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PARTS AND COMPONENTS DENUMIREA PĂRŢILOR ȘI COMPONENTELOR
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NAMES OF PARTS AND COMPONENTS (fi g.1) 8  POWER SUPPLY LD-N057 (INCLUDED).

1  MAIN UNIT. 9  BUTTON M2 (MEMORY 2).

2  LCD DISPLAY. 10   (START/STOP) BUTTON.

3  CUFF JACK. 11  BUTTON M1 (MEMORY 1).

4  CUFF PLUG. 12  BATTERIES.

5  AIR TUBE. 13  WARRANTY CARD.

6  CUFF. 14  OPERATION MANUAL.

7  POWER SUPPLY ADAPTER JACK. 15  CARRYING BAG.

GENERAL INFORMATION 
This manual serves to help the user safely and effi  ciently operate the Digital Blood Pressure and Pulse Rate Monitor LD, 

model LD51S (hereinafter – the DEVICE). The device shall be used in accordance with the rules given in the manual and 

shall not be used for any purposes other than those described herein. Carefully read and understand the entire manual and 

the «Recommendations for Correct Measurement» section, in particular.

INDICATIONS FOR USE  
The device is designed to measure systolic and diastolic blood pressure and pulse rate in patients aged 15 or older. The 

device is recommended for home use by patients with impaired vision, unstable/variable blood pressure or arterial hyper-

tension alongside with medical supervision. The cuff  is suitable for the upper arm with a circumference of 25 to 36 cm.

PRINCIPLE OF OPERATION  

The device uses the oscillometric method of blood pressure and pulse rate measurement. The cuff  is wrapped around the 

upper arm and automatically infl ated. The device sensor detects weak cuff  pressure fl uctuations, produced by the brachial 

artery expansion and contraction in response to each heartbeat. The amplitude of pressure waves is measured, converted 

to millimeters of mercury and displayed in the form of a digital value. The device has 2 memory blocks 90 cells per each for 

storing the measurement results. Please note that the device may not provide the indicated measurement accuracy if used 

or stored at a temperature or humidity other than those specifi ed in the «Specifi cations» section of this manual. Please 

consider possible errors when measuring the blood pressure of persons with a severe arrhythmia. Please consult your 

doctor when measuring the blood pressure of a child.

RECOMMENDATIONS ON CORRECT MEASUREMENT
1.  For correct measurement you should know that THE BLOOD PRESSURE IS SUBJECT TO SHARP VARIATIONS EVEN WITHIN 

THE SHORT TIME INTERVALS. The blood pressure depends on many factors. It is usually lower in summer and higher in win-

ter. The blood pressure varies together with the atmospheric pressure, depends on physical loads, emotional excitement, 

stresses and dietary regime. Drugs, drinking alcohol and smoking produce signifi cant

Eff ect on blood pressure. Even the very procedure of blood pressure measurement in a hospital sends the blood pressure 

high in many people, thus, the blood pressure measured at home often diff ers from the values received in a hospital.

As the blood pressure tends to rise at low temperatures, make measurements at an indoor temperature (approximately 

20ºC). If this Device was stored in the room with low temperature, keep it for at least 1 hour at an indoor temperature 

before use, otherwise the measurement result may be incorrect. During the day, the diff erence in readings for healthy 

people may be 30-50 mmHg of systolic pressure and to 10 mmHg of diastolic pressure. The dependence of the blood 

pressure on various factors is individual for each person. Accordingly, it is recommended to keep a special book with blood 

pressure measurement records. ONLY A CERTIFIED DOCTOR IS CAPABLE TO ANALYZE THE TENDENCY OF YOUR BLOOD PRES-

SURE VARIATIONS USING YOUR RECORDS.

2.  People with cardiovascular and some other diseases requiring blood pressure monitoring should make measurements 

in the hours fi xed by attending doctor. REMEMBER THAT THE DIAGNOSTIC AND ANY TREATMENT OF HYPERTENSION MAY BE 

CONDUCTED ONLY BY A CERTIFIED DOCTOR ON THE BASIS OF BLOOD PRESSURE VALUES OBTAINED BY THIS DOCTOR. DRUGS 

PRESCRIPTION SHOULD BE CARRIED OUT ONLY BY YOUR ATTENDING DOCTOR.

3.  At such disorders as deep vascular sclerosis, weak pulse wave and also in patients with the prominent distortions of 

cardiac rhythm it may be diffi  cult to measure the blood pressure accurately. IN SUCH CASES CONSULT A CERTIFIED DOCTOR 

ABOUT APPLICATION OF THE ELECTRONIC DEVICE.

4.  KEEP QUIET DURING A MEASUREMENT TO OBTAIN THE ACCURATE VALUES OF YOUR BLOOD PRESSURE WITH THE ELEC-

TRONIC DEVICE. Measure your blood pressure in the calm and comfortable conditions at the indoor temperature. No eating 

an hour before measurement; no smoking, no taking tonic agents or alcohol 1.5-2 hours before measurement.

5.  The accuracy of blood pressure measurement depends on whether the cuff  matches the size of your arm. THE CUFF 

SHOULD NOT BE TOO SMALL OR TOO LARGE.

6.  Wait 3 minutes between measurements for the blood to restore its circulation. However, the persons with prominent 

atherosclerosis due to considerable loss of vascular elasticity may need to increase the wait time between measurements 

(10-15 minutes). This also refers to the patients suff ering from diabetes. For more accurate determination of blood pres-

sure, it is recommended to make a series of 3 consecutive measurements and to use the average value.

INSTALLING BATTERIES (fi g. 2)
1. Open the cover of the battery compartment and install 4 “AA” size batteries according to polarity marked inside the 

compartment. Do not use much force to remove the cover of the battery compartment.

2. Close the battery cover. 

Replace all batteries when the Low Battery Indicator “ ”, appears on the screen or when there is no indication on the 

screen. The Low Battery Indicator does not show the discharge level. It is recommended to use alkaline batteries. If the 

Device operation rules are observed, the batteries will last for approximately 1,000 measurements.

The batteries supplied with the Device are intended for check of the Device performance at sale and their service life may 

be shorter than of the recom mended batteries.

Replace all four batteries at the same time. Do not use the waste batteries.

If the Device is unused for a long time, remove all batteries.

Do not leave the waste batteries in the Device.

CORRECT POSE DURING MEASUREMENT (fi g. 3)
1. Sit near a table so that your arm rests on its surface during measurement. Make sure that the point of the cuff  applica-

tion is approximately at the same height as your heart, and that your forearm lies freely on the table and does not move.

2. You can measure pressure when lying on your back. Look at the ceiling, keep calm and do not move during measure-

ment. Make sure that the measurement point on your upper arm is approximately at the same level as your heart.

CUFF PREPARATION (fi g. 4)
1. Insert the cuff  end for about 5 cm into a metal ring as shown in fi gure.

2. Apply the cuff  to your left upper arm so that the air tube is directed to your palm. If the measurement on your left arm 

is diffi  cult, you may use your right arm. In this case remember that the readings may diff er by 5-10 mmHg and even more.

3. Wrap the cuff  around your upper arm so that the bottom of the cuff  is approximately 2-3 cm above your elbow. The sign 

“ARTERY” should be over the arm artery.

4. Fix the cuff  so that it fi ts tightly to the arm, but make sure that it is not overtight. Too tight or too loosen placement of 

the cuff  may give inaccurate readings.

5. On the fi xed cuff  the sign «INDEX» should point to the area «NORMAL (25-36 cm)».It means that the cuff  is chosen cor-

rectly and fi  ts the size of your upper arm. if the sign points to the area marked « » the cuff  is too small and the readings 

will be higher. If the sign points to the area marked « » the cuff  is too large and the readings will be lower.

6. If the arm has a conic form, the cuff  should be put on with a spiral movement as shown in the fi gure.

res not corresponding to your actual blood pressure.

MEASUREMENT PROCEDURE (fi g. 5)
The device has a voice annunciation function «VS», so presetting is required prior to using: the voice system volume level

and language need to be selected.

VOICE SYSTEM VOLUME LEVEL SETTING
To set the volume level on the powered-off  device, press and hold M1 button and, at the same time, press the button  

once. The “  ”symbol fl ashes on the display. Press M1 button to select the desired volume level.  

The voice annunciation level is displayed with the following symbols: 

 – the voice annunciation is disabled;

 – minimum volume level;

 – medium volume level;

 – maximum volume level.

Press the button  to fi nish the voice annunciation volume setting.

VOICE ANNUNCIATION LANGUAGE SETTING 

To set the voice annunciation language on the powered off  device press and hold M1 button and, at the same time, press 

the  button twice. «L» symbol appears on the display. Press M1 button to select the desired language. 

The voice annunciation language is displayed with the following symbols:

L1 – Polish;  L4 – Russian; 

L2 – Hungarian;  L5 – Ukrainian.

L3 – Romanian;

Press the button  to fi nish the voice annunciation language setting. Polish language set by default.

BLOOD PRESSURE MEASUREMENT PROCEDURE
1. Insert the cuff  plug into the cuff  jack. Before taking a measurement do 3-5 deep breaths and relax. Do not move, talk or 

tense your arm during the measurement. 

2. Press the button .

3. All the symbols will be displayed briefl y (Fig. 5.1). You will hear a voice message about the measurement start. The device 

will automatically start air infl ation into the cuff .  The infl ation will initially stop at 190 mm Hg (Fig. 5.2).

4. Upon reaching 190 mm Hg, the cuff  pressure will gradually decrease. The values displayed will start to decrease. The 

pulse is indicated by fl ashing “  ” symbol. SINCE THE BLOOD PRESSURE AND PULSE RATE ARE MEASURED DURING THE CUFF 

DEFLATION, PLEASE REMAIN STILL AND NEITHER MOVE YOUR HAND NOR TENSE THE MUSCLE DURING THE MEASUREMENT. 

5. At the end of measurement the device will defl ate the cuff  and display the measurement results (Fig. 5.3) duplicated 

by a voice message. M1/M2 symbols will start to fl ash, reminding to save the results to memory 1 or 2 by pressing M1 or 

M2 button respectively. If the memory is not selected within 3 minutes, the results will not be saved and the device will 

automatically turn off .

6. Press the  button to turn it off . TO OBTAIN ACCURATE RESULTS, THE BREAK BETWEEN THE MEASUREMENTS IS NEEDED TO 

RESTORE THE BLOOD CIRCULATION. MEMORY DATA WILL BE SAVED EVEN WITH THE DEVICE STORED WITHOUT THE BATTERIES. 

SAVED DATA CAN BE DELETED FROM THE DEVICE MEMORY BY FOLLOWING THE ACTIONS DESCRIBED IN THE «MEMORY FUNC-

TION» SECTION. If no action is taken within 3 minutes after measurement, the device will automatically turn off .

MEMORY FUNCTION (fi g. 6)
1. Each measurement results (pressure and pulse) can be saved to the device memory. To do this, once the measurement 

completed, within no more than 3 minutes, you need to select memory M1 or M2 for saving.

THE MEASUREMENT RESULTS WILL NOT BE SAVED IN CASE OF ERROR MESSAGE DISPLAYED.

2. Each memory block can store up to 90 measurement results and the average value of the last 3 measurements. When the 

number of measurements exceeds 90, the oldest record is automatically deleted to save the most recent measurement values. 

3. You can view the memory contents by pressing M1 or M2 button. When M1 (or M2) button is pressed for the fi rst time, 

the average value of the last 3 measurements stored in M1 (or M2), indicated by «A» symbol (Fig. 6.1), will be displayed. 

When M1 (or M2) button is pressed again, the indicator of the selected memory M1 (or M2) and the cell number will be 

displayed, showing its contents (Fig. 6.2) duplicated by a voice message 1 second later. Each press of M1 (or M2) button 

takes you to the next memory cell.

DEVICE MEMORY CLEARING
To delete all saved measurement results from M1 (or M2) memory, press and hold M1 (or M2) button for more than 3 

seconds. «Clr» symbol will be displayed and the selected memory will be cleared.

ERROR MESSAGES

INDICA-
TION POSSIBLE CAUSE SOLUTION REMEDY

The cuff  is put on incorrectly or the air tube tee 

connector is inserted loosely.

Make sure the cuff  is put on correctly, and the tee is in-

serted tightly, and repeat the measurement procedure.

Measurements could not be done because of the 

arm movement or talking during measurement.

The cuff  was not pumped to the required level.

In case of apparent heart rhythm disorders, deep 

vascular sclerosis, weak pulse wave, correct mea-

surement of blood pressure may be hindered.

Repeat the measurement with full observation of the 

recommendations of this operation manual.

Repeat the measurement, pumping the cuff  30-40 mm 

Hg higher than the expected systolic pressure.

In these cases, you should consult a certifi ed physician 

about the use of the electronic Device.

Batteries are discharged Replace all batteries with new ones

CARE, STORAGE, REPAIR AND DISPOSAL
1. This Device should be protected from increased humidity, direct sunrays, impact, vibration. THE DEVICE IS NOT WATER-

PROOF!

2. Do not store and do not use the Device in close proximity to heating Devices and open fi re.

3. If the Device is not used for a long time, remove the batteries from the Device. Battery leakage may damage the Device. 

KEEP THE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN!

4. Do not contaminate the Device and protect it from dust. You can use soft dry cloth to clean the Device.

5. Avoid contact of the Device or its parts with water, solvents, alcohol. Do not use petroleum.

6. Protect the cuff  from sharp object, and do not try stretching or twisting the cuff .

7. Do not expose the Device to strong impacts and do not drop it.

8. The Device does not have any measurement accuracy controls. Individual disclosure of the electronic unit is prohibited. 

If necessary, the repair shall be performed only in specialized organizations.

9. After the end of the established service life you should periodically contact experts (specialized repair organizations) to 

check the technical condition of the Device.

10. Disposal is governed by the rules in eff ect in your region. The manufacturer does not establish any special disposal 

conditions for this Device.

11. The cuff  is resistant to repeated sanitary treatment. It is allowed to treat the inner side of the cloth surface of the cuff  

(the one contacting with the patient’s arm) with a cotton wool pad damped in 3 % hydrogen peroxide solution. In case of 

continuous use, partial decoloring of the cloth surface of the cuff  is admissible. Wet wash of the cuff , as well as its treatment 

with a hot iron, is not allowed.

POTENTIAL PROBLEMS

PROBLEM PROBABLE CAUSE METHOD OF CORRECTION

No indication on the 

display

Worn batteries.

The battery polarities do not match.

Dirty battery contacts.

Power supply is not plugged in.

Replace all batteries for new ones.

Install batteries correctly.

Clean the terminals with dry cloth.

Plug the power source into an electrical outlet.

Infl ation stops 

and resumes.

Automatic infl ation occurs to ensure correct 

measurements.

Perhaps you were talking or moving your arm 

during the measurement?

See MEASUREMENT PROCEDURE.

Calm down and repeat the measurement.

Diff erent blood 

pressure every time. 

Measurement values are 

too low (high).

Is the cuff  on the same level as your heart?

Is the cuff  positioned correctly?

Is your arm tense?

Perhaps you were talking or moving your arm 

during the measurement.

Take the correct position for measurement.

Put on the cuff  correctly. 

Calm down, apply the arm cuff  correctly.

Keep silence and quiet during measurement.

Pulse rate is too high 

(too low).

Perhaps you were talking or moving your arm 

during the measurement.

Were the measurements taken immediately 

after exercise?

Keep silence and quiet during measurement.

