
BP880W
Tensiometru pentru încheietura mâinii
Manual de instrucțiuni
Manșeta pentru încheietura mâinii este potrivită 
pentru circumferința încheieturii mâinii de la 13,5 la 21 cm

1. Introducere
1.1. Caracteristicile modelului BP880W
Tensiometrul BP880W (cu ecran integrat pentru oră și dată) este un dispozitiv digital complet automat 
de măsurare digitală a tensiunii arteriale pentru utilizare la încheietura mâinii, care permite măsurarea 
foarte rapidă și fiabilă a tensiunii arteriale sistolice și diastolice, precum și a frecvenței pulsului prin 
metoda oscilometrică de măsurare. Dispozitivul oferă o precizie de măsurare foarte ridicată și testată 
clinic și a fost conceput pentru a oferi un maxim de ușurință în utilizare. Dispozitivul este destinat 
utilizării personale la domiciliu.
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și apoi să îl păstrați într-un 
loc sigur. Pentru întrebări suplimentare pe tema tensiunii arteriale și a măsurării acesteia, vă rugăm să 
vă adresați medicului dumneavoastră.

Atenție!
1.2. Informații importante despre automăsurare
• Înlocuirea unei componente diferite poate duce la erori de măsurare.
• A nu se utiliza în cazul pacienților nou-născuți.
• Măsurătorile prea frecvente pot provoca leziuni pacientului din cauza interferenței fluxului sanguin.
• Aplicarea manșetei peste o rană poate provoca leziuni suplimentare.
• Aplicarea manșetei și presurizarea acesteia pe orice membru în care este prezent accesul sau terapia 
intravasculară sau un șunt arteriovenos (A-V), din cauza interferenței temporare cu fluxul sanguin și ar 
putea duce la rănirea pacientului.
• Nu lăsați manșeta și presurizarea acesteia pe braț pe partea unei mastectomii.
• Necesitatea de a verifica dacă funcționarea sfigmomanometrului automat nu duce la afectarea 
prelungită a circulației sanguine a pacientului.
• Nu este destinat utilizării împreună cu echipamente chirurgicale HF.
• Nu uitați: auto-măsurarea înseamnă control, nu diagnostic sau tratament. Valorile neobișnuite trebuie 
discutate întotdeauna cu medicul dumneavoastră. În niciun caz nu trebuie să modificați dozele 
medicamentelor prescrise de medicul dumneavoastră.
• Afișajul pulsului nu este potrivit pentru verificarea frecvenței stimulatoarelor cardiace!
• În caz de neregularitate cardiacă (aritmie), măsurătorile efectuate cu acest instrument trebuie 
evaluate numai după consultarea medicului.

Eliminare:
• Bateriile nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. Bateriile uzate trebuie aruncate la punctele de 
colectare prevăzute.
• Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu Regulamentul DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și 
electronice). În caz de întrebări, vă rugăm să contactați autoritățile municipale responsabile pentru 
eliminarea deșeurilor din zona dumneavoastră.

Interferențe electromagnetice
Aparatul conține componente electronice sensibile (Microcomputer). Prin urmare, evitați câmpurile 
electrice sau electromagnetice puternice în apropierea directă a dispozitivului (de exemplu, telefoane 
mobile, cuptoare cu microunde). Acestea pot duce la afectarea temporară a preciziei de măsurare.

2. Informații importante pe tema tensiunii arteriale și a măsurării acesteia
2.1. Cum apare tensiunea arterială ridicată/scăzută?
Nivelul tensiunii arteriale este determinat într-o parte a creierului, așa-numitul centru circulator, și este 
adaptat la situația respectivă prin feedback prin intermediul sistemului nervos. Pentru a regla tensiunea 
arterială, se modifică puterea și frecvența inimii (Pulsul), precum și lățimea vaselor de sânge circulatorii. 
Aceasta din urmă se realizează prin intermediul mușchilor fini din pereții vaselor de sânge.
Nivelul tensiunii arteriale se modifică periodic în timpul activității cardiace: în timpul „ejecției sângelui” 
(sistolă) valoarea este maximă (valoarea sistolică a tensiunii arteriale), iar la sfârșitul „perioadei de 
repaus” a inimii (diastolă) minimă (valoarea diastolică a tensiunii arteriale).
Valorile tensiunii arteriale trebuie să se situeze în anumite intervale normale pentru a preveni anumite 
boli.

