
BP880W
Medidor de pressão arterial de pulso
Manual de instruções
A braçadeira de pulso é adequada para 
circunferências de 13,5 até 21 cm do pulso

1. Apresentação
1.1. Funções do BP880W
O medidor de pressão arterial BP880W (com indicação de hora/data integrada) é um dispositivo digital 
de medição da pressão arterial totalmente automático para utilização no pulso, permitindo uma medição 
muito rápida e fiável da pressão arterial sistólica e diastólica, assim como da frequência cardíaca, 
através do método de medição oscilométrico. O dispositivo oferece uma medição de elevada precisão 
e clinicamente testada, tendo sido concebido para uma utilização muito intuitiva. O dispositivo 
destina-se a uma utilização individual em contexto doméstico.
Antes da utilização, leia atentamente este manual de instruções na íntegra e guarde-o num local seguro. 
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a pressão arterial e a sua medição, contacte o seu médico.

Atenção!
1.2. Informações importantes sobre a autoedição
• A substituição de um componente diferente poderá resultar em erros na medição.
• Não utilize o dispositivo em pacientes neonatais.
• Medições demasiado frequentes podem provocar lesões no paciente devido a interferências no fluxo 
sanguíneo.
• A aplicação da braçadeira por cima de uma ferida pode provocar mais lesões.
• A aplicação da braçadeira e a sua pressurização em qualquer membro no qual esteja presente acesso 
intravascular ou terapia, ou um "shunt” arteriovenoso (A-V) não é recomendada devido à interferência 
temporária no fluxo sanguíneo, podendo resultar em lesões no paciente.
• Não deixe a braçadeira pressurizada no braço no lado submetido a uma mastectomia.
• A necessidade de verificar a operação do esfigmomanómetro automatizado não resulta numa restrição 
prolongada da circulação sanguínea do doente.
• Não destinado a uma utilização conjunta com equipamento cirúrgico de alta frequência.
• Lembre-se: a automedição significa controlo, não diagnóstico ou tratamento. Os valores invulgares 
têm sempre de ser discutidos com o seu médico. Em circunstância alguma deverá alterar as dosagens 
de medicamentos prescritos pelo seu médico.
• A apresentação da frequência cardíaca não é indicada para verificar a frequência cardíaca de 
portadores de "pacemakers"!
• Nos casos de irregularidade cardíaca (arritmia), as medições realizadas com este dispositivo devem 
ser avaliadas apenas depois de consultar o seu médico.

Eliminação:
• As pilhas não devem ser colocados no lixo doméstico. As pilhas usadas devem ser eliminadas nos 
pontos de recolha fornecidos.
• O equipamento deve ser eliminado de acordo com o regulamento WEEE (Resíduos de Equipamento 
Elétrico e Eletrónico). Se tiver dúvidas, entre em contacto com as autoridades municipais responsáveis 
pela eliminação dos resíduos na sua área.

Interferência eletromagnética
O dispositivo contém componentes eletrónicos sensíveis (microcomputador). Assim, evite campos 
elétricos ou eletromagnéticos fortes nas imediações diretas do dispositivo (p. ex., telemóveis, 
micro-ondas). Estes podem afetar temporariamente a precisão da medição.

2. Informações importantes sobre a pressão arterial e sua medição
2.1. Quais os limites superiores e inferiores da pressão arterial?
O nível da pressão arterial é determinado numa parte do cérebro, designada por "centro circulatório", e 
adaptado à situação em questão através do feedback do sistema nervoso. Para ajustar a pressão 
arterial, a resistência e a frequência cardíaca (batimentos), bem como a largura dos vasos do sistema 
circulatório, são alteradas. Esta última é afetada por meio de finos músculos presentes nas paredes dos 
vasos sanguíneos.
O nível de pressão arterial muda periodicamente durante a atividade cardíaca: durante a "ejeção" 
(sístole), o valor é máximo (valor de pressão arterial sistólica), e no final do "período de repouso" do 
coração (diástole), o valor é mínimo (valor de pressão arterial diastólica).
Os valores de pressão arterial têm de se inserir dentro de um intervalo específico com vista à prevenção 
de determinadas doenças.