Repeat the measurement at least in 5 min.

Impossible to take 

multiple measurements.

Use of defective 

batteries.

Use only alkali batteries of well-known 

manufacturers.

No voice annunciation. Voice mode disabled. Set the voice annunciation level (See 

MEASUREMENT PROCEDURE).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measurement method oscillometric 

Indicator liquid crystal

Pressure indication range in an arm cuff , mmHg from 0 to 300

Measurement range:

pressure in an arm cuff , mmHg

pulse rate, 1/min

from 40 to 260

from 40 to 160

Range of admissible absolute error at measurement of air 

pressure in an arm cuff , mmHg ±3

Range of admissible relative error at pulse rate 

measurement, % ±5

Infl ation automatic (air pump)

Defl ation automatic

Memory 2х90 measurements + average of the last 3 measurements per each 

memory block

Power supply voltage, V 6

Type of power supply 4 AA batteries (LR6) or power supply, 600 mA min.

Max. power consumption, W 3,6

Voltage limit values, V from 4,5 до 6

Power supply LD-N057 (included)

Output voltage, V 

Maximum load current

Input voltage

Dimensions 

Weight      

Cord length

Plug:

Polarity of the contacts       

Inner diameter, mm

Outer diameter, mm

Plug contact length, mm

6 ± 5%

1.0 А

~100-240 V, 50/60 Hz 

64 x 70 x 43 mm

85 g max.

1500 ± 50 mm

«–» internal

2.1 ± 0.1

5.5 ± 0.1

10 ± 0.5

Operation conditions:

Temperature, °C

Relative humidity, % Rh

from 10 to 40

85 and lower

Storage and transportation conditions:

Temperature, °C

Relative humidity, % Rh

from -20 to 50

85 and lower

Voice annunciation languages Polish, Hungarian, Romanian, Russian, Ukrainian

Cuff  size: larger for adults (upper arm circumference 25-36 cm)

Dimensions:

Size (electronic block), mm 

Weight (without package, case, batteries and adapter), g

129 x 105 x 61

433

Complete set Main unit, Cuff -LDA, 4 AA (LR6) Batteries, Power supply LD-N057, 

Carrying Bag, Warranty Card, Instruction Manual.

The year and month of production The year and month of production are included in the serial number after 

«A» symbol. The serial number is located on the bottom of the device.

SYMBOL EXPLANATION: 
 Compliance with the Directive 93/42/EEC

 Important: Read the instruction

 Representative in the EU

 Manufacturer

 Ukraine conformance mark

 Approval of means of measurement types of Ukraine

 Keep from moisture

 Protection class II

 BF type product

The revision date of this Operation manual is indicated at the last page in the  EXXX/YYMM/NN format, where YY is the year, 

ММ is the month, and NN is the revision number. Technical specifi cations are subject to change without prior notice in order 

to improve operational properties and quality of the product.

Production is certifi ed according to the international standard ISO 13485. The LD51s Device complies with the European Direc-

tive MDD 93/42/ЕЕС, international standards EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.

WARRANTY
The warranty liabilities are contained in the warranty card given at the sale of this Device to a purchaser.

The addresses of organizations for warranty maintenance are given in the warranty card.

Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, 

Singapore 188307, postal address: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., (No. 8, Tongxing  Road  Economic & Technical Development Area, 

226010 Nantong, Jiangsu, People’s Republic of China).

Distributor in European Union:  Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 

2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53,  e-mail: biuro@littledoctor.pl)

For more information please visit www.littledoctor.sg
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NAZWA CZĘŚCI I ELEMENTÓW (rys.1) 8  STABILIZOWANY ZASILACZ LD-N057

      (DOŁĄCZONY DO KOMPLETU).

1  BLOK ELEKTRONICZNY. 9  PRZYCISK M2 (PAMIĘĆ 2).

2  WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY. 10  PRZYCISK  (START/STOP).

3  GNIAZDO DO PODŁĄCZANIA MANKIETU. 11  PRZYCISK M1 (PAMIĘĆ 1).

4  WTYCZKA MANKIETU. 12  BATERIE.

5  PRZEWÓD POWIETRZA. 13  KARTA GWARANCYJNA.

6  MANKIET. 14  INSTRUKCJA OBSŁUGI.

7  GNIAZDO DO PODŁĄCZANIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO. 15  ETUI.

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza instrukcja ma pomóc użytkownikowi w bezpiecznym i efektywnym posługiwaniu się urządzeniem do pomiaru 

ciśnienia tętniczego krwi LD, szczególnie LD51S (dalej w tekście: URZĄDZENIE). Powinno ono być stosowane zgodnie z  

zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji i nie należy go wykorzystywać do celów innych niż tu opisane. Należy 

przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi, zwłaszcza rozdział “Zalecenia dotyczące prawidłowego pomiaru”.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz pulsu u pacjentów 

w wieku od 15 lat wzwyż. Ciśnieniomierz zalecany jest do stosowania u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem tętniczym 

lub nadciśnieniem tętniczym  w warunkach domowych jako uzupełnienie nadzoru lekarskiego. Mankiet dostosowany jest 

do ramion o obwodzie 25-36 cm.

ZASADA DZIAŁANIA
Urządzenie wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Mankiet jest owijany wokół ramienia i 

pompowany automatycznie. Czujnik wychwytuje delikatne wahania zmiany ciśnienia w mankiecie, powodowane rozszerzaniem 

się i kurczeniem się tętnicy ramiennej odpowiednio do bicia serca. Mierzona amplituda fal ciśnienia przekładana jest na wartość 

wysokości słupa rtęci, wyświetlaną na wyświetlaczu LCD. Urządzenie posiada 2 pamięci po 90 komórek do przechowywania 

wyników pomiarów. Należy pamiętać, że aby urządzenie wyświetlało poprawne wyniki, musi ono być przechowywane i 

wykorzystywane w temperaturach i przy wilgotności, nie odbiegających od opisanych w dziale ”Specyfi kacja techniczna” danej 

instrukcji. Uprzedzamy o możliwości przekłamania pomiarów u osób z rozrusznikami serca, arytmią serca, zwężeniem naczyń, 

zaburzeniami wątroby i cukrzycą. Przed pomiarem ciśnienia u dzieci wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO POMIARU
1. Dla przeprowadzenia prawidłowego pomiaru należy pamiętać, że CIŚNIENIE TĘTNICZE PODLEGA SILNYM WAHANIOM 

NAWET W KRÓTKIM OKRESIE CZASU. Poziom ciśnienia krwi zależy od wielu czynników. Zwykle jest ono niższe latem i 

wyższe zimą. Ciśnienie krwi zmienia się wraz z ciśnieniem atmosferycznym, zależy od wysiłku fi zycznego, emocjonalnej 

pobudliwości, stresu, diety. Duży wpływ mają używki, narkotyki, alkohol i palenie tytoniu. U wielu osόb nawet procedura 

pomiaru ciśnienia w przychodni powoduje wzrost wskaźników. Dlatego ciśnienie tętnicze zmierzone w warunkach do-

mowych może różnić się od ciśnienia mierzonego w klinice. W związku z tym, że ciśnienie krwi wzrasta w niskich temperat-

urach, przeprowadzać jego pomiar trzeba w temperaturze pokojowej (około 20 °C). Jeżeli urządzenie było przechowywane 

w niskiej temperaturze, zaleca się pozostawić go w temperaturze pokojowej przez co najmniej 1 godzinę. Po tym czasie 

można korzystać z tego urządzenia. W przeciwnym wypadku wynik pomiaru ciśnienia może być błędny. W ciągu doby 

różnica we wskazaniach zdrowych ludzi może wynosić 30-50 mm Hg. ciśnienia skurczowego (górnego) i do 10 mm Hg. 

ciśnienia rozkurczowego (dolnego). U każdego człowieka ciśnienie zależy od różnych czynników. Dlatego zaleca się prow-

adzenie dziennika pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. TYLKO DYPLOMOWANY LEKARZ NA PODSTAWIE TAKICH DANYCH 

MOŻE ANALIZOWAĆ TENDENCJE ZMIAN CIŚNIENIA TĘTNICZEGO.

2. Przy chorobach sercowo–naczyniowych i w przypadku wielu innych chorób, które wymagają monitorowania 

ciśnienia tętniczego, pomiary należy wykonywać w porach, wskazanych przez lekarza. PAMIĘTAJ, ŻE DIAGNOSTYKA I 

JAKIEKOLWIEK LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO MOŻE BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ LEKARZA NA PODSTAWIE 

JEGO WŁASNORĘCZNĘGO ODCZYTU POMIARÓW CIŚNIENIA KRWI. PRZYJMOWANIE LUB ZMIANĘ DAWEK LEKÓW NALEŻY 

PRZEPROWADZAĆ TYLKO WEDŁUG ZALECEŃ LEKARZA.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego może być utrudniony przy takich zaburzeniach jak: miażdżyca naczyń krwionośnych, słaba 

fala pulsu, a także u pacjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca,. W TYCH PRZYPADKACH NALEŻY SKONSULTOWAĆ 

SIĘ Z DYPLOMOWANYM LEKARZEM ODNOŚNIE STOSOWANIA URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO. 

4. W TRAKCIE POMIARU PRZY KORZYSTANIU Z ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA DLA UZYSKANIA PRAWIDŁOWEGO OD-

CZYTU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO NALEŻY ZACHOWAĆ CISZĘ . Pomiar ciśnienia tętniczego powinien być przeprowadzony w 

spokojnej atmosferze przy temperaturze pokojowej. Godzinę przed wykonaniem pomiaru ciśnienia należy unikać jedzenia, 

picia 1,5-2 godziny palenia papierosów, spożywania napojów tonizujących lub alkoholu.

5. Dokładność pomiaru zależy od dopasowania mankietu urządzenia do wielkości ręki. MANKIET NIE POWINIEN BYĆ ZBYT 

MAŁY LUB ZBYT DUŻY.

6. W celu przywrócenia prawidłowego ciśnienia krwi, ponowne pomiary winny być wykonywane w odstępach 3 minut. 

Jednak dla osόb cierpiących na miażdżycę, z powodu dużej utraty elastyczności naczyń krwionośnych, między pomiarami 

wymagany jest większy odstęp czasu (10-15 minut). Dotyczy to również pacjentów z cukrzycą. Aby dokładniej określić 

ciśnienie krwi, zaleca się wykonać serię 3 kolejnych pomiarów i wykorzystać średnią wartość wyników pomiaru.

INSTALACJA BATERII (rys. 2)
1. Otwórz pokrywę komory baterii i włóż 4 baterie AA, jak pokazano na schemacie, który znajduje się wewnątrz tej ko-

mory. Upewnij się, że polaryzacja jest przestrzegana. Podczas otwierania pokrywy komory baterii prosimy nie stosować 

nadmiernej siły. 

2. Zamknij pokrywę komory baterii.

W przypadku gdy na wyświetlaczu ciągle jest widoczny symbol wymiany baterii “ ” lub na nim nic się nie wyświetla 

należy wymienić wszystkie elementy zasilania. Wskaźnik wymiany baterii nie pokazuje stopnia rozładowania. Zaleca się 

stosowanie baterii alkalicznych. Przy zachowaniu zasad obsługi urządzenia baterie wytrzymują około 1000 pomiarów. 

Przy wymianie baterii należy wymienić je wszystkie jednocześnie. Nie należy korzystać z baterii, które były w użyciu. Jeśli 

urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Nie należy zostawiać zużytych baterii w urządzeniu.

PRAWIDŁOWA POSTAWA PODCZAS POMIARU (rys. 3)
1. Usiądź tak, aby podczas pomiaru ciśnienia krwi Twoja ręka leżała na powierzchni stołu. Upewnij się, że miejsce założenia 

mankietu znajduje się na tej samej wysokości co serce, że przedramię swobodnie leży na stole i nie rusza się.

2. Można mierzyć ciśnienie i w pozycji leżącej na plecach. Patrząc na sufi t, zachowaj spokój i nie ruszaj się w trakcie 

pomiaru. Upewnij się, że miejsce pomiaru na ramieniu znajduje się na poziomie serca.

PRZYGOTOWANIE MANKIETU (rys. 4)
1. Wsuń krawędź mankietu w metalowy pierścień na około 5 cm, jak pokazano na rysunku.

2. Załóż mankiet na lewą rękę, rurka powinna być skierowana w stronę dłoni. W przypadku gdy pomiar na lewej ręce jest 

utrudniony, można przeprowadzić pomiar na prawej ręce. W tym przypadku należy pamiętać, że wyniki mogą się różnić o 

5-10 mm hg.

3. Owinąć mankiet wokół ramienia tak, aby dolna krawędź mankietu znajdowała się w odległości 2-3 cm od zgięcia 

łokciowego. Etykieta z napisem “ARTERY” powinny znajdować się nad tętnicą.

4. Zapiąć mankiet tak, aby ciasno przylegał do ramienia, ale go nie ściskał. Zbyt ciasne lub odwrotnie, zbyt luźne umieszc-

zenie mankietu może prowadzić do niedokładnych odczytów.

5. Na zapiętym mankiecie znaczek “INDEX” powinien wskazywać na obszar “NORMALNY (25-36 cm)”. Oznacza to, że 

mankiet jest dopasowany prawidłowo i odpowiada rozmiarowi obwodu ramienia. Jeżeli strzałka wskazuje na obszar “

”, oznacza to, że mankiet jest za mały i wyniki będą zawyżone. Jeżeli strzałka wskazuje na obszar “ ” oznacza to, że 

mankiet jest za duży i wyniki będą zaniżone.

6. W przypadku, gdy ręka ma wyrażoną stożkowatość, zaleca się spiralne zakładanie mankietu, jak pokazano na rysunku.

7. Podwinięte rękawy nie mogą uciskać ramienia, gdyż może to zmniejszyć przepływ krwi, a odczyty urządzenia mogą 

być nieprawidłowe.

PROCEDURA POMIARU (rys. 5)
Urządzenie posiada funkcję głosowego powiadamiania „VS”, przed jego użyciem należy dokonać wstępnych ustawień: 

wybrać poziom głośności oraz język komunikatów głosowych.

USTAWIENIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI KOMUNIKATÓW:
Na wyłączonym urządzeniu, trzymając wciśnięty przycisk M1, naciśnij przycis  (power). Na ekranie pojawi się  symbol  «

 » . Wciśnij przycisk M1 i wybierz odpowiedni dla Ciebie poziom głośności.

Jego poziom oznaczają odpowiednio:

 – dźwięk wyłączony;

 – minimalny poziom głośności;

 – średni poziom głośności;

 – maksymalny poziom głośności.

Aby zakończyć etap ustawiania poziomu głośności wciśnij   .

USTAWIANIE JĘZYKA KOMUNIKATÓW
Aby ustawić język komunikatów, na wyłączonym urządzeniu trzymaj wciśnięty przycisk М1, i naciśnij dwukrotnie przycisk 

 (power). Na ekranie pojawi się symbol  „L”.

Za pomocą przycisku М1 wybierz właściwy język, ustalając odpowiedni symbol:

L1 – polski; L4 – rosyjski;

L2 – węgierski; L5 – ukraiński.

L3 – rumuński;

Aby zakończyć etap ustawiania wyboru języka wciśnij  W ustawieniu fabrycznym urządzenie nastawione jest na język polski.

PROCEDURA POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (rys. 5)
1. Podłącz złącze mankietu do właściwego gniazda ciśnieniomierza. Przed pomiarem rozluźnij się i weź 3-5 głębokich 

oddechów. Nie poruszaj się, nie naprężaj ręki i nic nie mów w czasie pomiaru.