2.2. Care valori sunt normale?
Tensiunea arterială este prea mare dacă, în repaus, tensiunea diastolică este mai mare de 90 mmHg 
și/sau tensiunea arterială sistolică este mai mare de 160 mmHg. În acest caz, vă rugăm să vă adresați 
imediat medicului dumneavoastră. Valorile pe termen lung la acest nivel vă pun în pericol sănătatea din 
cauza deteriorării în avans a vaselor de sânge din corpul dumneavoastră. În cazul în care valorile 
tensiunii arteriale sistolice se situează între 140 mmHg și 160 mmHg și/sau valorile tensiunii arteriale 
diastolice se situează între 90 mmHg și 100 mmHg, de asemenea, vă rugăm să vă consultați medicul. 
În plus, vor fi necesare autoverificări regulate.
În cazul în care valorile tensiunii arteriale sunt prea mici, adică valori sistolice sub 100 mmHg și/sau 
valori diastolice sub 60 mmHg, de asemenea, vă rugăm să vă consultați medicul. Chiar și în cazul în 
care valorile tensiunii arteriale sunt normale, se recomandă o autoverificare regulată cu ajutorul 
tensiometrului. În acest fel, puteți detecta din timp eventualele modificări ale valorilor dumneavoastră și 
puteți reacționa în mod corespunzător. Dacă urmați un tratament medical pentru a vă controla 
tensiunea arterială, vă rugăm să țineți o evidență a nivelului tensiunii arteriale prin efectuarea de 
auto-măsurători regulate în anumite momente ale zilei. Arătați aceste valori medicului dumneavoastră.

Nu folosiți niciodată rezultatele măsurătorilor pentru a modifica în mod independent dozele de 
medicamente prescrise de către medicul dumneavoastră.
Tabel de clasificare a valorilor tensiunii arteriale (unitate: mmHg) conform Organizației Mondiale a 
Sănătății:

Informații suplimentare
• Dacă valorile dumneavoastră sunt în mare parte standard în condiții de repaus, dar excepțional de ridicate 
în condiții de stres fizic sau psihologic, este posibil să suferiți de așa-numita „hipertensiune labilă”. Vă 
rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă bănuiți că acesta ar putea fi cazul dumneavoastră.
• Valorile corect măsurate ale tensiunii arteriale diastolice de peste 120 mmHg necesită tratament medical 
imediat.

3. Diferitele componente ale tensiometrului

Valoare sistolică

unitate de presiune

Valoare diastolică

Puls

Informații suplimentare

5. Efectuarea unei măsurări
5.1. Înainte de măsurare:
• Evitați consumul de alimente, fumatul, precum și toate formele de efort, direct înainte de măsurare. 
Toți acești factori influențează rezultatul măsurării. Încercați să găsiți timp pentru a vă relaxa stând 
într-un fotoliu într-o atmosferă liniștită timp de aproximativ zece minute înainte de măsurare.
• Măsurați întotdeauna pe aceeași încheietură (de obicei, stânga).
• Încercați să efectuați măsurătorile în mod regulat la aceeași oră din zi, deoarece tensiunea arterială 
se modifică în cursul zilei.
5.2. Surse comune de eroare:
Măsurătorile comparabile ale tensiunii arteriale necesită întotdeauna aceleași condiții! În mod 
normal, acestea sunt întotdeauna condiții liniștite.
• Toate eforturile pacientului de a-și susține brațul pot crește tensiunea arterială. Asigurați-vă că vă 
aflați într-o poziție confortabilă, relaxată și că nu activați niciunul dintre mușchi în timpul măsurătorii. 
Folosiți o pernă pentru sprijin dacă este necesar.