2.2. Que valores são considerados normais?
A pressão arterial é demasiado alta se, em repouso, a pressão diastólica estiver acima dos 90 mm Hg 
e/ou a pressão arterial sistólica estiver acima dos 160 mm Hg. Nesse caso, consulte imediatamente o 
seu médico. Valores anómalos a longo prazo podem constituir um risco para a sua saúde devido aos 
danos avançados associados nos seus vasos sanguíneos. Se os valores da pressão arterial sistólica 
estiver entre os 140 e os 160 mm Hg e/ou os valores da pressão arterial diastólica estiverem entre os 
90 e os 100 mm Hg, consulte o seu médico. Além disso, serão necessárias verificações regulares 
realizadas pelo próprio.
Com valores de pressão arterial demasiado baixos, ou seja, valores sistólicos abaixo dos 100 mm Hg 
e/ou valores diastólicos abaixo dos 60 mm Hg, consulte o seu médico. Mesmo com valores de pressão 
arterial normais, é recomendável verificar a pressão arterial regularmente com o seu medidor de 
pressão arterial. Desta forma, conseguirá detetar precocemente possíveis alterações nos seus valores 
e atuar em conformidade. Se está a receber tratamento médico para controlar a sua pressão arterial, 
mantenha um registo do nível da sua pressão arterial realizando automedições regulares em momentos 
específicos do dia. Mostre estes valores ao seu médico.

Nunca utilize os resultados das suas medições para alterar por si mesmo as doses dos 
medicamentos prescritos pelo seu médico.
Tabela para classificação dos valores de pressão arterial (unidade: mm Hg) de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde:

Informações adicionais

• Se os seus valores forem, na sua generalidade, normais sob condições de repouso, mas 
excecionalmente elevados sob condições de stress físico ou psicológico, é possível que sofra de 
"hipertensão lábil". Consulte o seu médico se suspeitar que pode ser o seu caso.
• Valores de pressão arterial diastólicos corretamente medidos superiores a 120 mm Hg requerem 
tratamento médico imediato.

3. Os vários componentes do medidor de pressão arterial

Valor sistólico

unidade de pressão

Valor diastólico

Frequência cardíaca

Informações adicionais

5. Realizar uma medição
5.1. Antes da medição:
• Evite comer, fumar e todas as formas de esforço físico antes de proceder à medição. Todos estes 
fatores influenciam o resultado da medição. Tente encontrar um momento de descontração 
sentando-se numa poltrona num ambiente tranquilo, durante cerca de dez minutos antes de 
proceder à medição.
• Meça sempre a pressão arterial no mesmo pulso (normalmente o esquerdo).
• Tente realizar as medições regularmente, à mesma hora do dia, pois a pressão arterial muda 
durante o dia.
5.2. Fontes de erro comuns:
medições da pressão arterial comparáveis requerem sempre as mesmas condições! Estas 
são, normalmente, sempre condições de tranquilidade.
• Todos os esforços por parte do paciente em apoiar o braço podem aumentar a pressão arterial. 
Certifique-se de que se encontra numa posição confortável e relaxada, e não ative quaisquer 
músculos durante este processo. Se necessário, utilize uma almofada para apoio.

Com cada premir do botão (HORA, MEMÓRIA) é realizada uma 
entrada (p. ex., trocar do modo de horas para minutos, ou alterar o 
valor por +1). No entanto, se manter o botão respetivo premido, 
poderá alternar mais rapidamente para encontrar o valor desejado.

Símbolo de coraçãoIndicador de arritmia cardíaca

Indicação tipo semáforo

Utilizador Hora e data

Botão ON/OFF
Botão de memóriaBotão de hora

Símbolo de memória
N.º definido na memória

Aviso Pilha fraca

Procure urgentemente 
aconselhamento 
médico!

