jsou vybité.

Vymte baterie za nové.
Viz ást 2.1.

Baterie nejsou vloženy správn.

Vložte baterie tak, aby byla
dodržena správná polarita (+/-).
Viz ást 2.1.

Po stisknutí tlaítek se nic nedje.

Další problémy.
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ešení

• Stisknte tlaítko O/I START a zopakujte mení.
• Pokud problém petrvává, zkuste vymnit baterie za nové.
Pokud se problém nevyeší ani tímto, obrate se na vašeho prodejce
nebo zákaznický servis firmy CELIMED s.r.o..

4. ešení problém a údržba

4.3 Údržba
Abyste uchránili svj pístroj ped poškozením, dodržujte následující pokyny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevystavujte pístroj ani manžetu extrémním teplotám, vlhkosti nebo pímému slunenímu svtlu.
Nestáejte manžetu ani hadiku píliš pevn.
Neprovádjte demontáž pístroje ani manžety.
Nevystavujte pístroj silným otesm i vibracím (nap. pi upuštní pístroje na zem).
K ištní hlavní jednotky nepoužívejte tkavé kapaliny.
Manžetu neperte ani ji nenamáejte do vody.
K ištní manžety nepoužívejte benzín, edidla ani jiné tkavé kapaliny.
Neprovádjte opravy jakéhokoli druhu. Pokud dojde k poruše, obrate se na vašeho prodejce nebo
zákaznický servis firmy CELIMED s.r.o., jak je uvedeno na obalu.

CZ

• Pístroj istte mkkým a suchým hadíkem.
• K ištní manžety používejte mkký navlhený hadík a mýdlo.

Kalibrace a servis
• Pesnost tohoto mie krevního tlaku byla peliv testována a je navržena pro dlouhodobou životnost.
• Obecn se doporuuje nechat pístroj zkontrolovat po dvou letech, aby se ovilo jeho správné fungování
a pesnost. Obrate se na na vašeho prodejce nebo zákaznický servis firmy CELIMED s.r.o. na adresách
uvedených na obalu nebo v piložené dokumentaci.
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4. ešení problém a údržba

4.4 Skladování
Pokud pístroj nepoužíváte, uchovávejte jej v úložném pouzde.

1. Vytáhnte vzduchovou zástrku ze vzduchového
konektoru.

2. Šetrn vzduchovou hadiku zabalte do manžety.
Poznámka: Vzduchovou hadiku nadmrn neohýbejte.

3. Umístte pístroj a manžetu do úložného
pouzdra.
Pístroj neskladujte za následujících podmínek:
• Pokud je pístroj mokrý.
• Na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, pímému slunenímu
svtlu nebo korozivním výparm.
• Na místech vystavených vibracím i úderm nebo na naklonných plochách.
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5. Volitelné píslušenství
Manžeta na paži

Síový adaptér S

Obvod paže
22 - 42 cm

Comfort cuff-9956685-4

Adapter S-9515336-9

CZ

Použití volitelného síového adaptéru

1. Zástrku AC adaptéru
zasu te do konektoru pro AC
adaptér na zadní stran
hlavní jednotky.

2. Zapojte síový adaptér do
elektrické zásuvky.
Chcete-li síový adaptér odpojit, nejprve jej vytáhnte z elektrické zásuvky a potom
vyjmte zástrku síového adaptéru z hlavní jednotky.
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6. Technické údaje
Popis výrobku
Model
Displej
Metoda mení
Rozsah mení
Pesnost
Nafukování
Vypouštní
Pam
Výkonnostní štítek
Zdroj energie
Životnost baterie
Stupe el. ochrany
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem

Automatický mi krevního tlaku
OMRON M6 Comfort (HEM-7223-E)
Digitální displej LCD
Oscilometrická metoda
Tlak: 0 až 299 mmHg
Puls: 40 až 180/min
Tlak: r3 mmHg
Puls: r5 % zobrazené hodnoty
Fuzzy logika, ízená elektrickou pumpou
Automatický tlakový vypouštcí ventil
100 mení s datem a asem pro každého uživatele (A a B)
DC6V
4W
4 baterie „AA“ 1,5 V nebo adaptér stídavého proudu
(Adapter S-9515336-9 (volitelný), VSTUP AC100-240V 50/60 Hz 0,12A)
Kapacita nových alkalických baterií je pibližn 1000 mení

== Typ
TypeBB
Vnitn napájené vybavení typu ME (jsou-li používány pouze baterie)
= Vybavení ME tídy II (volitelný adaptér stídavého proudu)

Provozní teplota/vlhkost
Skladovací teplota/ Vlhkost
Hmotnost pístroje
Hmotnost manžety
Vnjší rozmry
Rozmry manžety
Materiál manžety
Obsah balení

+10 °C až +40 °C / Maximum: relativní vlhkost 30 až 85 %
-20 °C až +60 °C / Maximum: relativní vlhkost 10 až 95 % / 700-1060 hPa
Pibližn 380 g bez baterií
Pibližn 210g
Pibližn 123 (š) mm u 85 (v) mm u 158 (d) mm
Pibližn 152 mm u 600 mm (Manžeta: obvod paže 22 až 42 cm)
Nylon a polyester
Mi, manžeta, návod k obsluze, úložné pouzdro, sada baterií, záruní list, záznamník
krevního tlaku

Poznámka: Technické úpravy jsou vyhrazeny bez pedchozího upozornní.
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6. Technické údaje

• Tento pístroj spluje požadavky Smrnice Rady 93/42/EEC (Smrnice pro zdravotnické
prostedky).
• Tento mi krevního tlaku byl navržen v souladu s Evropským standardem EN1060,
mechanické neinvazivní krevní tlakomry, ást 1: Všeobecné požadavky a ást 3:
Doplkové požadavky pro elektromechanické systémy pro mení krevního tlaku.
• Tento produkt spolenosti OMRON je vyroben v souladu s písným systémem pro kontrolu
kvality spolenosti OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Tlakový senzor - hlavní souást
mie krevního tlaku spolenosti OMRON je vyroben v Japonsku.