La fiecare apăsare a butonului (TIMP, MEMORIE) se face o 
introducere (de exemplu, trecerea de la modul ore la modul minute 
sau modificarea valorii cu +1). Cu toate acestea, dacă mențineți 
apăsat butonul respectiv, puteți comuta mai rapid pentru a găsi 
valoarea dorită.

Simbol inimăIndicator de aritmie cardiacă

Ecran cu lumini roșu-galben-verde

Utilizator Ora și data

Buton ON/OFF
Buton memorieButon timp

Simbol memorie
Nr. setare memorie

Avertisment de baterie descărcată

Solicitați de urgență 
sfatul medicului!

Cereți sfatul 
medicului

Cereți sfatul 
medicului

Consultați medicul 
dumneavoastră

Autoverificare

Autoverificareîntre 60 și 80

între 80 și 85

între 85 și 90

între 90 și 100

între 100 și 110

Mai mare de 110

între 100 și 120

între 120 și 130

între 130 și 140

între 140 și 160

între 160 și 180

Mai mare de 180

Tensiune arterială 
optimă

Interval Sistolică
Tensiune arterială

Diastolică
Tensiune arterială

Măsurători

Tensiune arterială 
normală
Tensiune arterială 
ușor ridicată
Tensiune arterială 
prea mare
Tensiune arterială 
mult prea mare
Tensiune arterială 
periculos de mare

4.2. Citirea datei stabilite
Vă rugăm să apăsați butonul TIMP.
data va fi afișată pe ecran.

4.3. Selectarea utilizatorului și setarea orei, datei
Selectarea utilizatorului:
Acest tensiometru avansat vă permite să urmăriți în mod independent valorile tensiunii arteriale pentru 
2 persoane.
a) Înainte de măsurare, asigurați-vă că ați setat unitatea pentru utilizatorul vizat. Unitatea poate urmări 
rezultatele pentru 2 persoane. (Utilizator 1, Utilizator 2).

b) Apăsați butonul TIMP pentru de cel puțin 3 secunde. Ecranul 
indică acum utilizatorul setat, timp în care utilizatorul setat 
luminează intermitent. Pentru a confirma, apăsați butonul ON/OFF.

c) Apăsați butonul MEMORIE pentru a selecta utilizatorul.
d) Sugerăm ca prima persoană care își măsoară presiunea să fie 
Utilizatorul 1.

Setarea orei, a datei
Acest tensiometru încorporează un ceas integrat cu afișare a datei. Acest lucru are avantajul că, la 
fiecare procedură de măsurare, sunt stocate nu numai valorile tensiunii arteriale, ci și momentul exact 
al măsurătorii.
După ce au fost introduse baterii noi, ceasul începe să funcționeze de la următoarea setare: 
01.01.2020 ora 12:00.
Trebuie apoi să introduceți din nou data și ora curentă. Pentru aceasta, vă rugăm să procedați după 
cum urmează
1) Apăsați mai întâi butonul TIMP pentru de cel puțin 3 secunde, 
pictograma utilizatorului luminează intermitent. Apoi apăsați din 
nou butonul TIMP, ecranul indică acum anul setat, timp în care 
cele patru caractere luminează intermitent.

2) Anul corect poate fi introdus prin apăsarea butonului 
MEMORIE.

3) Apăsați din nou butonul TIMP. Ecranul trece acum la data 
curentă, în timpul căreia primul caracter (luna) luminează 
intermitent.

4) Luna corespunzătoare poate fi introdusă acum prin apăsarea 
butonului MEMORIE.

5) Apăsați din nou butonul TIMP. Ultimele două caractere (zi) 
luminează acum intermitent.