Procure aconsel-
hamento médico

Procure aconsel-
hamento médico

Consulte o seu 
médico

Auto-verificação

Auto-verificaçãoentre 60 e 80

entre 80 e 85

entre 85 e 90

entre 90 e 100

entre 100 e 110

Superior a 110

entre 100 e 120

entre 120 e 130

entre 130 e 140

entre 140 e 160

entre 160 e 180

Superior a 180

Nível ótimo de 
pressão arterial

Intervalo Sistólica

Pressão arterial

Diastólica

Pressão arterial

Medições

Nível de pressão 
arterial normal
Pressão arterial 
ligeiramente alta
Pressão arterial 
demasiado alta
Pressão arterial 
excessivamente alta
Pressão arterial 
perigosamente alta

4.2. Ler a data definida
Por favor, prima o botão TIME.
aparece a data no ecrã.

4.3. Seleção de utilizador e definição da hora, data
Seleção de utilizador:
Este avançado medidor da tensão arterial permite-lhe rastrear as leituras da pressão arterial de 
2 pessoas, de forma independente..
a) Antes da medição, certifique-se de que define a unidade para o utilizador desejado. A unidade 
pode rastrear os resultados de 2 pessoas. (Utilizador 1, Utilizador 2).

b) Prima o botão de HORA durante, pelo menos, 3 segundos. O 
ecrã indica agora o utilizador definido, enquanto o utilizador definido 
pisca. Prima o botão de ligar/desligar (ON/OFF) para confirmar.

c) Clique no botão de MEMÓRIA (MEMORY) para selecionar o 
utilizador.
d) Sugerimos que a primeira pessoa a fazer a sua medição seja o 
Utilizador 1.

Definir a hora/data
Este medidor da pressão arterial incorpora um relógio integrado com indicador da data. Este oferece 
a vantagem de, em cada procedimento de medição, serem guardados não só os valores da pressão 
arterial como também o momento exato da medição.
Depois de ter inserido pilhas novas, o relógio começa a funcionar a partir da seguinte definição: 
2020-01-01 12:00 horas.
Terá, depois, de inserir novamente a data e hora atuais. Para tal, proceda da seguinte forma

1) Prima primeiramente o botão TIME durante pelo menos 
3 segundos, o ícone de utilizador pisca. Em seguida, prima 
novamente o botão de HORA e o ecrã indicará agora o ano 
definido, e os quatro caracteres irão piscar.

2) O ano correto pode ser inserido premindo o botão de 
MEMÓRIA (MEMORY).

3) Prima novamente o botão de HORA (TIME). O ecrã passa 
para a data atual, e o primeiro caractere (mês) irá piscar.

4) O mês correspondente pode agora ser inserido premindo o 
botão de MEMÓRIA (MEMORY).

5) Prima novamente o botão de HORA (TIME). Os dois últimos 
caracteres (dias) estão agora a piscar.

6) O dia correspondente pode agora ser inserido premindo o 
botão de MEMÓRIA (MEMORY).

7) Prima novamente o botão de HORA (TIME). O ecrã passa 
para a hora atual, e o primeiro caractere (hora) irá piscar.

8) A hora correspondente pode agora ser inserido premindo o 
botão de MEMÓRIA (MEMORY).

9) Prima novamente o botão de HORA (TIME). Os dois últimos 
caracteres (minutos) estão agora a piscar.

10) A hora exata pode agora ser inserida premindo o botão de 
MEMÓRIA (MEMORY).

11) Agora, depois de aplicadas todas as definições, prima outra 
vez o botão de HORA (TIME). A data é rapidamente 
apresentada seguida da hora. A entrada é, agora, confirmada e 
o relógio começa a contar.

4. Preparar o medidor de pressão arterial para utilização
4.1. Inserir as pilhas
a) Insira as pilhas (2 pilhas AAA de 1.5V), observando a polaridade indicada.
c) O ícone de aviso        que surge no ecrã indica que as pilhas estão gastas e que têm de ser 
substituídas por outras novas.
Atenção!
• Depois de surgir o ícone de aviso         no ecrã, o dispositivo é bloqueado até à substituição das 
pilhas.
• Utilize pilhas de longa duração ou alcalinas tipo “AAA" de 1.5 V. Não é recomendada a utilização de 
acumuladores de 1.2 V.
• Se o medidor de pressão arterial não for utilizado durante longos períodos de tempo, retire as pilhas 
do mesmo.