2. Naciśnij przycisk .

3. Przez moment na wyświetlaczu zostaną podświetlone wszystkie znaki (rys. 5.1), usłyszysz krótki sygnał i urządzenie 

automatycznie zacznie pompować mankiet. Pierwsze pompowanie mankietu zatrzyma się na poziomie 190 mmHg 

(rys.5.2).

4. Po osiągnięciu wartości 190 mmHg ciśnienie w mankiecie zacznie stopniowo spadać, a wyświetlana wartość będzie 

malała. Puls oznaczony jest migającym symbolem  «  ».  Z UWAGI NA TO, ŻE CIŚNIENIE TĘTNICZE I PULS MIERZONE SĄ 

PODCZAS UWALNIANIA POWIETRZA Z MANKIETU, STARAJ SIĘ NIE PORUSZAĆ RĘKĄ I NIE OBCIĄŻAĆ RAMIENIA.

5. Na koniec pomiaru urządzenie wypuści z mankietu całe powietrze, a na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru 

ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego i pulsu (rys. 5.3) oraz komunikat głosowy (odczyt wyniku). Migający znak 

M1/M2 przypomina, że w celu zapisania wyników należy wybrać pamięć 1 lub 2, naciskając odpowiednio M1 lub M2. Jeżeli 

w ciągu 3 minut nie dokonasz wyboru, urządzenie wyłączy się automatycznie bez zapisywania wyniku.

6. Wyłącz urządzenie. W celu powtórnego przeprowadzenia pomiaru powtórz od początku wszystkie działania opisane 

w danym rozdziale instrukcji. W CELU OTRZYMANIA DOKŁADNYCH WYNIKÓW NALEŻY ROBIĆ PRZERWY MIĘDZY POMIAR-

AMI, ABY PRZYWRÓCIĆ KRĄŻENIE KRWI. DLATEGO POWTÓRNY POMIAR ZALECA SIĘ PRZEPROWADZAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 

PO KILKU MINUTACH OD ZAKOŃCZENIA POPRZEDNIEGO POMIARU. DANE Z POMIARÓW PRZECHOWYWANE SĄ W PAMIĘCI 

CIŚNIENIOMIERZA NAWET PO WYJĘCIU BATERII Z URZĄDZENIA.SPOSÓB ICH USUWANIA ZNAJDZIESZ W ROZDZIALE „FUNKCJA 

PAMIĘCI”. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 3 minut, o ile nie nastąpią inne działania.

POMPOWANIE AUTOMATYCZNE
Jeżeli początkowe pompowanie mankietu do wartości 190 mmHg nie jest wystarczające lub zostanie wykonany ruch ręką, 

urządzenie napompuje mankiet do wyższej wartości. Ciśnieniomierz posiada 4 stałe poziomy pompowania mankietu: 

190, 230, 270, 300 mmHg. Automatyczne pompowanie mankietu jest powtarzane, dopóki pomiar nie zakończy się pow-

odzeniem. Nie oznacza to wady urządzenia.

WYMUSZONE SPUSZCZANIE POWIETRZA Z MANKIETU
Jeżeli podczas pompowania mankietu lub podczas pomiaru (w trakcie powolnego spuszczania powietrza) zajdzie potrzeba 

szybkiego spuszczenia powietrzna, należy wcisnąć przycisk . Urządzenie szybko wypuści resztę powietrza z mankietu i 

wyłączy się.

FUNKCJA PAMIĘCI (rys. 6)
1. Wynik każdego pomiaru (ciśnienie i puls) można zapisać w pamięci urządzenia. W tym celu należy w ciągu 3 minut po 

zakończeniu pomiaru wybrać pamięć M1 lub M2. WYNIK POMIARU NIE ZOSTANIE ZAPISANY W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ 

POWIADOMIENIA O BŁĘDZIE.

2. W każdej z pamięci urządzenia można zapisać maksymalnie 90 wyników pomiarów oraz średnią wartość ostatnich 3 

wyników. Gdy liczba zapisanych pomiarów przewyższy 90, najstarsze dane są automatycznie zamieniane wynikami kole-

jnych pomiarów.

3. Zawartość pamięci urządzenia można przejrzeć, naciskając przycisk M1 lub M2. Po pierwszym naciśnięciu przycisku M1 

(lub М2) na wyświetlaczu pojawi się średnia wartość 3 ostatnich pomiarów, zapisanych w pamięci M1 (lub М2) oznaczona 

symbolem „A” (rys. 6.1). Po powtórnym naciśnięciu przycisku M1 (lub M2) na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik wybranej 

pamięci M1 (lub М2) i numer komórki pamięci, a po upływie 1 sekundy wyświetli się jej zawartość (rys. 6.2) oraz zostanie 

odczytany komunikat głosowy. Każde naciśnięcie przycisku M1 (lub M2) powoduje przejście do kolejnej komórki pamięci.

CZYSZCZENIE PAMIĘCI URZĄDZENIA
Aby usunąć wszystkie wyniki, przechowywane w pamięci urządzenia M1 (lub M2), należy nacisnąć przycisk M1(lub M2) i 

przytrzymać go przez ponad 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol “Clr”, co oznacza, iż pamięć urządzenia została 

wyczyszczona.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

SYMBOL PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA

Źle założony mankiet lub trójnik węża powietrza 

jest luźno wstawiony.

Upewnij się, że mankiet został prawidłowo 

założony, a trójnik jest ciasno włożony i powtórz całą 

procedurę pomiarów.

Pomiary nie mogły być wykonane ze względu na 

ruchy ręką lub rozmowy w trakcie pomiaru.

Mankiet nie był napompowany do prawidłowego 

ciśnienia.

Przy wyraźnych zaburzeniach rytmu serca, zaawan-

sowanej miażdżycy naczyń, słabej fali pulsu pomiar 

ciśnienia tętniczego może być utrudniony.

Powtórz pomiar, stosując się do wskazówek 

zawartych w instrukcji obsługi.

Powtórz pomiar, pompując mankiet na 30-40 mm 

Hg powyżej oczekiwanego ciśnienia skurczowego.

W tych przypadkach należy skonsultować się z 

dyplomowanym lekarzem odnośnie stosowania 

urządzenia elektronicznego.

Rozładowane baterie Wymień wszystkie baterie na nowe

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE, NAPRAWA I UTYLIZACJA
1. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym, wstrząsami i wibracjami. URZĄDZENIE 

NIE JEST WODOODPORNE!

2. Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w pobliżu grzejników i otwartego ognia.

3.  Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, należy wyjąć z niego baterie. Wyciek elektrolitu z baterii 

może spowodować uszkodzenie urządzenia. BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!

4. Nie zanieczyszczać urządzenia i chronic go przed kurzem. Do czyszczenia urządzenia można używać wyłącznie suchej, 

miękkiej szmatki.

5. Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia i jego części z wodą, rozpuszczalnikami, alkoholem, benzyną.

6. Chroń mankiet przed ostrymi przedmiotami i nie próbuj go ciągnąć ani przekręcać.

7. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy i nie rzucaj nim.

8. Urządzenie nie zawiera elementów ustawienia dokładności pomiaru. Zabrania się samoczynie otwierać blok 

elektroniczny. W razie potrzeby należy wykonać naprawę tylko w wyspecjalizowanych punktach serwisowych.

9. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Specjalne warunki utylizacji nie zostały 

ustalone przez producenta.

10. Mankiet jest odporny na wielokrotną sanityzację. Dopuszcza się czyszczenie wewnętrznej strony powłoki mankietu 

(która ma kontakt z ręką pacjenta) wacikiem nasączonym 3 % roztworem nadtlenku wodoru. Długotrwałe stosowanie 

może spowodować częściowe odbarwienia mankietu. Nie wolno go prać oraz prasować.

WYKRYWANIE USTEREK 

PROBLEM PRAWDOPODOBNY POWÓD SPOSÓB WYELIMINOWANIA

Na wyświetlaczu nic się 

nie wyświetla.

Baterie są rozładowane.

Nie zachowano biegunowości baterii.

Brudne styki baterii.

Zasilacz nie został podpięty do gniazda.

Należy wymienić wszystkie baterie na nowe.Włóż 

baterie poprawnie.

Wytrzyj styki suchą szmatką.

Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Pompowanie mankietu 

jest samoczynnie prze-

rywane i wznawiane.

Urządzenie przeprowadza automatyczne dopompo-

wywanie mankietu.

Może mówiłeś czy poruszałeś ręką podczas pomiaru?

Zapoznaj się z rozdziałem “PROCEDURA 

POMIARU”. 

Zrelaksuj się i powtórz pomiar.

Wartość pulsu jest 

zbyt wysoka (lub zbyt 

niska).

Może mówiłeś czy poruszałeś ręką podczas pomiaru?

Pomiar został wykonany zaraz po wysiłku fi zycznym.

Zachowuj ciszę i spokój podczas przeprowadzenia 

pomiaru.

Powtórz pomiar po 5 minutach.

Ciśnienie krwi za każ-

dym razem jest inne. 

Mierzone wartości są 

za niskie (wysokie).

Czy mankiet znajduje się na wysokości serca?

Czy mankiet jest poprawnie założony?

Czy ramię nie jest naprężone?

Może mówiłeś czy poruszałeś ręką podczas pomiaru? 

Należy przybrać odpowiednią pozycję do pomia-

ru.Prawidłowo umieść mankiet na ramieniu.

Zrelaksuj się, rozluźnij.

Zachowuj ciszę i spokój podczas przeprowadzenia 

pomiaru.

Nie można przepro-

wadzić większej ilości 

pomiarów.

Baterie są zużyte lub słabej jakości. Używaj tylko baterii alkaicznych, wyprodukowa-

nych przez znanych producentów.

Urządzenie samoczyn-

nie się wyłącza.

Uruchamia się system automatycznego odłączenia 

zasilania.

To nie usterka. Urządzenie automatycznie 

wyłącza się po upływie 3 minut od wykonania 

ostatnich czynnościi.

Komunikaty w obcym 

języku.

Nastawiony inny język powiadomień. Przełącz język komunikatów na polski.

Brak komunikatów 

głosowych.

Wyłączony tryb powiadomień głosowych. Włącz tryb powiadamiania zgodnie z instrukcja-

mi, podanymi w dziale ustawiania dźwięku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda pomiaru oscylometryczna

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Zakres pomiaru:

ciśnienie w mankiecie, mmHg

częstotliwość pulsu, 1/min

od 40 do 260 

od 40 do 160

Margines błędu pomiaru – ciśnienie powietrza w mankiecie kompresyjnym, mmHg: 

±3

- częstotliwość pulsu, %: ±5

Pompowanie pompa automatyczna

Wypuszczanie powietrza automatycznie

Pamięć  2 x 90 pomiarów + średnia z trzech ostatnich pomiarów

Źródło zasilania 4 baterie „AA” (LR6)  lub opcjonalny zasilacz, nie mniej niż 

600mA

Maksymalny pobór mocy, W 3,6

Zasilacz LD-N057 (dołączony do kompletu)

Napięcie na wyjściu, V 

Maksymalny prąd obciążenia

Napięcie na wejściu

Wymiary, mm

Masa

Całkowita długość kabla, mm

Wtyczka:

biegunowość

średnica wewnętrzna, mm

średnica zewnętrzna, mm

długość, mm

6 V ± 5%

1.0 А

~100-240 V, 50/60 Hz 

64 x 70 x 43

nie więcej 85 gr

1500 ± 50 mm

«–» wewnętrzny

2.1 ± 0.1 mm

5.5 ± 0.1 mm

10 ± 0.5 mm

Warunki eksploatacji urządzenia:

temperatura, °C

wilgotność względna, % Rh

od 10 do 40

85 i mniej

Warunki przechowywania i transportu:

temperatura, °C

wilgotność względna, % Rh

od -20 do 50

85 i mniej

Języki komunikatów do wyboru: polski, węgierski, rumuński, rosyjski, ukraiński

Rozmiar mankietu: powiększony dla dorosłych (obwód ramienia 25-36 cm)

Wymiary gabarytowe:
rozmiar (korpus), mm
waga (bez opakowania, etui, baterii i zasilacza), g

129 x 105 x 61
433 g

Zawartość kompletu: blok elektroniczny, mankiet Cuff -LDA, 4 baterie AA (LR6), 
stabilizowany zasilacz LD-№057, etui, karta gwarancyjna, 
instrukcja obsługi, opakowanie.

Data produkcji urządzenia rok i miesiąc produkcji zawarte są w jego numerze seryjnym, 
po symbolu „A”. Numer ten znajduje się na obudowie, w 
dolnej części korpusu urządzenia.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW: 
 Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC

 Uwaga: Przeczytaj instrukcję

 Zatwierdzenie typu narzędzi pomiarowych

 Producent

 Przechowywać z dala od wilgoci

 Klasa ochrony II

 Produkt typu BF

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy właściwości użytkowych i jakości produktu.

Produkcja jest certyfi kowana według międzynarodowego standardu ISO 13485. Urządzenie LD51s jest zgodne z Europejską 

dyrektywą MDD 93/42/EEC, z międzynarodowymi standardami EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.

WARUNKI GWARANCJI
Na sprzęt LD jest ustalony okres gwarancji, który określono w karcie gwarancyjnej produktu.

Zobowiązania gwarancyjne potwierdzone są kartą gwarancyjną, otrzymywaną przez nabywcę przy zakupie urządzenia. 

Adresy punktów serwisowych realizujących obsługę gwarancyjną, podane są na karcie gwarancyjnej.

Wykonywane jest pod nadzorem i dla Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping 

Mall, Singapore 188307, Singapore.  Adres pocztowy: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Producent: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 

226010 Nantong, Jiangsu,  People’s Republic of China).

Dystrybutor w Unii Europejskiej: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (ul. Zawiła  57G,  30-390  Kraków Polska, tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, 
fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.littledoctor.pl 

HU
RÉSZEK ÉS ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE (1. ábra) 8  TÁPEGYSÉG LD-N057 (KÉSZLET RÉSZE).

1  ELEKTROMOS EGYSÉG. 9  M2 GOMB (2 MEMÓRIA EGYSÉG).

2  LED KIJELZŐ. 10   GOMB.

3  ALJZAT A MANDZSETTA CSATLAKOZTATÁSÁRA 11  M1 GOMB (1 MEMÓRIA EGYSÉG).

4  A MANDZSETTA DUGASZA. 12  ELEMEK.

5  LEVEGŐ CSŐ. 13  SZAVATOSSÁGI TALON.

6  MANDZSETTA. 14  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.

7  ALJZAT A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSÁRA. 15  TÁSKA.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
Ez a használati utasítás a LD51S típusú (tovább a szövegben, KÉSZÜLÉK) digitális vérnyomásmérő és pulzusszámláló a 

felhasználó által biztonságos és hatékony használatának megkönnyítésére szolgál. A készülék a használati utasításban 

előírt szabályoknak megfelelően kell, hogy használva legyen, és semmilyen esetben nem használható más célokra. Fontos 

az egész használati utasítást áttanulmányozni, különös fi gyelmet kell fordítani a „Javaslatok a helyes méréshez” fejezetre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
A készülék a szisztolés és diasztolés vérnyomás mérésére és a pulzusszám meghatározására szolgál a 15 évtől idősebb 

betegek részére. A készülék a gyengén látó, instabil (nem állandó) vérnyomással rendelkező vagy ismert artériás 

hipertóniában szenvedő betegek részére, házi feltételek mellett való használatra szolgál, az orvosi megfi gyelés 

kiegészítéseként. A mandzsetta a 25-36 cm felkar vastagságra van kiszámítva.