6) Ziua corespunzătoare poate fi acum introdusă prin apăsarea 
butonului MEMORIE.

7) Apăsați din nou butonul TIMP. Ecranul trece acum la ora 
curentă, timp în care primul caracter (Oră) luminează 
intermitent.

8) Ora corespunzătoare poate fi acum introdusă prin apăsarea 
butonului MEMORIE.

9) Apăsați din nou butonul TIMP. Ultimele două caractere 
(Minute) luminează acum intermitent.

10) Ora exactă poate fi acum introdusă prin apăsarea butonului 
MEMORIE.

11) Acum, după ce au fost efectuate toate setările, apăsați din 
nou butonul TIMP. Se afișează pentru scurt timp data și apoi 
ora. Introducerea este acum confirmată și ceasul începe să 
funcționeze.

4. Punerea în funcțiune a tensiometrului
4.1. Introducerea bateriilor
a) Introduceți bateriile (2 baterii AAA 1,5 V), respectând polaritatea indicată.
b) Dacă pe ecran apare avertismentul privind bateriile           , bateriile sunt descărcate și trebuie 
înlocuite cu altele noi.
Atenție!
• După ce apare avertismentul privind bateriile          , aparatul este blocat până la înlocuirea bateriilor.
• Vă rugăm să folosiți baterii „AAA” cu durată lungă de viață sau alcaline de 1,5 V Nu se recomandă 
utilizarea acumulatorilor de 1,2 V.
• Dacă tensiometrul este lăsat nefolosit pentru perioade lungi de timp, vă rugăm să scoateți bateriile 
din dispozitiv.

• Performanța sfigmomanometrului automat poate fi afectată de temperaturile extreme, umiditate și 
altitudine.
• Dacă artera încheieturii mâinii se află considerabil mai jos (mai sus) decât inima, va fi măsurată o 
tensiune arterială eronat mai mare (mai mică)! (Fiecare diferență de înălțime de 15 cm duce la o eroare 
de măsurare de 10 mmHg!)
• O manșetă slăbită determină valori de măsurare false.
• În cazul măsurătorilor repetate, sângele se acumulează în încheietura respectivă, ceea ce poate duce 
la rezultate false. Prin urmare, măsurătorile corect executate ale tensiunii arteriale trebuie repetate mai 
întâi după o pauză de 5 minute sau după ce brațul a fost ținut în sus pentru a permite scurgerea 
sângelui acumulat (după cel puțin 3 minute).

5.3. Potrivirea manșetei
a) Îndepărtați toate obiectele eventuale și bijuteriile (de exemplu, ceasul de mână) de la încheietura 
mâinii. Trageți manșeta peste încheietura mâinii.

Același program de calculator este utilizat în fiecare dispozitiv în parte și, prin urmare, a fost, de 
asemenea, testat clinic. Fabricarea dispozitivelor are loc în conformitate cu termenii standardului 
european pentru dispozitivele de măsurare a tensiunii arteriale. Trebuie să vă adresați distribuitorului 
specializat în cazul în care apar probleme tehnice cu aparatul de măsurare a tensiunii arteriale. Nu 
încercați niciodată să reparați singur instrumentul!
Orice deschidere neautorizată a instrumentului anulează toate drepturile de garanție!

8. Îngrijire și întreținere, recalibrare
a) Nu expuneți dispozitivul nici la temperaturi extreme, nici la umiditate, nici la praf și nici la lumina directă 
a soarelui.
b) Manșeta conține o bulă sensibilă și etanșă la aer. Manipulați-o cu grijă și evitați orice tip de tensionare 
prin răsucire sau îndoire.
c) Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați benzină, diluanți sau solvenți similari. 
Petele de pe manșetă pot fi îndepărtate cu grijă cu o cârpă umedă și săpunuri. Manșeta nu trebuie să fie 
spălată!
d) Nu scăpați aparatul și nu-l tratați în niciun fel cu brutalitate. Evitați vibrațiile puternice.
e) Nu deschideți niciodată dispozitivul! În caz contrar, calibrarea producătorului devine invalidă!