• O desempenho do esfigmomanómetro automatizado pode ser afetado por extremos de temperatura, 
humidade e altitude.
• Se a artéria do pulso estiver consideravelmente mais baixa (alta) do que o coração, será 
erroneamente medida uma pressão arterial mais alta (baixa)! (Cada diferença de 15 cm em altura 
resulta num erro de medição de 10 mmHg!)
• Uma braçadeira folgada resulta em valores de medição falsos.
• Com a repetição das medições, o sangue acumula-se no pulso respetivo, podendo gerar falsos 
resultados. Medições corretas da pressão arterial corretamente realizada devem, por isso, ser 
repetidas após uma pausa de 5 minutos ou depois de manter o braço levantado, a fim de permitir a 
circulação do sangue acumulado (após, pelo menos, 3 minutos).

5.3. Colocação da braçadeira
a) Retire quaisquer objetos e joias (p. ex. relógio de pulso) do pulso. Coloque a braçadeira sobre o 
pulso.

É utilizado o mesmo programa informático em todos os dispositivos individuais que, assim, também 
foram clinicamente testados. Os dispositivos são fabricados de acordo com os termos da norma 
europeia relativamente a dispositivos de medição da pressão arterial. Tem de consultar o seu 
comerciante especializado se ocorrerem problemas técnicos com o instrumento de pressão arterial. 
Nunca tente reparar o instrumento sozinho!
A abertura não autorizada do instrumento invalida quaisquer reclamações de garantia!

8. Cuidados e manutenção, recalibração
a) Não exponha o dispositivo a temperaturas demasiado extremas, humidade pó ou luz solar direta.
b) A braçadeira contém uma bolha hermética. Manuseie-a com cuidado e evite todo o tipo de tensão 
provocada por torção ou curvaturas.
c) Limpe o dispositivo com um pano macio e seco. Não utilize petróleo, diluentes ou solventes 
semelhantes. Manchas na braçadeira podem ser removidas cuidadosamente com um pano húmido e 
água com sabão. A braçadeira não pode ser lavada!
d) Não deixe cair o instrumento nem o manuseie de forma rudimentar. Evite fortes vibrações.
e) Nunca abra o dispositivo! Caso contrário, a calibração do fabricante ficará inválida!

9. Garantia
O medidor de pressão arterial BP880W tem uma garantia de 2 anos a contar da data da aquisição. A 
garantia não é aplicável a danos causados por um manuseamento inadequado, acidentes, não 
observação das instruções de utilização ou alterações realizadas no instrumento por parte de terceiros.
A garantia é válida apenas mediante a apresentação do cartão de garantia preenchido pelo revendedor.

10 . Vida útil
5 anos

11. Duração da bateria
300 medições com 2 pilhas alcalinas tipo "AAA"

12. Segurança, cuidados e eliminação

Teste de 
imunidade
Descarga 
eletrostática 
(ESD) 
IEC 61000- 4- 2

Disparo/tran-
sitório elétrico 
rápido 
IEC 61000- 4- 4
Pico de corrente 
IEC 61000- 4- 5

Quedas de tensão, 
interrupções de 
curta duração e 
variações de 
tensão nas linhas 
de entrada de 
alimentação 
elétrica norma
IEC 61000- 4- 11

Campo magnético 
com frequência de 
potência 
(50/60 Hz) norma 
IEC 61000- 4- 8

RF conduzida 
norma 
IEC 61000- 4- 6

RF radiada 
norma 
IEC 61000- 4- 3

Nota 1: Entre 80 e 800 MHz, é aplicável a gama de frequências mais alta.
Nota 2: estas orientações não são aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética 
é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a As forças de campo dos transmissores fixos, tais como estações de base para telefones de rádio 
(celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amadora, emissão de rádio AM e FM e emissão 
de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético 
causado por transmissores de RF fixos, deve ponderar-se a realização de um levantamento 
eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local em que o BP880W é utilizado exceder 
o nível de conformidade de RF aplicável acima, o BP880W deve ser observado para confirmar o 
normal funcionamento do mesmo. Se for observado um desempenho anómalo, pode ser necessário 
tomar medidas adicionais, como a reorientação ou recolocação do BP880W.
b Na gama de frequências entre 150 kHz e 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Distância de separação recomendada entre os equipamentos de comunicações por RF móveis e 
portáteis e o BP880W.