MŰKÜDÉSI ELV 
A készülék a vérnyomás mérésére és a pulzusszám meghatározására az oszcillometriás módszert alkalmazza.  A mandzset-

tát a felkarra kell feltekerni és automatikusan működésbe lép a pumpa. A készülék érzékeny eleme észleli a nyomás gy-

enge változásait a mandzsettában, amelyeket a szív ütéseinek megfelelően a felkar vénájának szét- illetve összehúzódásai 

idéznek elő. A nyomáshullámok amplitúdója kerül megmérésre, Hgmm értékre való átalakításra, és a kijelzőn digitális 

értékként jelenik meg. A készülék a mérési eredmények tárolására 2 db 90 cellából álló memóriával rendelkezik. Használat 

közben fordítson fi gyelmet arra, hogy a készülék pontatlan mérési eredményeket produkálhat, ha a „Műszaki feltételek” 

fejezetben előírt hőmérsékleten vagy nedvesség tartalmú környezetben van használva illetve tárolva. Továbbá, arra is fi -

gyelmeztetjük Önöket, hogy a súlyos aritmiában szenvedő betegeknél pontatlan vérnyomás értékek lehetnek. A gyerekek 

vérnyomásának mérése előtt, kérjen tanácsot a kezelő orvostól.

JAVASLATOK A HELYES MÉRÉSHEZ
1. A helyes méréshez tudni kell, hogy a VÉRNYOMÁS RÖVID IDŐN BELÜL IS JELENTŐS INGADOZÁSOKAT MUTATHAT. A 

vérnyomásszint számos tényezőtől függ. Nyáron rendszerint alacsonyabb és télen magasabb. A vérnyomás a légköri nyo-

más függvényében változik, függ a fi zikai megterheléstől, az érzelmi izgatottságtól, a stressztól és az étrendtől. Nagyon 

befolyásolják a szedett gyógyszerek, az alkoholtartalmú italok fogyasztása és a dohányzás. Számos esetben a klinikai 

nyomás mérésére szolgáló eljárás is növeli a vényomást. Ezért az otthon mért vérnyomás gyakran eltér a klinikán mért 

vérnyomástól. Mivel a vérnyomás alacsony hőmérsékleten emelkedik, ezért a mérést szobahőmérsékleten (kb. 20 °C) kell 

végezni. Ha a készüléket alacsony hőmérsékleten tárolták, használat előtt, szobahőmérsékleten legalább 1 órát kell tar-

tani, különben a mérési eredmény hibás lesz. A nap folyamán az egészséges emberek szisztolés (felső) nyomásingadozása 

lehet 30-50 mm Hg és diasztolés (alacsonyabb) nyomásingadozása legfeljebb 10 mm Hg. A vérnyomás függése különböző 

tényezőkön alapul és minden ember számára egyedi. Ezért ajánlatos egy speciális naplót tartani a vérnyomásmérésről. A 

NAPLÓ ALAPJÁN CSAK A SZAKKÉPZETT ORVOS TUDJA ELEMEZNI A VÉRNYOMÁS VÁLTOZÁSÁNAK TENDENCIÁJÁT.

2. Kardiovaszkuláris betegségekben és számos egyéb betegségekben, ahol az artériás nyomás monitorozására van szük-

ség, a kezelőorvosa által meghatározott időben végezze a méréseket. NE FELEDJE, HOGY A DIAGNOSZTIKA ÉS HYPERTEN-

ZIÓS BETEGSÉGEK KEZELÉSE CSAK A SZAKKÉPZETT ORVOS ÁLTAL VÉGZETT VÉRNYOMÁSMÉRÉSEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK. A GYÓ-

GYSZEREK ADAGJÁNAK BEVÉTELÉT VAGY MÓDOSíTÁSÁT CSAK A KEZELŐORVOS ÁLTAL ELŐÍRT MÓDON SZABAD ELVÉGEZNI.

3. Az olyan rendellenességek, mint a mély vaszkuláris szklérózis (érelmeszedés), a gyenge pulzushullám, valamint a sú-

lyos szívritmuszavarban szenvedő betegeknél, nehéz lehet a vérnyomás pontos mérése. EZEKBEN AZ ESETEKBEN KÉRJE A 

SZAKKÉPZETT ORVOS TANÁCSÁT, AKI AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSÁHOZ ÉRT.

4. HOGY AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK A VÉRNYOMÁST HELYESEN LEOLVASHASSA, A MÉRÉS KÖZBEN SZÜKSÉGES BETARTANI 

A CSENDET. A vérnyomásmérést szobahőmérsékleten nyugodt, kényelmes környezetben kell elvégezni. Egy órával a mérés 

előtt szükséges mellőzni az étel bevitelét, 1,5-2 órával előtte a dohányzást, az üdítő- és az alkoholos italok fogyasztását.

5. A vérnyomásmérés pontossága attól függ, hogy a készülék mandzsettája megfelel-e a karja méretének. A MANDZ-

SETTA NEM LEHET KICSI, VAGY NAGY.

6. Az ismételt méréseket 3 perces szünetekkel kell elvégezni, hogy a vérkeringés helyreálljon. Azonban a súlyos ateroszk-

lerózisban szenvedő személyek a vascularis rugalmasság jelentős csökkenése miatt hosszabb időintervallumot igényelnek 

a mérések között (10-15 perc). Ez a cukorbetegek esetében is érvényes. A vérnyomás pontosabb meghatározásához aján-

lott 3 egymást követő méréssorozatot készíteni és a mérési eredmények átlagértékét használni.

ELEMEK BEHELYEZÉSE (2. ábra)
1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezze be a 4 db. AA elemet az elemtartó rekeszben található ábrának megfelelően. 

Ellenőrizze a polaritást. Ne használjon túl nagy erőt az elemrekesz fedelének eltávolításákor. 

2. Zárja le az elemrekesz fedelét. Cserélje ki az összes elemet, ha folyamatosan megjelenik az “ ” elemcsere-jelző, vagy 

a kijelzőn nincs jel. Az akkumulátorcsere jelzője nem jelzi a lemerülés mértékét. Javasoljuk az alkáli elemek használatát. A 

készülék müködési szabályainak megfelelően az elem körülbelül 1000 mérés végzésre elegendő. A csomagolásban lévő 

elemek a készülék müködőképességének ellenőrzésre szolgál, és élettartama alacsonyabb lehet, mint az ajánlott elemeké. 

Az elemek cseréjekor egyszerre cserélje ki mind a 4 db-t. Ne használjon felhasznált elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig 

nem használja – vegye ki az elemeket a készülékből. A használt elemeket ne hagyja a készülékben.

HELYES TESTTARTÁS A MÉRÉS ALATT (3. ábra)
1. Üljön az astalhoz úgy, hogy a vérnyomásmérés során a karja az asztal felületén legyen. Győződjön meg arról, hogy a 

mandzsetta körülbelül a szíve magasságában van, és az alkar szabadon fekszik az asztalon, és nem mozog.

2. Vérnyomást mérhet hanyatt fekve is. Nézzen a plafon felé, nyugodjon meg és ne mozogjon a mérés időtartama alatt. 

Győződjön meg arról, hogy a felkaron levő mérési hely kb. a szívével egyvonalban van.

MANDZSETTA ELŐKÉSZÍTÉSE (4. ábra)
1. Húzza a mandzsetta szélét kb. 5 cm-re a fémgyűrűbe, ahogy az ábra is mutatja. 

2. Helyezze a mandzsettát a bal karjára, a csövet ilyenkor a tenyér felé kell iranyítani. Ha a mérés a bal karján nehezen 

megoldható, akkor használja a jobb karját. Ebben az esetben nem szabad elfelejteni, hogy a mérések 5-10 Hgmm-rel 

eltérhetnek.

3. A mandzsettát tekerje a karja körül, hogy a mandzsetta alsó széle 2-3 cm-re legyen a könyökétől. Az „ARTERY“ feliratú 

címke a kar arteriája fölött legyen.

4. Rögzítse a mandzsettát úgy, hogy az szorosan álljon a karján, de ne szorítsa meg túlságosan. Túl szoros vagy fordítva, a 

túl laza mandzsetta elhelyezése pontatlan mérésekhez vezethet.

5. A rögzített mendzsettán az „INDEX“ jelzés a „NORMAL (25-36 cm)“ területet jelöli. Ez azt jelenti, hogy a mandzsetta 

megfelelően van megválasztva, és megfelel a felkarl kerülete méretének. Ha a jel a « » jelzésű területet jelöli, akkor 

a mandzsetta kicsi, és a mérés eredmény magasabb lesz. Ha a címke a « » jelzésű területet jelöli, akkor a mandzsetta 

nagy, és a mérési eredmény kisebb lesz. 

6. Ha a kar kifejezetten kúpos alakú, akkor a mandzsettát ajánlatos spirális alakban felhelyezni , ahogy az ábra is mutatja. 

7. Ha feltűri a ruha ujját és így szorítja a karját, akadályozva a vér szabad áramlását, a készülék mérés értéke nem 

feltétlenül fog megfelelni a vérnyomásának.

A MÉRÉS SORRENDJE (5, ábra) 
A készülék kísérőhang „VS” funkcióval rendelkezik, ezért az első használat előtt be kell állítani a hangerőszintet valamint 

a kísérőhang nyelvét.

A KÍSÉRŐHANG HANGERŐSZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
A hangerőszint beállításához a kikapcsolt készüléken meg kell nyomni a M1 gombot, és nyomva tartva meg kell nyomni a 

 gombot. A kijelzőn a villogó «  » szimbólum jelenik meg. A M1 gomb megnyomásával ki kell választani a szükséges 

hangerőszintet.

A kísérő hangerőszintje a kijelzőn a következő szimbólumokkal kerül ábrázolásra:

     – a kísérő hang ki van kapcsolva;

   – a hangerőszint minimális;

fi g.6 rys. 6 6 . ábra desenul 6     мал. 6

MEMORY FUNCTION FUNCŢIA DE MEMORIE
FUNKCJA PAMIĘCI  ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ 
MEMÓRIA FUNKCIÓ

fi g.5 rys. 5 5 . ábra desenul 5     мал. 5

MEASUREMENT PROCEDURE ORDINEA MĂSURĂRII
PROCEDURA POMIARU  ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯ
A MÉRÉS MÓDSZERE 

fi g.4 rys. 4 4 . ábra desenul 4     мал. 4

CUFF PREPARATION  PREGĂTIREA MANȘETEI
ZAKŁADANIE MANKIETU ПІДГОТОВКА МАНЖЕТИ
A MANDZSETTA ELŐKÉSZÍTÉSE

fi g.3 rys. 3 3. ábra desenul 3      мал.3

CORRECT POSITION DURING MEASUREMENT  
PRZYJĘCIE POZYCJI UMOŻLIWIAJĄCEJ POMIAR
A HELYES TESTHELYZET A MÉRÉSNÉL 
POZIŢIA CORECTĂ ÎN TIMPUL PROCESULUI DE MĂSURARE  
ПРАВИЛЬНА ПОЗА ПРИ ВИМІРЮВАННІ

fi g.2 rys. 2 2 . ábra desenul 2    мал. 1

BATTERY INSTALLATION  INSTALAREA BATERIILOR
WYMIANA BATERII   УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE



4. Strângeţi manșeta astfel încât să se înfășoare bine braţul, dar să nu nu-l strângă prea tare. Poziţionarea prea strânsă 

sau, dimpotrivă, prea liberă a manșetei poate duce la indice inexacte.

5. Pe manșeta înfășurată, marcajul „INDEX” trebuie să indice spre zona „NORMAL (25-36 cm)”. Aceasta înseamnă că 

manșeta este potrivită corect și corespunde dimensiunii circumferinţei braţului. Dacă marcajul indică spre zona marcată cu 

« », atunci manșeta este mică și indicele vor fi  supraestimate. Dacă marcajul indică spre zona « » , atunci manșeta 

este mare și indicele vor fi  subevaluate.

6.  Dacă braţul are o formă conică pronunţată, atunci se recomandă înfășurarea manșetei în spirală, așa cum este prezentat 

în fi gură.

7. Dacă înfășuraţi mâneca de îmbrăcăminte și prin acest fapt ea va strânge mână, împiedicând circulaţia sângelui, indicele 

dispozitivului pot să nu corespundă tensiunii arteriale ale dvs.

ORDINEA MĂSURĂRII (fi g. 5)
Dispozitivul are o funcţie de acompaniere vocală “VS”, prin urmare, înainte de a fi  utilizat, este necesar să faceţi setări 

preliminare: să selectaţi nivelul volumului și limba de acompaniere vocală.

SETAREA NIVELULUI VOLUMULUI DE ACOMPANIERE VOCALĂ
Pentru a seta volumul atunci când dispozitivul este oprit, apăsaţi butonul M1 și, fără al elibera, apăsaţi o dată butonul  .  

Pe ecran va apărea un simbol intermitent  «  ». Apăsând butonul M1 selectaţi nivelul volumului dorit. 

Nivelul de acompaniere vocală este afi șat pe ecran cu simbolurile: 

  - sunetul este dezactivat;

 - nivelul minim al volumului;

 - nivelul volumului este mediu;

 - nivelul maxim al volumului.

Apăsaţi butonul ] pentru a termina setarea volumului de acompaniere vocală.

ALEGEREA LIMBII PENTRU ACOMPANIEREA VOCALĂ
Pentru a seta limba acompanierii vocale atunci când dispozitivul este oprit, apăsaţi butonul M1 și, fără al elibera, apăsaţi de 

două ori butonul ]. Pe ecran va apărea simbolul “L”. Apăsând butonul M1 alegeţi limba dorită. 

Limba acompanierei vocale este afi șată pe ecran cu simbolurile:

L1 - Poloneză;           L4 - Rusă;

L2 - Ungară;              L5 - Ucraineană         

L3 - Română;

Apăsaţi butonul   pentru a termina selecţia limbii de acompaniere vocală.

În noile dispozitive este instalată implicit limba poloneză.

PROCEDURA DE MĂSURARE A TENSIUNII ARTERIALE
1. Introduceţi ștecărul manșetei  în priza pentru conexiunea manșetei. Înainte de măsurare luaţi 3-5 respiraţii profunde și 

relaxaţivă. Nu vă mișcaţi, nu vorbiţi și nu încordaţi mâna în timpul măsurării.

2. Apăsaţi butonul .

3. Pe ecran pe un scurt timp vor fi  afi șate toate simbolurile (Fig. 5.1). Veţi auzi un mesaj vocal despre începutul măsurării. 

Aparatul va începe automat să pompeze aer în manșetă. Iniţial, pomparea se va opri la 190 mmHg.pag. (fi g.5.2).

4. După ce veţi ajunge la 190 mm. Hg. tensiunea din manșetă va începe să scadă treptat. Valorile afi șate pe ecran vor 

scădea. Pulsul este indicat de un simbol intermitent  «  ». 

ÎNTRUCÂT TENSIUNEA ARTERIALĂ ȘI PULSUL SE MĂSOARĂ ATUNCI CÂND AERUL ESTE ELIBERAT DIN MANȘETĂ, STĂRUIŢIVĂ SĂ 

RĂMÂNEŢI NEMIȘCAŢI ȘI SĂ NU MIȘCAŢI MÂNA ÎN TIMPUL MĂSURARII, LA FEL NU TREBUIE SĂ ÎNCORDAŢI MUSCHII MÂINII.