9. Garanție
Tensiometrul BP880W este garantat timp de 2 ani de la data cumpărării. Garanția nu se aplică în cazul 
deteriorărilor cauzate de manipularea necorespunzătoare, accidente, nerespectarea instrucțiunilor de 
utilizare sau modificări aduse instrumentului de către terți.
Garanția este valabilă numai la prezentarea cardului de garanție completat de către distribuitor.

10 . Durata de funcționare
5 ani

11. Durata de viață a bateriei
Măsurare de 300 de ori cu 2 baterii alcaline „AAA”.

12. Siguranță, îngrijire și eliminare

Test de imunitate

Descărcare 
electrostatică 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

Impulsuri electrice 
tranzitorii 
rapide/în rafale 
IEC 61000-4-4

Supratensiune 
IEC 61000-4-5

Căderi de 
tensiune, 
întreruperi scurte 
și variații de 
tensiune pe liniile 
de intrare ale 
sursei de 
alimentare 
IEC 61000-4-11
Frecvență de 
alimentare 
(50/60 Hz) câmp 
magnetic 
IEC 61000-4-8

RF condusă 
IEC 61000-4-6

RF radiată 
IEC 61000-4-3

Nota1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.
Nota2: Este posibil ca aceste orientări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea 
electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia de la structuri, obiecte și persoane.
a Puterea câmpului generat de transmițătoarele fixe, precum stații radio, telefoane (celulare/mobile) și 
stații de emisie radio mobile terestre și de amatori, de emisie radio AM și FM, de emisie tv nu poate fi 
determinată cu exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic datorat emițătoarelor de 
radiofrecvență fixe, trebuie să se ia în considerare un studiu electromagnetic al amplasamentului. 
Dacă intensitatea măsurată a câmpului în locația în care este utilizat BP880W depășește nivelul de 
conformitate RF aplicabil de mai sus, BP880W trebuie ținut sub observație pentru a verifica 
funcționarea normală. Dacă se observă o performanță anormală, este posibil să fie necesare măsuri 
suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea BP880W.
b În gama de frecvențe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitățile de câmp trebuie să fie mai mici de 3 V/m.

Distanța de separare recomandată între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și 
BP880W.

Distanțe de separare recomandate:

BP880W este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt 
controlate. Clientul sau utilizatorul BP880W poate contribui la prevenirea interferențelor electromag-
netice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile și 
mobile (emițătoare) și BP880W, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea maximă de 
ieșire a echipamentelor de comunicații.

În cazul emițătoarelor cu o putere maximă de ieșire care nu este menționată mai sus, distanța de 
separare recomandată d în metri (m) poate fi determinată folosind ecuația aplicabilă frecvenței 
emițătorului, unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați (W), conform producătorului 
emițătorului.
Nota1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență mai mare.
Nota2: Este posibil ca aceste orientări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică 
este afectată de absorbția și reflexia de către structuri, obiecte și persoane.

Observație:
Unele echipamente electrice 
și electrice interzic 
abandonarea și eliminarea 
la voia întâmplării

NR. TUV

Numele și adresa 
producătorului

Citirea cărții de 
instrucțiuni înainte de 
utilizare

Nu este aplicabil pentru 
bebeluși

IP22

A se păstra uscat Echipament de tip BF

Protecție împotriva 
pătrunderii apei

Puterea nominală 
maximă de ieșire a 
emițătorului (W)

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului m
150 kHz până la 80 MHz 
d = 1,2×p1/2