Distâncias de separação recomendadas:

O BP880W destina-se a uma utilização num ambiente eletromagnético no qual as interferências por 
RF radiada estão controladas. O cliente ou utilizador do BP880W pode ajudar a prevenir 
interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de 
comunicações por RF móveis e portáteis (transmissores) e o BP880W, conforme recomendado 
abaixo, e de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicações.

Para transmissores classificados com uma potência de saída máxima não indicada abaixo, a distância 
de separação recomendada em metros (m) pode ser determinada utilizando a equação aplicável à 
frequência do transmissor, em que P é a classificação de potência de saída máxima do transmissor em 
Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: Entre 80 e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a gama de frequências mais alta.
Nota 2: estas orientações não são aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Observação:
alguns equipamentos 
elétricos e eletrónicos não 
podem ser abandonados e 
eliminados arbitrariamente.

N.º TUV

Nome e morada do 
fabricante

Ler o Manual de 
instruções antes da 
utilização

Não indicado para bebés IP22

Manter seco Equipamento tipo BF

Proteção contra a 
entrada de água

Potência de saída 
máxima nominal do 
transmissor (W)

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
150 kHz a 80 MHz 
d = 1.2×p1/2

80 MHz a 800 MHz 
d = 1.2×p1/2

800 MHz a 2.5 GHz 
d = 2.3× p1/2

3 Vrms 150 kHz 
a 80 MHz 80% 
AM (2Hz)

3 Vrms 80 Mhz 
a 2.5 GHz 80% 
AM (2Hz)

Não aplicável

3 V/m

Nível de teste norma 
IEC60601-1-2
±6 kV contacto
±8 kV ar

±2 kV para linhas de 
alimentação elétrica
±1 kV para linhas de 
entrada/saída
±1 kV modo 
diferencial
±2 kV modo comum
<5 % UT（95% queda 
em UT .） para 0.5 ciclo
40 % UT （60% queda 
em UT ）para 5 ciclos
70 % UT (30% queda 
em UT) para 25 ciclos
<5 % UT （95% queda 
em UT ）para 5 seg.

3 A/m

Nível de 
conformidade
±6 kV contacto
±8 kV ar

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Ambiente eletromagnético - 
orientação

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
norma 
IEC60601-1-2

Nível de teste 
norma 
IEC60601-1-2

Ambiente eletromagnético - orientação

Os equipamentos de comunicações por RF 
móveis e portáteis não devem ser usados 
nas imediações de quaisquer peças do 
BP880W, incluindo cabos, sem respeitar a 
distância de separação recomendada 
calculada através da equação aplicável à 
frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
3V
d = 1.2×p1/2 80Mhz a 800 MHz
d = 2.3×p1/2 MHz a 2.5 GHz
em que P é a potência máxima de saída do 
transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor, e "d" é a 
distância de separação recomendada em 
metros (m).
As forças de campo dos transmissores RF 
fixos, determinadas por um levantamento 
eletromagnético do locala devem ser 
inferiores ao nível de conformidade em 
cada gama de frequênciasb. Pode ocorrer 
interferência nas imediações dos 
equipamentos que contenham o seguinte 
símbolo:

Os pavimentos devem ser de 
madeira, cimento ou mosaico 
cerâmico. Se os pisos estiverem 
revestidos com material sintético, a 
humidade relativa de ser de, pelo 
menos, 30 %.
A qualidade da alimentação de rede 
deve ser aquela típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar.