5. La sfârșitul măsurării, dispozitivul va elibera tot aerul din manșetă, pe ecran va fi  arătat rezultatul măsurării (fi g. 5.3), 

duplicat prin acompanierea vocală. M1 / M2 va lumina intermitent, amintindu-va sa selectati memoria 1 sau 2 pentru a 

salva rezultatele apasand M1 sau M2, respectiv. Dacă nu selectaţi memoria timp de 3 minute, rezultatul se memorează și 

dispozitivul se va opri automat.

6. Faceţi clic pe butonul  pentru al dezactiva. 

PENTRU A OBŢINE UN REZULTAT EXACT ESTE NEVOIE DE O PAUZĂ ÎNTRE MĂSURĂRI, PENTRU A RESTABILI CIRCULAŢIA SÂNGE-

LUI. DATELE DIN MEMORIE VOR FI SALVATE CHIAR ȘI ATUNCI CÂND APARATUL ESTE PĂSTRAT FĂRĂ ELEMENTE DE ALIMEN-

TARE . ȘTERGEREA DATELOR SALVATE DIN MEMORIA DISPOZITIVULUI POATE FI EFECTUATĂ FĂCÂND ACŢIUNILE DESCRISE ÎN 

SECŢIUNEA “FUNCŢIA DE MEMORIE”.

Dacă după măsurare nu s-au efectuat acţiuni timp de 3 minute, dispozitivul se va opri automat.

FUNCŢIA DE MEMORIE (desenul 6)
1. Rezultatul fi ecărei măsurări (tensiune și puls) poate fi  salvată în memoria dispozitivului. Pentru aceasta, după 

măsurare,în timp de 3 minute, trebuie să selectaţi memoria M1 sau M2 pentru salvare.

REZULTATELE MĂSURĂRII NU VOR FI SALVATE, ÎN CAZUL DACĂ A APĂRUT UN RAPORT DESPRE O EROARE.

2. În fi ecare memorie a dispozitivului pot fi  salvate până la 90 de măsurări și valoarea medie a ultimelor 3. Când numărul 

măsurărilor va depăși 90, atunci datele cele mai vechi vor fi  înlocuite automat cu datele măsurătorilor ulterioare.

3. Puteţi vizualiza conţinutul memoriei dispozitivului apăsând butonul M1 sau M2. La prima apăsare a butonului M1 (sau 

M2), pe ecran va apărea valoarea medie a ultimelor 3 măsurări memorate în memoria M1 (sau M2), indicată prin simbolul 

“A” (fi g. 6.1). La apăsarea repetată a butonului M1 (sau M2), pe ecran va apărea indicatorul memoriei selectate M1 (sau 

M2) și numărul celulei de memorie, iar după 1 secundă va fi  afi șat conţinutul ei (fi g. 6.2), duplicat cu acompanierea vocală. 

Fiecare apăsare a butonului M1 (sau M2) provoacă trecerea la următoarea celulă de memorie.

CURĂŢAREA MEMORIEI DISPOZITIVULUI
Pentru a șterge din memoria dispozitivului M1 (sau M2) toate rezultatele măsurărilor stocate acolo, este necesar să apăsaţi 

butonul M1 (sau M2) și să îl ţineţi apăsat timp de mai mult de 3 secunde. Simbolurile “Clr” vor apărea pe ecran și va avea 

loc curăţirea memoriei alese a dispozitivului.Pentru a șterge din memoria dispozitivului M1 (sau M2) toate rezultatele 

măsurărilor stocate acolo, este necesar să apăsaţi butonul M1 (sau M2) și să îl ţineţi apăsat timp de mai mult de 3 secunde. 

Simbolurile “Clr” vor apărea pe ecran și va avea loc curăţirea memoriei alese a dispozitivului.

MESAJE DE EROARE

INDICATOR CAUZA PROBABILĂ MOD DE SOLUŢIONARE

Manșeta este îmbrăcată incorect sau racordul în 3 căi 

al furtunului de aer nu este introdus până la capăt.

Nu s-au putut efectua măsurările din cauza mișcării 

mâinii sau a vorbirii în timpul măsurărilor.

Manșeta nu a fost umfl ată până la presiunea 

necesară.

În cazurile de tulburări pronunţate ale ritmului 

bătăilor de inimă, scleroză vasculară profundă și 

undei slabe de puls, măsurarea corectă a tensiunii 

arteriale poate fi  difi cilă.

Asiguraţi-vă că manșeta este îmbrăcată corect și 

că racordul în 3 căi este introdus până la capăt, și 

repetaţi întreaga procedură de măsurare.

Repetaţi măsurările, respectând în întregime 

recomandările din acest manual de exploatare.

Repetaţi măsurarea prin pomparea manșetei cu 

30-40 mm Hg mai mult decât presiunea sistolică 

estimată.

În aceste cazuri este necesară consultarea privind 

folosirea dispozitivului electronic la medic 

diplomat.

Baterii descărcate Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi.

ÎNGRIJIREA, PĂSTRAREA, REPARAREA ȘI RECICLAREA
1. Acest dispozitiv trebuie protejat de umiditate ridicată, lumină directă a soarelui, șocuri, vibraţii. DISPOZITIVUL NU 

ESTE IMPERMEABIL!2. Nu păstraţi și nu utilizaţi dispozitivul în apropierea încălzitoarelor sau a focului deschis.

3. Dacă dispozitivul nu este utilizat mult timp, scoateţi bateriile din dispozitiv. Scurgerea bateriilor poate deteriora instru-

mentul. PĂSTRAŢI BATERIILE ÎN LOCURILE INACCESIBILE PENTRU COPII!

4. Nu murdăriţi dispozitivul și protejaţi-l de praf. Pentru a curăţa dispozitivul, puteţi folosi o pânză moale uscată.

5. Nu se admite contactul dispozitivului și componentelor acestuia cu apa, solvenţii, alcoolul sau benzina.

6. Protejaţi manșeta de obiecte ascuţite și nu încercaţi să trageţi sau să răsuciţi manșeta.

7. Nu supuneţi aparatul șocurilor puternice și nu-l aruncaţi. 

8. Dispozitivul nu conţine organe de ajustare a preciziei măsurărilor. Se interzice deschiderea de sine stătător a blocului 

electronic. Dacă este necesar, reparaţi dispozitivul numai în cadrul organizaţiilor specializate.

9. După expirarea duratei de exploatare stabilite, este necesar să contactaţi periodic specialiștii (organizaţiile de reparaţii 

specializate) pentru a verifi ca starea tehnică a dispozitivului.

10. La reciclare, respectaţi reglementările în vigoare din zona dvs. Producătorul nu a stabilit condiţii speciale pentru reci-

clarea acestui dispozitiv.

11. Manșeta este rezistentă la tratamentul sanitar repetat. Este permisă prelucrarea părţii interioare a învelișului de mate-

rial a manșetei (care intră în contact cu mâna pacientului) cu un tampon de bumbac înmuiat în soluţie de peroxid de 

hidrogen 3%. În cazul utilizării îndelungate, se admite o decolorare parţială a învelișului de material a manșetei. Nu se 

permite spălarea manșetei, precum și prelucrarea cu fi er de călcat.

PROBLEME POSIBILE

PROBLEMA CAUZA POSIBILĂ METODA DE ELIMINARE

Lipsesc indacţiile de 

pe ecran

Sunt descărcate elementele de alimentare.

Nu este respectată polaritatea elementelor de 

alimentare.

Contactele bateriei sunt murdare.

Sursa de alimentare nu este conectată.

Înlocuiţi toate elementele de alimentare cu altele noi.

Instalaţi corect elementele de alimentare

Ștergeţi contactele cu o cârpă uscată.

Introduceţi sursa de alimentare în priză.

Pomparea se oprește

și se reia din nou.

Are loc schimbarea automată pentru a asigura 

măsurărea corectă.

Poate că aţi vorbit sau aţi mișcat mâna în timpul 

măsurărilor?

A se vedea ORDINEA MĂSURĂRII

Calmaţivă și repetaţi măsurarea.

Tensiunea arterială este 

diferită de fi ecare dată. 

Valorile măsurărilor 

sunt prea mici 

(ridicate).

Se afl ă manșeta la nivelul inimii?

Este îmbrăcată corect manșeta?

Nu este încordat braţul dvs.?

Posibil că aţi vorbit sau că v-ăţi mișcat mâna în 

timpul măsurărilor.

Luaţi poziţia corectă pentru măsurare.

Îmbrăcaţi corect manșeta.

Relaxaţi-vă înainte de măsurare.

În timpul măsurării, respectaţi liniștea și pacea.

Valoarea frecvenţei 

pulsului este prea mare 

(sau prea scăzută).

Poate că aţi vorbit sau aţi mișcat mâna în timpul 

măsurărilor?

Măsurarea a fost făcută imediat după un efort fi zic?

În timpul măsurării, respectaţi liniștea și pacea.

Repetaţi măsurarea peste nu mai puţin de 5 

minute.

Este imposibil să faceţi 

un număr mare de 

măsurări.

Utilizarea unor elemente de alimentare 

necalitative.

Utilizaţi numai elemente de alimentare alcaline 

de la producători cunoscuţi.

Acompanierea vocală 

nu este în limba rusă.

Acompanierea vocală pornită este diferită de 

limba rusă.

Schimbaţi limba de acompaniere vocală în 

limba rusă.

Nu este acompaniere 

vocală.

Este deconectat regimul de acompaniere vocală. Aprindeţi acompanierea vocală (vedeţi secţiunea 

«Ordinea măsurării» din instrucţiunea dată).

CARACTERISTICI TEHNICE

Metoda de măsurare oscilometrica

Indicator Cristal lichid

Diapazonul indicaţiei tensiunii în manșetă, mm Hg. Art. De la 0 până la 300

Diapazonul măsurării tensiunii în manșetă mm HG. Art.

Frecvenţa pulsului, 1/min De la 40 până la 260

De la 40 până la 160

Limitele erorii absolute admise la măsurarea tensiunii 

aerului în manșeta de compresare, mm Hg. Art. ±3

Limitele erorii relative admise la măsurarea frecvenţei 

pulsului,% ±5

Popmarea Automată (pompă de aer)

Eliberarea aerului în timpulă măsurării Automat

Memorie 2x90 măsurări + valoarea medie a ultimelor 3 pentru fi ecare bloc 

de memorie

Voltajul alimentării, V 6

Tipul alimentării 4 elemente de alimentare AA (LR6) sau o sursă de alimentare, nu mai mică 

de 600 mA

Consumul max. de energie, W 3,6

Valorile limită de tensiune, V De la 4,5 până la 6

SURSĂ DE ALIMENTARE LDN057 ESTE INCLUSĂ

Tensiunea de ieșire, V

Curentul maxim de sarcină

Tensiunea de intrare

Dimensiuni globale

greutatea

lungimea cablului de conectare

Ștecăr:

 polaritatea contactelor

 Diametrul interior, mm

 Diametrul exterior, mm

 Lungimea de contact a ștecărului, mm

6 ± 5%

1,0 A

~ 100-240 V, 50/60 Hz

64 x 70 x 43 mm

nu mai mult de 85 g

1500 ± 50 mm

«–» internă

2,1 ± 0,1

5,5 ± 0,1

10 ± 0,5

Condiţiile de exploatare:

temperatura, ° C

umiditate relativă,% Rh

De la 10 până la 40

85 și mai puţin

Condiţiile de depozitare și transport:

temperatura, ° C

umiditate relativă,% Rh

De la minus 20 până la 50

85 și mai puţin

Limba acompanierei vocale Poloneză, ungară, română, rusă, ucraineană

Mărimea manșetei Adult mare

(circumferinţa umărului 25-36 cm)

Dimensiuni globale:

Dimensiune (unitate electronică), mm

Greutate (fără ambalaj, elemente de alimentare și sursă 

de alimentare), g

129 x 105 x 61

433

EXPLICAREA SIMBOLURILOR:
 Respectarea Directivei 93/42/CEE

 Important: Să citiţi instrucţiunile

 Omologarea tipului de instrumente de măsurare

 Producător

 Marcaj de conformitate al Ucrainei

 Omologarea tipului de instrumente de măsurare a Ucrainei

 A se feri de umiditate

 Clasa de protecţie II

 Produs tip BF

Data revizuirii acestui manual de operare este indicată pe ultima pagină ca  EXXX/YYMM/NN, unde YY este anul, MM este 

luna și NN este numărul de revizuire. Specifi caţiile tehnice pot fi  modifi cate fără notifi care prealabilă, pentru a îmbunătăţi 

performanţa și calitatea produsului.

Fabricarea dispozitivelor respectă standardul internaţional ISO 13485. Dispozitivul LD51s respectă Directiva Europeană MDD 

93/42/EEC, standardele internaţionale EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.

GARANŢII
Obligaţia de garanţie se conţine în certifi catul de garanţie oferit cumpărătorului în timpul vânzării acestui dispozitiv.

Adresele organizaţiilor responsabile pentru deservirea de garanţie sunt indicate în certifi catul de garanţie.

Produs sub controlul și pentru Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, 

Singapore 188307, adresa poștală: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Producător: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 

226010 Nantong, Jiangsu, Republica Populară Chineză).

Distribuitor în Uniunea Europeană: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390, or. Cracovia, Polonia, telefon: 

+48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul www.littledoctor.sg 

UA
НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ (мал. 1) 8  ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ LD-N057

      (ВХОДИТЬ    В КОМПЛЕКТ).

1  ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК. 9  КНОПКА M2 (ПАМ’ЯТЬ 2).

2  РК-ДИСПЛЕЙ. 10  КНОПКА  (ПОЧАТОК/ЗАКІНЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ).

3  ГНІЗДО ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ МАНЖЕТИ. 11  КНОПКА M1 (ПАМ’ЯТЬ 1).

4  ШТЕКЕР. 12  ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ.

5  ПОВІТРЯНИЙ ШЛАНГ. 13  ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.

6  МАНЖЕТА. 14  ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

7  ГНІЗДО ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДЖЕРЕЛА 
      ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

15  СУМКА.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Ця Інструкція призначена для надання користувачеві допомоги з безпечної та ефективної експлуатації цифрового 

приладу для вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень LD, виконання LD51S (далі за 

текстом: ПРИЛАД). Прилад повинен використовуватись відповідно до правил, викладених в цьому керівництві, 

та не повинен застосовуватись для цілей інших ніж тут описані. Важливо прочитати та зрозуміти всю Інструкцію і 

особливо розділ «Рекомендації з правильного вимірювання».

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Прилад призначений для вимірювання систолічного та діастолічного артеріального тиску та визначення частоти 

серцевих скорочень пацієнтів у віці від 15 років. Прилад рекомендується для використання пацієнтами з 

ослабленим зором, з нестійким (непостійним) артеріальним тиском або відомою артеріальною гіпертензією в 

домашніх умовах як доповнення до медичного спостереження. Манжета підходить для плеча з довжиною кола 

приблизно від 25 до 36 см. Тиск вимірюється в діапазоні від 40 до 260 мм рт.ст., а частота серцевих скорочень у 

діапазоні від 40 до 160 ударів за хвилину.

ПРИНЦИП РОБОТИ
Прилад використовує осцилометричний метод вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. 