CZ
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6. Technické údaje
Dležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
Tento lékaský pístroj vyrobený spoleností OMRON HEALTHCARE vyhovuje norm SN EN 60601-1-2:2007
Zdravotnické pístroje, ást1-Všeobecné požadavky na bezpenost, elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Pesto je však zapotebí dodržovat následující opatení:
• Pístroj nepoužívejte v blízkosti mobilních telefon nebo jiných zaízení, která vytváejí silné elektrické nebo
elektromagnetické pole. Od tchto zaízení doporuujeme dodržovat minimální vzdálenost 7 m. Je-li vzdálenost
menší, ovte správnou funkci pístroje.
Další dokumentaci v souladu s touto normou EN60601-1-2:2007 poskytne spolenost OMRON HEALTHCARE
EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k obsluze.
Dokumentace je rovnž dostupná na adrese www.omron-healthcare.com.

Správná likvidace tohoto produktu
(Likvidace elektrických a elektronických zaízení)
Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005.
Dle zákona . 7/2005 Sb. zajišt’ujeme jeho zptný odbr a bezplatnou likvidaci prostednictvím
kolektivního systému spolenosti RETELA, s.r.o. Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho ásti do
smsného (komunálního) odpadu.
Aktuální seznam sbrných míst zjistíte na: www.retela.cz, e-mail: retela@retela.cz nebo na tel. ísle 251 562 559.
Produkt neobsahuje žádné nebezpené látky.
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7. Všeobecné informace o krevním tlaku
Co je krevní tlak?
Krevní tlak je velikost síly, kterou psobí krev na stnu tepen. Arteriální krevní tlak se bhem
srdeního cyklu stále mní.
Nejvyšší tlak bhem cyklu se nazývá systolický krevní tlak; nejnižší pak diastolický krevní
tlak.
Ob hodnoty tlaku, systolická i diastolická, jsou nezbytné k tomu, aby léka mohl posoudit
stav pacientova krevního tlaku.

CZ

Co je nepravidelná srdení akce?
Pístrojem namená nepravidelná srdení akce je puls,
který se liší o více než 25 % od prmrné hodnoty pulsu
namené bhem mení systolického a diastolického
krevního tlaku.
Je-li tato nepravidelnost zjištna bhem mení více než
dvakrát, po zobrazení výsledk mení se na displeji objeví
indikátor nepravidelné srdení akce (
).

Normální puls
Puls
Krevní tlak

Nepravidelná srdení akce

Zkrácený Prodloužený
interval interval

Puls
Krevní tlak

Co je arytmie?
Pi arytmii je srdení akce abnormální v dsledku poruchy bioelektrického systému, který ídí
srdení akci. Typickými píznaky jsou pocit vynechávajícího srdce, pedasné stahy,
abnormáln rychlý puls (tachykardie) nebo abnormáln pomalý puls (bradykardie).
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7. Všeobecné informace o krevním tlaku
Pro je dobré si mit krevní tlak doma?
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Horní křivka: systolický krevní tlak
Dolní křivka: diastolický krevní tlak

200

150
mmHg

Krevní tlak mže ovlivnit mnoho
faktor, jako je fyzická námaha, stres
nebo denní doba. Jediné mení
nemusí být pro pesnou diagnózu
dostaující. Proto je nejlepší pokusit se
mit si krevní tlak každý den ve stejnou
dobu. Tím získáte pesné údaje
o jakýchkoli zmnách krevního tlaku.
Krevní tlak je typicky ráno nízký a od
odpoledne do veera se zvyšuje. Je
nižší v lét a vyšší v zim.

100

50
6

12

18
Denní doba

Příklad: kolísání během dne (muž, 35 let)
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7. Všeobecné informace o krevním tlaku
Klasifikace krevního tlaku podle Svtové zdravotnické organizace
Svtová zdravotnická organizace (WHO)
a Mezinárodní spolenost pro hypertenzi (ISH)
vyvinuly klasifikaci krevního tlaku, která je zobrazena
na tomto obrázku.
Tato klasifikace je založena na hodnotách krevního
tlaku namených vsed u pacient ambulantních
oddlení nemocnic.
Poznámka: Neexistuje žádná všeobecn pijímaná definice
hypotenze. Lidé, kteí mají systolický tlak nižší než
100 mmHg jsou však považováni za hypotenzní.

Systolický krevní tlak
(mmHg)

Těžká hypertenze
180
Střední hypertenze
160
Mírná hypertenze
140
130

Normální systolická
hodnota

CZ

Normální krevní tlak
120

Optimální krevní
tlak (cílová
hodnota)
80

85

90

100 110

Diastolický
krevní tlak
(mmHg)
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