A qualidade da alimentação de rede 
deve ser aquela típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar.
A qualidade da alimentação de rede 
deve ser aquela típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar. Se 
o utilizador do modelo de colocação 
no antebraço necessite de uma 
utilização continuada durante 
interrupções da alimentação elétrica 
da rede, recomendamos que o 
BP880W seja alimentado através de 
uma fonte de alimentação ininterrupta 
("UPS") ou de uma bateria.
Não aplicável

Nota: UT é a tensão de rede de CA antes da aplicação do nível de teste.• Este instrumento pode ser utilizado apenas para o fim descrito nesta caderneta. O fabricante declina 
quaisquer responsabilidade por danos causados por uma aplicação incorreta.
• Este instrumento é composto por componentes sensíveis e deverá ser tratado com cuidado. Respeite 
as condições de armazenamento e utilização descritas na secção "Especificações técnicas"!
• Proteja-o contra

- água e humidade
- temperaturas extremas
- impacto e quedas
- contaminação e pó
- luz solar direta
- calor e frio

• As braçadeiras são sensíveis e devem ser manuseadas com cuidado.
• Insufle a braçadeira apenas com a mesma colocada no braço.
• Não utilize o instrumento perto de campos magnéticos fortes, como telemóveis e instalações de rádio.
• Não utilize o instrumento se acreditar que está danificado ou notar algo invulgar.
• Se o instrumento não for utilizado por um período de tempo prolongado, retire as pilhas.
• Leia as instruções de segurança adicionais nas secções individuais desta caderneta.

algumas partes são suficientemente pequenas para serem engolidas
• Utilize acessórios, peças destacáveis e materiais consagrados, pois a utilização de outras peças ou 
materiais pode afetar a segurança mínima.
• Remova as pilhas se o instrumento não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
Cuidados com o instrumento
Limpe o instrumento apenas com um pano macio e seco.
Eliminação

As pilhas e instrumentos eletrónicos têm de ser eliminados de acordo com os regulamentos
locais relevantes, e não juntamente com os resíduos domésticos.

13. Referência a normas
Normas do dispositivo: O dispositivo corresponde aos requisitos da norma europeia para medidores de 
pressão arterial não invasivos.
Norma
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/ EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601 1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/ EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015

Resolução da medição:
Insuflação:
Função de memória:
Descompressão:
Fonte de alimentação:
Tensão classificada:
Temperatura de funcionamento:
Humidade de funcionamento:
Temperatura de armazenamento:
tamanho da braçadeira:
Humidade de armazenamento:
Dimensões:
Peso do dispositivo:
Peso das pilhas:
tamanho dos dígitos Sis / Dia:
hora ecrã:
tamanho ecrã visível:
Intervalo de apresentação da 
pressão da braçadeira:
Proteção contra choques 
elétricos:

Procedimento de medição:

Ecrã:

Intervalo de medição:

Precisão estática:

Classificações de segurança:

Modo de operação:
Proteção contra a entrada de 
água:
Acessórios:

1 mmHg
insuflação automática por bomba interna
120 memórias x 2 utilizadores (SIS, DIA, Frequência cardíaca)
sistema de válvula de escape constante
2 pilhas alcalinas tipo "AAA"
DC 3V 1,5W (corrente direta)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85%RH máximo
-10~55°C/14~+131°F
13,5- 21cm
10%~95%RH máximo
74 x 84 x 30 mm
182 g (incluindo pilhas e braçadeira)
23 g
12 mm
ecrã 24h
43,8x34 mm

0~290 mmHg

Proteção contra choques elétricos:

0,01
0,1
1

10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

oscilométrico, correspondendo ao método de Korotkoff:
Fase I: sistólica, Fase IV: diastólica
digital
Pressão:30 a 280 mmHg (em incrementos de 1 mmHg)
Frequência cardíaca: 40 a 199 batimentos/minuto
Pressão: ±3 mmHg
Frequência cardíaca: ±5% de leitura

Equipamento tipo BF

operação contínua

IP22

saco, 2*pilhas tipo "AAA", manual de instruções

Foi cumprido o estipulado na Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos de Classe IIa.