Манжета обертається навколо плеча та автоматично накачується. Чутливий елемент приладу вловлює слабкі 

коливання тиску в манжеті, викликані розширенням і скороченням плечової артерії у відповідь на кожний удар 

серця. Накачування припиняється, коли манжета накачана в достатньому ступені для визначення діастолічного 

та  систолічного тиску (амплітуда хвиль тиску вимірюється, перетворюється в міліметри ртутного стовпа та 

виводиться на дисплей у вигляді цифрового значення), після чого повітря випускається з манжети. Прилад має 

2 пам’яті по 90 ячійок для зберігання результатів вимірів. Зверніть увагу що прилад може не забезпечувати 

зазначену точність виміру, якщо він використовується або зберігається при температурі або вологості інших, 

ніж зазначені в розділі «Технічні характеристики» цього керівництва. Попереджаємо про можливі помилки при 

вимірюванні цим приладом артеріального тиску в осіб з вираженою аритмією. Проконсультуйтесь у Вашого лікаря 

з приводу вимірювання артеріального тиску у дитини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРАВИЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ
1. Для правильного вимірювання необхідно знати, що АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК ПІДДАЄТЬСЯ РІЗКИМ КОЛИВАННЯМ 

НАВІТЬ У КОРОТКІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ. Рівень артеріального тиску залежить від багатьох факторів. Зазвичай 

він нижчий влітку та вищий взимку. Артеріальний тиск змінюється разом з атмосферним тиском, залежить 

від фізичних навантажень, емоційної збудливості, стресів та режиму харчування. Великий вплив чинять 

вживані лікарські засоби, алкогольні напої та паління. У багатьох навіть сама процедура вимірювання тиску в 

лікувальному закладі викликає підвищення показників. Тому артеріальний тиск, виміряний в домашніх умовах, 

часто відрізняється від тиску, виміряного в поліклініці. Оскільки артеріальний тиск за низьких температур 

підвищується, проводьте вимірювання при кімнатній температурі (приблизно 20 °C). Якщо прилад зберігався при 

низьких температурах, перед використанням витримайте його принаймні 1 годину при кімнатній температурі, 

інакше результат вимірювання може виявитися помилковим. Протягом доби різниця в показниках у здорових 

людей може складати 30-50 мм рт.ст. систолічного (верхнього) тиску та до 10 мм рт.ст. діастолічного (нижнього) 

тиску. Залежність артеріального тиску від різних факторів індивідуальна в кожної людини. Тому рекомендується 

вести спеціальний щоденник значень артеріального тиску. ТІЛЬКИ ДИПЛОМОВАНИЙ ЛІКАР НА ОСНОВІ ДАНИХ ЗІ 

ЩОДЕННИКА МОЖЕ ПРОАНАЛІЗУВАТИ ТЕНДЕНЦІЮ ЗМІН ВАШОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ.

2. При серцево-судинних захворюваннях та при ряді інших захворювань де необхідний моніторинг артеріального 

тиску, виконуйте вимірювання в ті години, які визначені Вашим лікарем. ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ДІАГНОСТИКА ТА БУДЬ-

ЯКЕ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЇ МОЖЕ ВИКОНУВАТИСЬ ТІЛЬКИ ДИПЛОМОВАНИМ ЛІКАРЕМ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ОТРИМАНИХ ЛІКАРЕМ САМОСТІЙНО. ПРИЙОМ АБО ЗМІНА ДОЗУВАНЬ ВЖИВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ НЕОБХІДНО РОБИТИ ТІЛЬКИ ЗА ПРИПИСОМ ЛІКАРЯ.

3. При таких порушеннях, як глибокий склероз судин, слабка пульсова хвиля, а також у пацієнтів з вираженими 

порушеннями ритму скорочень серця, правильне вимірювання артеріального тиску може бути ускладнене. У ЦИХ 

ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДУ У ДИПЛОМОВАНОГО 

ЛІКАРЯ.

4. ЩОБ ОТРИМАТИ ПРАВИЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВАШОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОННОГО 

ПРИЛАДУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТИШІ ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ. Вимірювання артеріального тиску повинне 

проводитись в спокійній комфортній обстановці при кімнатній температурі. За годину до вимірювання виключити 

прийом їжі, за 1,5-2 години паління, прийом тонізуючих напоїв, алкоголю.

5. Точність виміру артеріального тиску залежить від відповідності манжети приладу розмірам Вашої руки. 

МАНЖЕТА НЕ ПОВИННА БУТИ МАЛОЮ АБО, НАВПАКИ, ЗАВЕЛИКОЮ.

6. Повторні виміри проводяться з інтервалом 3 хвилини, аби відновити циркуляцію крові. Однак особам що 

страждають вираженим атеросклерозом, внаслідок значної втрати еластичності судин потрібен більший час між 

інтервалами вимірів (10-15 хв.). Це стосується і пацієнтів що тривалий час страждають на цукровий діабет. Для більш 

точного визначення артеріального тиску рекомендується робити серії з трьох послідовних вимірів і використовувати 

розраховане приладом середнє значення результатів вимірів.

УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ (мал. 2)
1. Відкрийте кришку відсіку для елементів живлення та вставте 4 елементи типу АА як зазначено на схемі, 

розташованій всередині відсіку. Переконайтеся, що полярність дотримана. Не додавайте надмірних зусиль при 

знятті кришки відсіку для елементів живлення.

2. Закрийте кришку відсіку для елементів живлення. Заміняйте всі елементи живлення коли на дисплеї постійно 

відображений індикатор заміни елементів живлення “ ”, або на дисплеї немає ніякої індикації. Індикатор 

заміни елементів живлення не показує ступінь розряду. Рекомендується використовувати алкалайнові елементи 

живлення. При дотриманні правил експлуатації приладу, елементів живлення вистачає приблизно на 1000 

вимірів. Елементи живлення що поставляються в комплекті, призначені для перевірки працездатності приладу 

при продажі, і строк їхньої служби може бути меншим, ніж у елементів живлення, що рекомендуються.  При заміні 

елементів живлення замінюйте їх всі одночасно. Не використовуйте елементи живлення що були у вживанні. Якщо 

прилад не використовується тривалий час - видаліть елементи живлення з приладу. Не залишайте відпрацьовані 

елементи живлення в приладі.

ПРАВИЛЬНА ПОЗА ПРИ ВИМІРЮВАННІ (мал. 3)
1. Сядьте біля столу так, щоб під час виміру артеріального тиску Ваша рука спиралася на його поверхню. 

Переконайтеся, що місце накладання манжети на плечі перебуває приблизно на тій самій висоті, що й серце, і що 

передпліччя вільно лежить на столі і не рухається.

2. Ви можете вимірювати тиск і лежачи на спині. Дивіться вгору, зберігайте спокій і не рухайтесь під час вимірювання. 

Обов’язково переконайтеся, що місце накладання манжети на плечі перебуває приблизно на рівні серця.

ПІДГОТОВКА МАНЖЕТИ (мал. 4)
1. Продіньте край манжети приблизно на 5 см. в металеве кільце як показано на малюнку.

2. Надягніть манжету на ліву руку, при цьому трубка повинна бути спрямована в бік долоні. Якщо вимірювання 

на лівій руці ускладнене, то вимірювати можна на правій руці. У цьому випадку необхідно пам’ятати, що показники 

можуть відрізнятися на 5-10 мм рт. ст.

3. Оберніть манжету навколо руки так, аби нижній край манжети перебував на відстані 2-3 см від ліктьового 

згину. Позначка з написом «ARTERY» повинна перебувати над артерією руки.

4. Застібніть манжету так щоб вона щільно облягала руку, але не перетискала її. Занадто тісне або, навпаки, занадто 

вільне накладення манжети може призвести до неточних показників.

5. На застебнутій манжеті позначка «INDEX» повинна вказувати на ділянку «NORMAL ( 25-36 cm)». Це означає, що 

манжета підібрана правильно і відповідає розміру окружності плеча. Якщо позначка вказує на ділянку позначену 

« » або лівіше, то манжета мала і показники будуть завищені. Якщо позначка вказує на ділянку « » або 

правіше, то манжета велика і показники будуть занижені.

6. Якщо рука повна та має виражену конусність, рекомендується надягати манжету по спіралі, як вказано на 

малюнку.

7. Якщо Ви загорнете рукав одягу та при цьому перетиснете руку, перешкоджаючи току крові, показники приладу 

можуть не відповідати Вашому артеріальному тиску.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГУЧНОСТІ ГОЛОСОВОГО СУПРОВОДУ (мал. 5)
Для установки гучності на вимкненому приладі натисніть кнопку М1 і, не відпускаючи її, один раз натисніть кнопку 

. На дисплеї з’явиться миготливий символ «  ». Натисканням кнопки М1 виберіть необхідний рівень гучності.

Рівень голосового супроводу відображається на дисплеї символами:

 – звуковий супровід відключено;

 – рівень гучності мінімальний;

 – рівень гучності середній;

 – рівень гучності максимальний.

Натисніть кнопку  для закінчення установки гучності голосового супроводу.

ВИБІР МОВИ ГОЛОСОВОГО СУПРОВОДУ
Для установки мови голосового супроводу на вимкненому приладі натисніть кнопку М1 і, не відпускаючи її, два 

рази натисніть кнопку . На дисплеї з’явиться символ “L”. Натисканням кнопки М1 виберіть необхідну мову.

Мова голосового супроводу відображається на дисплеї символами:

L1 - польська; L2 - угорська; L3 - румунська;

 L4 - російська; L5 - українська

Натисніть кнопку  для закінчення вибору мови голосового супроводу.

ПРОЦЕДУРА ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
1. Вставте штекер повітряного шланга в гніздо для приєднання манжети. Перед виміром зробіть 3-5 глибоких 

вдихів-видихів і розслабтеся. Не рухайтесь, не розмовляйте і не напружуйте руку під час виміру.

2. Натисніть кнопку .

3. На дисплеї короткочасно висвітяться всі символи (мал. 5.1), пролунають два коротких звукових сигнали і 

прилад почне автоматично нагнітати повітря в манжету. Первісне нагнітання припиниться на рівні 190 мм рт.ст. 

(мал. 5.2).

4. Після досягнення 190 мм. рт. ст. тиск у манжеті почне поступово знижуватися. Виведені на дисплей значення 

будуть зменшуватися. Пульс индиціюється миготливим символом “  ”. 

ОСКІЛЬКИ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК ТА ПУЛЬС ВИМІРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИПУСКУ ПОВІТРЯ З МАНЖЕТИ, ПОСТАРАЙТЕСЯ 

ЗАЛИШАТИСЬ НЕРУХЛИВИМ І НЕ ВОРУШИТИ РУКОЮ ПІД ЧАС ВИМІРУ, ТА НЕ НАПРУЖУВАТИ М’ЯЗИ РУКИ. 

5. Після чого прилад випустить все повітря з манжети і на дисплеї відобразиться результат виміру (мал. 5.3), які 

відображаються на дисплеї, дублюються голосовими повідомленнями. На дисплеї миготить М1/М2, нагадуючи, що 

для збереження результатів потрібно вибрати пам’ять 1 або 2, натиснувши M1 або M2 відповідно. Якщо пртягом 3 

хв. не вибрати пам’ять, результат не запам’ятовується, а прилад автоматично вимкнеться.

6. Натисніть кнопку  – прилад вимкнеться. Для повторного виміру повторіть всі дії даного параграфа спочатку. 

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ НЕОБХІДНА ПЕРЕРВА МІЖ ВИМІРАМИ АБИ ВІДНОВИТИ ЦИРКУЛЯЦІЮ КРОВІ. 

ТОМУ НЕ ПРОВОДЬТЕ ПОВТОРНЕ ВИМІРЮВАННЯ РАНІШЕ, НІЖ ЧЕРЕЗ 3 ХВ. ДАНІ В ПАМ’ЯТІ БУДУТЬ ЗБЕРІГАТИСЯ НАВІТЬ 

ПРИ ЗБЕРІГАННІ ПРИЛАДУ БЕЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ.  Якщо живлення не виключене та прилад не використовується 

протягом 3 хв., відбудеться автоматичне відключення.

ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ (мал. 6)
1. Результат кожного виміру (тиск, пульс) можна зберегти в пам’яті приладу. Для цього посля вимірювання, 

протягом не більше 3 хв., потрібно вибрати пам’ять 1 або 2 для збереження. РЕЗУЛЬТАТ ВИМІРІВ НЕ БУДЕ 

ЗБЕРЕЖЕНИЙ, ЯКЩО БУЛО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ.

2. У кожній пам’яті приладу може бути збережене до 90 результатів вимірів і середнє значення останніх 3-х. Коли 

кількість вимірів перевищить 90, то більш старі дані автоматично заміняться на дані наступних вимірів.

3. Переглянути вміст пам’яті приладу Ви можете, натиснувши кнопку M1 або M2. При першому натисканні кнопки 

M1 (або M2) на екрані з’явиться середнє значення 3-х останніх вимірів, збережених в пам’яті M1 (або M2) (мал. 

6.1). При повторному натисканні кнопки M1 (або M2) на екрані з’явиться індикатор обраної пам’яті М1 (або М2) 

і номер ячійки пам’яті, а через секунду відобразиться її вміст (мал. 6.2). Кожне натискання кнопки M1 (або M2) 

викликає перехід до наступної ячійки пам’яті.

ОЧИЩЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПРИЛАДУ
Для видалення з пам’яті приладу всіх збережених там результатів вимірювань, необхідно після завершення 

виміру натиснути на кнопку M1 (або M2) і втримувати її більше 3 секунд. На дисплеї відобразяться символи “Clr” і 

відбудеться очищення обраної пам’яті приладу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

ІНДИКАЦІЯ ЙМОВІРНА ПРИЧИНА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

Манжета надіта неправильно або трійник 

повітряного шлангу вставлено нещільно.

Виміри не могли бути зроблені через рух 

рукою або розмови під час вимірів. 

Манжета не була накачана до потрібного 

тиску.

При виражених порушеннях ритму 

скорочень серця, глибокому склерозі 

судин, слабкої пульсової хвилі 

правильний вимір артеріального тиску 

може бути ускладнено. 

Переконайтесь, що манжета надіта правильно, 

а трійник вставлений щільно та повторіть всю 

процедуру вимірів.

Повторіть вимірювання, повністю дотримуючись 

рекомендацій цієї інструкції з эксплуатації.

Повторіть вимірювання, накачавши манжету на 30-

40 мм. рт. ст. вище очікуваного систолічного тиску.

У цих випадках необхідно отримати консультацію 

по застосуванню електронного приладу в 

дипломованого лікаря. 

Розряджено елементи живлення. Замініть всі елементи живлення на нові.

ДОГЛЯД, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕМОНТ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
1. Цей прилад необхідно оберігати від підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів, вібрації. ПРИЛАД 

НЕ Є ВОДОНЕПРОНИКНИМ!

2. Не зберігайте і не використовуйте прилад у безпосередній близькості від обігрівальних приладів та відкритого 

вогню.

3. Якщо прилад тривалий час не використовується, видаліть елементи живлення з приладу. Протікання елементів 

живлення може викликати ушкодження приладу.

4. ЗБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ПОЗА ДОСЯЖНІСТЮ ДІТЕЙ!

5. Не забруднюйте прилад та оберігайте його від пилу. Для чищення приладу можна використовувати суху м’яку 

тканину.

6. Не допускається зіткнення приладу і його частин з водою, розчинниками, спиртом, бензином.

7. Оберігайте манжету від гострих предметів і не намагайтеся витягати або скручувати манжету.