14. Especificações técnicas

15.Declaração do fabricante
O BP880W destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou 
utilizador do BP880W deve garantir que o dispositivo é utilizado em tal ambiente. Emissões 
eletromagnéticas: (IEC60601-1-2)

16. DADOS DO FABRICANTE

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B No.105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 Guangdong, China

Importador:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren/Alemanha
Tel.: +49 2421/20856 – 0
www.dr-senst.com

Ensaio de emissões
Emissão de RF CISPR 11

Emissões de RF CISPR 11
Emissões de harmónicas 
IEC 61000- 3- 2
Flutuações/tremulação de 
tensão IEC 61000- 3- 3

Conformidade
Grupo 1

Classe B
Não aplicável

Não aplicável

Ambiente eletromagnético
O BP880W utiliza energia de RF apenas para as 
funções internas. Assim, esta emissão de RF é 
extremamente reduzida e existe uma hipótese 
muito baixa de esta criar algum tipo de interferência 
com equipamento eletrónico nas imediações.
O BP880W é adequado para uma utilização em 
todos os estabelecimentos, incluindo residências 
privadas e outras diretamente ligadas à rede 
pública de fornecimento de energia de baixa 
tensão que abastece os edifícios para fins 
domésticos.

Imunidade eletromagnética: (IEC60601-1-2)

Certifique-se que as crianças não possam usar o instrumento sem supervisão:

Segurança e proteção

b) A distância entre a braçadeira e a mão deve ser de aproximadamente 
10 mm.
c) Fixe a braçadeira com o elemento de Velcro, para que fique instalado de 
forma confortável e não demasiado apertado; não deve haver qualquer 
espaço entre a braçadeira e o pulso.

d) A braçadeira deve pousar mais ou menos à mesma altura do coração. 
Cuidado, pois a braçadeira está solta. Mantenha-se assim durante 2 minutos, 
sentado tranquilamente antes de iniciar a medição.

e) Mantenha as pernas sem cruzar, os pés assentes no chão, e as costas e o 
braço apoiados.

5.4. Procedimento de medição
Depois de posicionar corretamente a braçadeira, pode iniciar a medição:
a) Prima o botão de ligar/desligar e a bomba começará a insuflar a 
braçadeira. No ecrã, é apresentada a pressão crescente da braçadeira.

b) Depois de atingir a pressão de insuflação, a bomba para e a 
pressão cai lentamente. A pressão da braçadeira (caracteres de 
grandes dimensões) é apresentada durante a medição. Quando o 
dispositivo detetar a frequência cardíaca, o símbolo de coração no 
ecrã começa a piscar por cada batimento.

c) Quando a medição estiver concluída, são apresentados os valores da pressão 
arterial sistólica e diastólica medidos, juntamente com a frequência cardíaca.
Exemplo (Fig.): sístole 118, diástole 73, frequência 75

Os resultados da medição são apresentados até o dispositivo ser desligado. Se não for premido 
nenhum botão durante 3 minutos, o dispositivo desliga-se automaticamente, para poupar as pilhas.
5.5. Suspender uma medição
Se, por algum motivo, for necessário interromper uma medição da pressão arterial 
(p. ex., se o paciente não se sentir bem), pode premir o botão de ligar/desligar 
(ON/OFF) em qualquer momento. O dispositivo reduz imediatamente a pressão da 
braçadeira de forma automática.
5.6. Memória - armazenamento e registo das medições
O medidor de pressão arterial guarda automaticamente os últimos 120 valores de medição. Premindo 
o botão MEMÓRIA (MEMORY), é possível apresentar um valor médio correspondente às 3 últimas 
medições, bem como a última medição (MR1) e mais 120 medições anteriores (MR2, MR3, ...,MR120) 
de forma sequencial.

(MR1: valores da última medição) (MR2-MR120: valores da medição antes da MR1)
5.7. Memória - cancelamento de todas as medições Atenção!
Antes de eliminar todas as leituras armazenadas na memória, certifique-se de que não necessitará das 
mesmas numa data posterior. É prudente manter um registo escrito, que possa oferecer informações 
adicionais ao seu médico.
Para eliminar todas as leituras armazenadas, prima o botão de MEMÓRIA (MEMORY) durante, pelo 
menos, 5 segundos; no ecrã surgirá o símbolo "CL", e depois solte o botão para limpar a memória de 
forma permanente, prima o botão de MEMÓRIA (MEMORY) enquanto o símbolo "CL" estiver a piscar.