8. Не піддавайте прилад сильним ударам і не кидайте його.

9. При необхідності здійснюйте ремонт тільки в спеціалізованих установах.

10. Після закінчення встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до фахівців (спеціалізовані 

ремонтні установи) для перевірки технічного стану приладу.

11. При утилізації керуйтеся діючими в цей час правилами у Вашому регіоні. Спеціальних умов утилізації на цей 

прилад виробником не встановлено.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМА МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ

Відсутня індикація на дисплеї. Розряджені елементи живлення.

Не дотримана полярність елементів 

живлення.

Забруднено контакти елементів живлення.

ДЖ не включене у розетку.

Замініть всі елементи живлення на нові.

Встановіть елементи живлення 

правильно.

Протріть контакти сухою тканиною.

Вставте ДЖ в розетку.

Артеріальний тиск щораз різний.

Значення вимірів занадто низькі 

(високі).

Чи перебуває манжета на рівні серця?

Чи правильно надягнена манжета?

Чи не напружена Ваша рука?

Можливо Ви розмовляли, або рухали 

рукою під час виміру.

Прийміть правильну позу для виміру.

Правильно надягніть манжету.

Розслабтеся перед виміром.

Під час виміру дотримуйтеся тиші та 

спокою.

Значення частоти серцевих 

скорочень занадто високе (або 

занадто низьке).

Можливо Ви розмовляли, або рухали 

рукою під час виміру.

Вимірювання відбувались відразу після 

фізичного навантаження?

Під час виміру дотримуйтеся тиші та 

спокою.

Повторіть вимірювання не раніше як 

через 5 хв.

Неможливо зробити велику 

кількість вимірів.

Використання неякісних елементів 

живлення.

Використовуйте тільки лужні елементи 

живлення відомих виробників.

Самостійне перемикання в 

режим дати та часу.

Спрацьовує система автоматичного пере-

микання в режим індикації дати та часу.

Це не є несправністю. Прилад 

автоматично перехо-дить у режим 

індикації дати та часу через 3 хв. після 

використання.

Голосовий супровід не 

українською мовою.

Включений режим голосового супроводу 

відмінний від української мови.

Перемкнути мову голосового супроводу 

на українську.

Немає голосового супроводу. Виключений режим голосового супроводу. Включити голосовий супровід (див. 

розділ «Порядок вимірювання» цього 

Посібника).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод вимірювання осцилометричний

Індикатор рідкококристалічний

Діапазон виміру від 40 до 260 мм рт.ст. (тиск)

від 40 до 160 ударів у хв. (частота пульсу)

Погрішність виміру ±3 мм рт.ст. (тиск у манжеті)

±5 % показань (частоти пульсу)

Нагнітання автоматичне (повітряний насос)

Скидання тиску автоматичне

Пам'ять 2х90 вимірів + середнє значення 3-х останніх

Електроживлення 6В, 4 елементи живлення AA х 1.5В (LR6) 

або ДЖ, 6В, не менше 600 мА

Макс. споживана потужність 3,6 Вт

Умови експлуатації:

температура

відносна вологість

від 10 °C до 40°C

85% і нижче

Умови зберігання та транспортування:

температура

відносна вологість

від мінус 20 °C до 50°C

85% і нижче

Джерело електроживлення: LD-N057 (входить до комплекту)

Вихідна напруга

Максимальний струм навантаження

Вхідна напруга

Габаритні розміри

Масса

Довжина сполучного дроту

Штекер:

Полярність контактів

Внутрішній діаметр

Зовнішній дiаметр

Довжина контакту штекера

6 В ± 5%

1.0 А

~100-240 В, 50/60 Гц 

64 x 70 x 43 мм

не більше 85 г

1500 ± 50 мм

«–» внутрішній

2.1 ± 0.1 мм

5.5 ± 0.1 мм

10 ± 0.5 мм

Мови голосового супроводу Польська, угорська, румунська, російська, українська

Розмір манжети: збільшений дорослий 

(окружность плеча 25-36 см)

Габаритні розміри:

Розмір (без манжети)

Маса (без упаковки й ДЖ)

129 x 105 x 61

433 г

Комплектність електронний блок, манжета Cuff -LDA, 4 елемента живлення, 

джерело електроживлення LD-N057, сумка, Інструкція з 

експлуатації, гарантійний талон, упаковка

Термін служби:

прилад з ДЖ 

(без врахування манжети)

манжета

7 років

3 роки

Рік виробництва Рік і місяць виробництва позначенi у серійному номері після символу 

«А». Серійний номер розташований на нижній частині корпусу 

приладу.

SYMBOL EXPLANATION: 
 Відповідність Директиві 93/42/EEC

 Важливо: Прочитайте інструкцію

 Затвердження типу засобів вимірювальної техніки

 Виробник

  Знаки відповідності Технічним 
регламентам України

 Берегти від вологи

 Клас захисту II

 Виріб типу BF

Дата редакції цієї Інструкції з експлуатації вказана на останній сторінці у вигляді EXXX/YYMM/NN, де YY – рік, ММ 
– місяць, а NN – номер редакції. Відповидає вимогам Технічного регламенту України щодо медичних виробів, 
затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р №753, Технічного регламенту України законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13.01.2016р №94 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Гарантійні зобов’язання оформлюються гарантійним талоном при продажі приладу покупцеві.

Адреси установ, що здійснюють гарантійне обслуговування, зазначені в гарантійному талоні. 

Претензії споживачів та побажання надсилати за адресою: Украина: а/с 123 м. Київ 03049, «Ергоком» ТПК ПП. Тел. 

безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08

Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 

188307, Singapore. Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699 (ЛІТТЛ ДОКТОР ІНТЕРНЕШНЛ (С) Пте. Лтд., Ішун Цен-

трал, Поштова скринька 9293, Сінгапур, 917699).

Виробник: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 

226010 Nantong, Jiangsu, P.R.China (Літтл Доктор Електронік (Нантонг) Ко.Лтд., Ном.8, Тонгксінг Роад Економік енд 

Текнікал Девелопмент Еріа, 226010 Нантонг, Джіангсу, КНР).

Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком” вул. 

Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67.

Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua

E540/1906/13

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

www.littledoctor.sg

  – közepes hangerőszint;

 – maximális hangerőszint.

A hangerőszint beállításának befejezésére nyomja meg a  gombot.

A KÍSÉRŐ HANG NYELVÉNEK KIVÁLASZTÁS
A kísérőhang nyelvének beállításához a kikapcsolt készüléken meg kell nyomni a M1 gombot, és nyomva tartva kétszer meg 

kell nyomni a  gombot. A kijelzőn a „L” szimbólum jelenik meg. A M1 megnyomásával ki kell választani a szükséges nyelvet.

A kísérő hang nyelve a kijelzőn a következő szimbólumokkal vannak megadva:

L1 – lengyel;  L4 – orosz 

L2 – magyar;  L5 – ukrán.

L3 – román;

A kísérőhang nyelv beállításának befejezésére nyomja meg a  gombot. Az új készülékekben alapértelmezettként a 

lengyel nyelv van beállítva.

AZ ARTÉRIÁS VÉRNYOMÁS MÉRÉSÉNEK FOLYAMATA
1. A mandzsetta dugaszát helyezze be a megfelelő aljzatba. Mérés előtt végezzen 3-5 mély ki- és belégzést és engedje el 

magát. Mérés közben ne mozogjon, ne beszélgessen és ne feszítse meg a kezét. 

2. Nyomja meg a   gombot.

3. A kijelzőn egy rövid időre az összes szimbólum világítani fog (5.1 ábra). A mérés kezdetét hangértesítés jelzi. A készülék 

automatikusan levegőt pumpál a mandzsettába. Előzetesen a pumpálás 190 Hgmm szinten áll le (5.2 ábra).

4. A 190 Hgmm elérése után a mandzsettában lévő nyomás fokozatosan csökkenni kezd. A kijelzőn megjelenő értékek 

csökkenni fognak. A pulzus villogó «  » szimbólummal van jelezve. MIVEL AZ ARTÉRIÁS VÉRNYOMÁS MÉRÉSE VALAMINT 

A PULZUS MEGHATÁROZÁSA A MANDZSETTÁBAN LÉVŐ LEVEGŐ KIERESZTÉSEKOR TÖRTÉNIK, MARADJON MOZDULATLAN, ÉS 

MÉRÉS KÖZBEN NE MOZGASSA A KEZÉT, VALAMINT NE FESZÍTSE MEG AZ IZMOKAT.

5. A mérés végeztével a készülék kiereszti a mandzsettában maradt levegőt, a kijelzőn megjelenik a mérés eredménye 

(5.3 ábra), amit hang formában is maghallunk. A M1/M2 fog villogni, ami arra emlékeztet, hogy az értékek tárolására ki 

kell választani az 1 vagy a 2 memóriát, a megfelelő M1 illetve M2 gombokkal. Ha 3 percen belül nincs memória kiválasztva, 

az eredmény nem kerül tárolásra és a készülék automatikusan kikapcsol.

6. A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot. A MÉRÉSEK  PONTOS EREDMÉNYÉHEZ A MÉRÉSEK KÖZÖTT SZÜNETET 

KELL TARTANI, HOGY A VÉRKERINGÉS HELYREÁLLJON. A MEMÓRIÁBAN ELTÁROLT ADATOKAT A KÉSZÜLÉK ELEM NÉLKÜL IS 

MEGŐRZI. AZ ELTÁROLT ADATOK TÖRLÉSÉRE A „MEMÓRIA FUNKCIÓ” FEJEZETBEN LEÍRT MŰVELETEKET KELL ELVÉGEZNI. 

Ha mérés után 3 percig semmilyen művelet nincs kezdeményezve, készülék automatikusan kikapcsol.

MEMÓRIA FUNKCIÓ (6. ábra)
1. Minden mérés eredményét (nyomás és pulzus) tárolni lehet a készülékben. Ehhez, a mérés után 3 percen belül a 

megfelelő gombokkal ki kell választani a szükséges M1 illetve M2 memóriát. A MÉRÉS EREDMÉNYE NEM LESZ ELMENTVE, 

HA MÉRÉS KÖZBEN HIBAJELZÉS TÖRTÉNT.

2. A készülék minden memória egységében 90 eredményt illetve a 3 utolsó mérés középértékét lehet tárolni. Amikor a 

mérések száma eléri a 90-t, akkor a legrégebbi eredmények mindig az őket követő eredményekkel cserélődnek le. 

3. A készülék memóriájának megtekintéshez a M1 illetve a M2 kell megnyomni. A M1 (vagy M2) első megnyomásakor a 

kijelzőn a M1 (vagy M2) memóriában lévő 3 utolsó mérés közép értéke jelenik meg, és „A” szimbólummal lesz megjelölve. A 

M1 (vagy M2) gomb következő megnyomásakor a kijelzőn a kiválasztott memória egység  illetve a cella jelzése jelenik meg, 

és 1 másodperc múlva megjelenik az adott cella értéke is, amit hangosan is bemond a készülék. A M1 (M2) gomb következő 

megnyomása a memória következő cellájában lévő értéket jeleníti meg.

A KÉSZÜLÉK MEMÓRIÁJÁNAK TÖRLÉSE
A készülék szükséges memória egységében tárolt mérési eredmények törléséhez meg kell nyomni a M1 (vagy M2) gombot 

és több mint 3 másodpercig lenyomva kell tartani. A kijelzőn a „Clr” szimbólum jelenik meg és a kiválasztott memória 

egység törölve lesz.

HIBAÜZENETEK

KIJELZŐ LEHETSÉGES OK A HIBÁK ELHÁRÍTÁSÁNAK MÓDJAI

A mandzsettát nem megfelelően helyezték, 

vagy a légtömlő hármas elosztója nincs teljesen 

légmentesen bedugva az aljzatba. 

A mérések nem végezhetőek el a karmozgás 

vagy beszéd miatt. 

A mandzsettát nem pumpálják fel a kívánt 

nyomásig. 

Jelentős aritmiák, mélyvaszkuláris szklerózis 

és gyenge pulzushullám esetén a vérnyomás 

pontos mérése nehéz lehet.

Győződjön meg arról, hogy a mandzsettát megfelelően 

helyezték, és a hármas elosztó szorosan be van dugva, és 

ismételje meg a teljes mérési eljárást. 

Ismételje meg a mérést, teljes mértékben a jelen 

használati utasításban foglaltak szerint. 

Ismételje meg a mérést, pumpálja fel a mandzsettát a 

várható szisztolés nyomásnál 30-40 Hgmm-re magasabb 

értékre. 

Ezekben az esetekben egy elektronikus készülék használa-

tával kapcsolatban tanácsot kell kérni a szakképzett 

orvostól.

Az akkumulár lemerült. Cserélje ki az elemeket újakra. 

KARBANTARTÁS, TÁROLÁS, JÁVÍTÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS
1. Ezt a készüléket védeni kell a magas páratartalomtól, közvetlen napsugárzástól, ütéstól, rázkódástól. A készülék nem vízálló!

2. Ne tárolja vagy ne használja a készüléket a fűtőkészülékek és a nyílt láng közvetlen közelében.

3. Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülékből. A szivárgó elemek károsíthatják a 

készüléket. TARTSA AZ ELEMEKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL!

4. Ne szennyezze a készüléket, és védje a portól. A készülék tisztításához használhatja száraz puha ruhát. 

5. Ne engedje, hogy a készülék és alkatrészei érintkezzenek vízzel, oldószerekkel, alkoholokkal vagy benzinnel. 

6. Védje a mandzsettát éles tárgyaktól, és ne próbálja meg húzni vagy csavarni a mandzsettát. 

7. Ne tegye ki a készüléket erős ütésnek vagy dobálásnak.

8. A készülék nem tartalmaz speciális vezérlőszervet a mérés pontosságának beállítására. Ne nyissa fel az elektronikus 

egységet. Szükség esetén a javítás végett forduljon a szakosodott szervizekhez.

9. A megállapított élettartam lejártát követően rendszeres időközönként szakemberekhez (szakosodott jávító sz-

ervezetek) kell fordulni a készülék műszaki állapotának ellenőrzéséhez.

10. A készülék megsemmisítésekor, tartsa be a helyi szabályokat. A készülék hulladékként történő lerakását a gyártó nem 

köti különleges feltételekhez.

11. A mandzsetta ellenáll a számtalan tisztításnak. A mandzsetta szövetburkolatának belső felületét (a beteg karjával 

érintkező) 3 %-os hidrogén-peroxid-oldattal nedvesített pamut törlővel szabad kezelni. Hosszabb használat esetén a man-

dzsetta szövetburkolatának részleges elszíneződése megengedett. A mandzsetta mosása és vasalása nem megengedett.

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS MÓDJA

A kijelzőn 

nincs kijelzés

Lemerültek az elemek.

Az elemek helytelen polaritással lettek behelyezve.

Piszkosak az elemek érintkezői.

A tápforrás nincs csatlakoztatva.

Cserélje le az összes elemet.

Az elemeket helyes polaritással helyezze be.

Az elemek érintkezőit száraz törlővel törölje le.

Csatlakoztassa a tápforrást.

A pumpálás megszakad 

majd újra indul.

A helyes mérés céljából automatikus újra pumpálás 

történik.

Lehetséges, hogy mérés közben beszélgetett vagy 

mozgatta a kezét?

Lásd a MÉRÉS SORRENDJE fejezetet

Nyugodjon meg és ismételje meg a mérést.