6. Presença do Indicador de arritmia cardíaca para deteção precoce
Este símbolo         indica a existência de certas irregularidades no batimento cardíaco detetadas 
durante a medição.
Neste caso, o resultado poderá não refletir a sua pressão arterial normal; repita a medição. Na maioria 
dos casos, não há motivo para alarme. No entanto, se surgir o símbolo de forma regular (p. ex., várias 
vezes durante uma semana de medições diárias), aconselhamos a que fale com o seu médico.
Mostre ao seu médico a explicação que se segue:
Informação ao médico no caso da presença frequente do Indicador de arritmia. Este instrumento é um 
medidor de pressão arterial oscilométrico que também analisa a frequência cardíaca durante a 
medição. Este instrumento foi clinicamente testado. O símbolo de arritmia é exibido após a medição se 
ocorrerem irregularidades no batimento cardíaco durante a medição. Se o símbolo surgir com maior 
frequência (p. ex., várias vezes durante uma semana de medições diárias), recomendamos que o 
paciente procure aconselhamento médico.
O instrumento não substitui um exame cardíaco, mas serve para detetar irregularidades na frequência 
cardíaca numa fase precoce.

7. Mensagens de erro/falhas
Se ocorrer um erro durante uma medição, a medição é suspensa e é exibido o código de erro 
correspondente (Exemplo: Erro n.º 2).

Outras possíveis falhas e sua eliminação
Se ocorrerem problemas durante a utilização do dispositivo, deve verificar os seguintes pontos e, se 
necessário, tome as seguintes medidas:

O nível de pressão arterial está sujeito a flutuações, mesmo nas pessoas saudáveis. Por este motivo, é 
importante lembrar que medições comparáveis requerem sempre as mesmas condições (de 
tranquilidade)! Se mesmo respeitando todos estes fatores, as flutuações forem superiores a 15 mmHg, 
e/ou se o símbolo de arritmia         aparecer no ecrã, consulte o seu médico. Para efeitos de licenciamen-
to, o dispositivo foi submetido a rigorosos testes clínicos, nos quais o programa informático utilizado na 
medição dos valores de pressão arterial foi testado por médicos especialistas qualificados na Alemanha. 

Informações adicionais

O ecrã mantém-se desligado 
quando o instrumento é ligado, 
embora as pilhas estejam 
colocadas.
O dispositivo não mede os valores de 
pressão arterial frequentemente, ou 
os valores medidos são demasiado 
baixos (demasiado altos).
Cada medição produz um valor 
diferente, embora o instrumento 
funcione normalmente e os valores 
exibidos sejam normais.

O valor de pressão arterial medido 
difere dos valores medidos pelo 
médico.

1. Verifique a polaridade correta das pilhas e, se 
necessário, insira-as corretamente.
2. Se o ecrã estiver anómalo, insira novamente as pilhas ou 
substitua-as.
1. Verifique o posicionamento da braçadeira.
2. Meça novamente a pressão arterial num local tranquilo, 
em plena observância dos detalhes apresentados 
no ponto 5.
1. Leia a seguinte informação e os pontos apresentados na 
secção "Fontes de erro comuns". Repita a medição.
Tenha em atenção: A pressão arterial flutua de forma 
contínua, por isso as medições sucessivas irão 
apresentar alguma variabilidade

1. Registe o desenvolvimento diário dos valores e consulte o 
seu médico.
Tenha em atenção:
as pessoas que visitam o seu médico com frequência 
sofrem de ansiedade, o que pode resultar em leituras 
mais elevadas no médico do que aquelas obtidas em 
casa sob condições de repouso.

N.º do erro Causa(s) possível(is)

Não foi detetado batimento cardíaco.

A insuflação foi muito demorada. A braçadeira não está colocada corretamente.

A pressão da braçadeira é superior a 290 mmHg.

Batimentos não naturais influenciam o resultado da medição. Razão: a mão foi 
movimentada durante a medição (artefacto).

As leituras medidas indicaram uma diferença inaceitável entre as pressões 
sistólica e diastólica. Realize outra medição seguindo as instruções 
atentamente. Contacte o seu médico se continuar a obter resultados invulgares.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Avaria Solução

ERR 5

ERR 8

0. 5-1.0cm
(1/4"-1/2")