Az arteriális nyomás 

értéke minden mérésnél 

más. 

A mérés értékek nagyon 

alacsonyak (magasak).

A mandzsetta a szív magasságában van-e?

Helyesen van-e a mandzsetta felhelyezve?

Nincs-e megfeszítve a kar?

Lehetséges, hogy mérés közben beszélgetett vagy 

mozgatta a kezét.

A méréshez válasszon megfelelő helyzetet.

Helyesen helyezze fel a mandzsettát.

Mérés előtt nyugodjon meg.

Mérés közben legyen csendben és nyugodt.

A pulzus értéke nagyon 

magas vagy nagyon 

alacsony.

Lehetséges, hogy mérés közben beszélgetett vagy 

mozgatta a kezét.

A mérést egyből a fi zikai megterhelés után végezte?

Mérés közben legyen csendben és nyugodt.

Nem kevesebb 5 perc elteltével ismételje 

meg a mérést.

Nem lehet nagyszámú 

mérést elvégezni.

Rossz minőségű elemek használata. Csak ismert gyártók alkáli elemeit használja.

A kísérő hang nyelve 

nem orosz (magyar).

A szükséges nyelvtől eltérő nyelv van beállítva. Állítsa a szükséges nyelvre a kísérő hangot.

Nincs kísérőhang. Ki van kapcsolva a kísérőhang üzemmód. Kapcsolja be a kísérőhangot (lásd a használati 

utasítás „Mérés sorrend” fejezetét).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mérés mód oscillometriás

Kijelző LED

A mandzsetta nyomásának mérési határa, Hgmm: 0 - 300

Mérés határ:
Mandzsettában lévő nyomás, Hgmm
pulzus szám, 1/perc

40 - 260
40 - 160

A kompressziós mandzsettában a lévő levegőnyomás mérésekor a 
megengedett abszolút hiba határai, Hgmm ±3

A pulzusszám mérésekor megengedett relatív hiba határértékei,% ±5

Pumpálás automatikus (levegő szivattyú)

Nyomás kiengedése automatikus

Memória 2*90 mérés+ a 3 utolsó mérés közép értéke minden memória 
egységre.

Tápfeszültség, V 6

Tápforrás típusa 4 db. AA elem (LR6) vagy tápegység, nem kevesebb 600 mA

Maximális teljesítmény, W 3,6

Feszültség határok, V 4,5 - 6

TÁPEGYSÉG: LD-N057 (KÉSZLET RÉSZE)

Kimeneti feszültség,V 

Maximális áramerősség

Bemeneti feszültség

Méretek

Tömeg

Az összekötő vezeték hossza

Dugasz:

Az érintkezők polaritása

Belső átmérő, mm

Külső átmérő, mm

A dugasz érintkezőjének hossza, mm

6 ± 5%

1.0 А

~100-240V, 50/60 Hz 

64 x 70 x 43 mm

Nem több 85 g

1500 ± 50 mm

«–» belső

2.1 ± 0.1

5.5 ± 0.1

10 ± 0.5

Működési feltételek:

hőmérséklet, °C

relatív nedvesség tartalom, % Rh

10 - 40

85 és kevesebb

Tárolási és szállítási feltételek:

hőmérséklet, °C

relatív nedvesség tartalom, % Rh

-20 - 50

85 és kevesebb

Kísérőhang nyelve: lengyel, magyar, román, orosz, ukrán

Mandzsetta mérete: megnagyobbított felnőtt (felkar méret 25-36 cm)

Méretek:

Méret (elektromos egység), mm

Tömeg (csomagolás nélkül, elemek és tápegység), g

129 x 105 x 61

433

KARAKTEREK DEKÓDOLÁSA:
 A 93/42/egk irányelvnek való megfelelés

 Fontos: Olvassa el az utasításokat

 A mérőműszerek típusjóváhagyása

 Gyártó

 Ukrajna megfelelőségi jelölése

 A mérőeszközök típusjóváhagyása Ukrajnában

 Tartsa távol a nedvességtől

 II védelmi osztály

 BF termék

A kezelési kézikönyv felülvizsgálati dátuma az utolsó oldalon szerepel, mint EXXX / YYMM / NN, ahol YY az év, MM a 

hónap, és az NN a revízió száma. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék teljesítményének és 

minőségének jávítása érdekében. 

A készülékek gyártása az ISO 13485 nemzetközi szabvány szerint tanusított. LD51S készülék megfelel az MDD 93/42 / EGK 

számú európai irányelvnek, a nemzetközi szabványoknak, az EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.
SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG
A garanciális kötelezettségek a jótállási jegyben találhatóak, amelyet a vevő a készülék értékesítésével kap. A jótállási 

szolgáltatást végző szervezetek címét a jótállási jegy tartalmazza.

Készült a Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 

188307,levelezési cím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) ellenőrzése alatt és számára.

Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic &amp; Technical Development Area, 

226010 Nantong, Jiangsu, People’s Republic of China).

Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 

2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).

Részletes információ a honlapon: www.littledoctor.sg

RO
DENUMIRE PIESE ȘI COMPONENTE (desenul 1) 8  SURSĂ DE ALIMENTARE LD-N057 (ESTE INCLUSĂ).

1  UNITATE ELECTRONICĂ 9  BUTONUL M2 (MEMORIE 2).

2  ECRAN CRISTALIC LICHID. 10  BUTON ( ).

3  GAURĂ PENTRU CONECTAREA MANȘETEI. 11  BUTONUL M1 (MEMORIE 1).

4  ȘTECĂRUL MANȘETEI. 12  ELEMENTE DE ALIMENTARE.

5  POMPĂ DE AER. 13  TALONUL DE GARANŢIE.

6  MANȘETĂ. 14  INSTRUCŢIUNEA DE FOLOSIRE.

7  GAURĂ PENTRU CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE. 15  GEANTĂ.

INFORMAŢII GENERALE 
Această instrucţiune este destinată să ajute utilizatorul în operarea sigură și efi cientă a dispozitivului pentru măsurarea ten-

siunii arteriale și frecvenţei pulsului cu digital LD, model LD51S (în continuare după text: dispozitiv). Dispozitivul trebuie uti-

lizat în conformitate cu regulile stabilite în această instrucţiune și nu trebuie utilizat în alte scopuri decât în cele descrise aici. 

Este important să citiţi și să înţelegeţi toată instrucţiunea și mai ales secţiunea “Recomandări pentru măsurarea corectă”.

INDICAŢII PENTRU UTILIZARE 
Dispozitivul este destinat pentru a măsura tensiunea arterială sistolică și diastolică și pentru a determina frecvenţa pulsului 

la pacienţii cu vârsta de la 15 ani. Dispozitivul este recomandat pentru utilizarea de către pacienţii cu vedere scăzută, 

cu tensiune arterială instabilă (neconstantă) sau cu hipertensiune arterială cunoscută la domiciliu ca o completare la 

observaţia medicală. Manșeta se potrivește pentru umăr, cu o circumferinţă de aproximativ 25-36 cm.

PRINCIPIUL FUNCŢIONĂRII 
Dispozitivul utilizează metoda oscilometrică pentru măsurarea tensiunii arteriale și a frecvenţeii pulsului. Manșeta se 

înfășoară în jurul umărului și se umfl ă automat. Elementul sensibil al dispozitivului detectează vibraţiile ușoare ale ten-

siunii din manșetă, produse de expansiunea și contracţia arterei brahiale ca răspuns la fi ecare bătăi a inimii. Amplitudinea 

undelor de tensiune este măsurată, convertită în milimetri de mercur și afi șată pe ecran sub formă de valoare digitală. 

Dispozitivul are 2 memorii de 90 de celule pentru stocarea rezultatelor măsurătorilor. Reţineţi, că este posibil ca dispozitivul 

să nu furnizeze precizia de măsurare specifi cată dacă este utilizat sau stocat la o temperatură sau umiditate diferită de cea 

specifi cată în secţiunea “Specifi caţii tehnice” din acestă instrucţiune. Avertizăm despre posibile erori  la măsurarea tensiunii 

arteriale cu acest dispozitiv la persoanele ce au aritmie severă. Consultaţivă cu medicul dumneavoastră pentru a măsura 

tensiunea arterială a copilului dumneavoastră.

RECOMANDĂRI PENTRU MĂSURAREA CORECTĂ
1. Pentru măsurarea corectă, trebuie să știţi că PRESIUNEA ARTERIALĂ ESTE SUPUSĂ VIBRAŢIILOR PUTERNICE CHIAR 

ȘI ÎN INTERVALE SCURTE DE TIMP. Nivelul tensiunii arteriale depinde de mulţi factori. De obicei, tensiunea este mai 

mică în timpul verii și mai mare în timpul iernii. Tensiunea arterială variază în funcţie de presiunea atmosferică, de-

pinde de efortul fi zic, excitabilitatea emoţională, stres și dietă. Medicamentele mediate, băuturile alcoolice și fu-

matul au o mare infl uenţă asupra tensiunii. La multe persoane, chiar și procedura de măsurare a presiunii în clinică 

determină o creștere a indicilor. Prin urmare, tensiunea arterială măsurată la domiciliu este adesea diferită de presi-

unea măsurată în clinică. Întrucât tensiunea arterială crește la temperaturi scăzute, efectuaţi măsurările la temper-

atura camerei (aproximativ 20 °C). Dacă dispozitivul a fost păstrat la o temperatură scăzută, lăsaţi-l să stea la temper-

atura camerei timp de cel puţin 1 oră înainte de utilizare, în caz contrar rezultatul măsurătorii poate fi  eronat. În timpul 

zilei, diferenţa de indice la persoanele sănătoase poate fi  de 30-50 mm Hg. presiunea sistolică (superioară) și până la 

10 mm Hg. presiune diastolică (inferioară). La fi ecare persoană dependenţa tensiunii arteriale de diferiţi factori este 

individuală. Prin urmare, se recomandă păstrarea unui jurnal special de indice a tensiunii arteriale. DOAR UN MEDIC 

DIPLOMAT, BAZÂNDU-SE PE DATELE DIN JURNAL POATE ANALIZA TENDINŢA SCHIMBĂRILOR ÎN PRESIUNEA ARTERIALĂ.

2. În cazul bolilor cardiovasculare și al altor boli care necesită monitorizarea tensiunii arteriale, efectuaţi măsurări în tim-

pul orelor determinate de medicul dumneavoastră. REŢINEŢI CĂ DIAGNOSTICUL ȘI ORICE TRATARE A HIPERTENSIUNII POT FI 

EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE UN MEDIC DIPLOMAT, BAZÂNDU-SE PE INDICELE PRESIUNII ARTERIALE LUATE DE MEDIC DE SINE 

STĂTĂTOR. ADMINISTRAREA SAU MODIFICAREA DOZEI MEDICAMENTULUI ADMINISTRAT ESTE NECESAR SĂ FIE EFECTUATĂ 

NUMAI LA PRESCRIPŢIA MEDICULUI CURANT.

3. Cu astfel de tulburări cum ar fi  scleroza vasculară profundă, unda slabă a pulsului, precum și la pacienţii cu aritmii 

pronunţate ale contracţiilor inimii, măsurarea corectă a tensiunii arteriale poate fi  difi cilă. ÎN ACESTE CAZURI, ESTE 

NECESARĂ CONSULTAREA PRIVIND FOLOSIREA DISPOZITIVULUI ELECTRONIC LA MEDIC DIPLOMAT. 

4. PENTRU A OBŢINE INDICELE CORECTE ALE PRESIUNII ARTERIALE ATUNCI CÂND UTILIZAŢI DISPOZITIVUL ELECTRONIC, 

ESTE NECESAR DE PĂSTRAT LINIȘTEA ÎN TIMPUL MĂSURĂRII . Măsurarea tensiunii arteriale trebuie efectuată într-un mediu 

calm, confortabil, la temperatura camerei. Cu o oră înainte de măsurare, excludeţi luarea mesei, cu 1,5-2 ore – fumatul, 

consumul de băuturi tonice, alcool. 

5. Precizia măsurării tensiunii arteriale depinde de potrivirea manșetei dispozitivului la mărimea mâinii dvs. MANȘETA NU 

TREBUIE SĂ FIE MICĂ SAU MAI MARE .

6. Măsurările repetate se efectuează la intervale de 3 minute pentru a restabili circulaţia sângelui. Cu toate acestea, per-

soanele care suferă de ateroscleroză severă, datorită unei pierderi semnifi cative a elasticităţii vasculare, necesită un interval 

mai lung de timp între măsurări (10-15 minute). Aceasta se aplică și la pacienţii care suferă de diabet zaharat de lungă 

durată. Pentru o determinare mai precisă a tensiunii arteriale, se recomandă efectuarea unei serii de 3 măsurări consecutive 

și folosirii valorii medii a rezultatelor măsurărilor.

INSTALAREA BATERIEI (desenul 2)
1. Deschideţi capacul compartimentului de baterie și introduceţi cele 4 baterii AA așa cum este arătat în diagrama din 

interiorul compartimentului. Asiguraţi-vă că este respectată polaritatea. Nu aplicaţi forţă excesivă atunci când scoateţi 

capacul compartimentului de baterie.

2. Închideţi capacul compartimentului de baterie. Schimbaţi toate bateriile când pe ecran este afi șat în mod constant 

indicatorul “ ” de schimbare a bateriei sau nu există nici o indicaţie pe ecran. Indicatorul de schimbare a bateriei nu 

indică gradul de descărcare. Se recomandă folosirea bateriilor alcaline. Conform regulilor de funcţionare a dispozitivului, 

bateria durează aproximativ 1000 de măsurări.

Bateriile furnizate sunt destinate pentru a testa capacitatea de funcţionare a dispozitivului la vânzare, și durata lor de 

exploatare poate fi  mai mică decât cea a bateriilor recomandate. Când schimbaţi bateriile, schimbaţi-le pe toate în același 

timp. Nu utilizaţi bateriile uzate. Dacă dispozitivul nu este utilizat mult timp, scoateţi bateriile din dispozitiv. Nu lăsaţi 

bateriile uzate în aparat.

POZIŢIA CORECTĂ LA MĂSURARE (desenul 3)
1. Așezaţi-vă la masă astfel încât, în timpul măsurării tensiunii arteriale, mâna să se sprijine pe suprafaţa sa. Asiguraţi-vă 

că locul suprapunerii manșetei pe braţ este aproximativ la aceeași înălţime cu inima și că antebraţul se sprijină liber pe 

masă și nu se mișcă.

2. Puteţi măsura presiunea și în poziţia culcat pe spate. Uitaţi-vă la tavan, păstraţi calmul și nu vă mișcaţi în timpul 

măsurării. Asiguraţi-vă că locul de măsurare de pe braţ este aproximativ la același nivel cu inima.

PREGĂTIREA MANȘETEI (desenul 4)
1. Filetaţi marginea manșetei la aproximativ 5 cm în inelul metalic așa cum este prezentat în fi gură.

2. Puneţi manșeta pe mâna stângă, în timp ce tubul trebuie îndreptat spre palmă. Dacă măsurarea pe mâna stângă este 

difi cilă, atunci puteţi măsura pe mâna dreaptă. În acest caz, trebuie reţinut faptul că indicele pot să difere cu 5-10 mm Hg.

3. Înfășuraţi manșeta în jurul braţului, astfel încât marginea inferioară a manșetei să fi e la 2-3 cm distanţă de cot. Marca-

jul cu inscripţia „ARTERY” trebuie să fi e deasupra arterei braţului.