80 MHz până la 800 MHz
d = 1,2×p1/2

800 MHz până la 2,5 GHz 
d = 2,3× p1/2

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

3 Vrms de la 
80 MHz la 2,5 
GHz 80% AM 
(2 Hz)

Nu se aplică

3 V/m

Nivel de testare 
IEC60601-1-2
±6 kV contact
±8 kV aer

±2 kV pentru liniile de 
alimentare cu energie 
electrică
±1 kV pentru liniile de 
intrare/ieșire
±1 kV mod diferențial
±2 kV mod comun

< 5% UT（95% cădere 
în UT .) pentru 0,5 cicluri 
40% UT (60% cădere în 
UT ) pentru 5 cicluri 
70% UT (30% cădere în 
UT) pentru 25 de cicluri 
< 5% UT (95% cădere 
în UT ) pentru 5 sec.

3 A/m

Nivel de 
conformitate
±6 kV contact
±8 kV aer

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

Ghid privind mediul electromagnetic

Test de 
imunitate

Nivel de testare 
IEC60601-1-2

Nivel de testare 
IEC60601-1-2

Mediu electromagnetic - ghid

Echipamentele de comunicații RF portabile 
și mobile nu trebuie utilizate mai aproape 
de orice parte a BP880W, inclusiv cabluri, 
decât distanța de separare recomandată, 
calculată din ecuația aplicabilă frecvenței 
emițătorului.
Distanța de separare recomandată
3 V
d = 1,2×p1/2 80 Mhz până la 800 MHz
d = 2,3×p1/2 800 MHz până la 2,5 GHz
unde P este puterea maximă de ieșire a 
emițătorului în wați (W), conform 
producătorului emițătorului, iar d este 
distanța de separare recomandată în 
metri (m).
Intensitățile de câmp ale emițătoarelor RF 
fixe, determinate de un studiu 
electromagnetic al amplasamentuluia, 
trebuie să fie mai mici decât nivelul de 
conformitate în fiecare interval de 
frecvențăb. Pot apărea interferențe în 
apropierea echipamentelor marcate cu 
următorul simbol:

Podelele trebuie să fie din lemn, 
beton sau plăci ceramice. În cazul în 
care podelele sunt acoperite cu 
materiale sintetice, umiditatea relativă 
trebuie să fie de cel puțin 30 %.
Calitatea energiei electrice ar trebui 
să fie cea a unui mediu comercial sau 
spitalicesc tipic.

Calitatea energiei electrice ar trebui 
să fie cea a unui mediu comercial sau 
spitalicesc tipic.
Calitatea energiei electrice ar trebui 
să fie cea a unui mediu comercial sau 
spitalicesc tipic. În cazul în care 
utilizatorul stilului de braț superior 
necesită o funcționare continuă în 
timpul întreruperilor de curent, se 
recomandă ca BP880W să fie 
alimentat de la o sursă de alimentare 
neîntreruptă sau de la o baterie.
Nu se aplică

Notă: UT este tensiunea rețelei de curent alternativ c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.

• Acest instrument poate fi utilizat numai în scopul descris în această broșură. Producătorul nu poate fi 
tras la răspundere pentru daunele cauzate de o aplicare incorectă.
• Acest instrument cuprinde componente sensibile și trebuie tratat cu precauție. Respectați condițiile de 
depozitare și de funcționare descrise în secțiunea „Specificații tehnice”!
• Protejați-l de

- apă și umiditate
- temperaturi extreme
- impact și cădere
- contaminare și praf
- lumina directă a soarelui
- căldură și frig

• Manșetele sunt sensibile și trebuie manipulate cu grijă.
• Pompați manșeta numai după ce a fost montată.
• Nu utilizați instrumentul în apropierea unor câmpuri electromagnetice puternice, cum ar fi telefoane 
mobile sau instalații radio.
• Nu utilizați instrumentul dacă credeți că este deteriorat sau dacă observați ceva neobișnuit.
• În cazul în care instrumentul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, bateriile trebuie scoase.
• Citiți instrucțiunile suplimentare de siguranță din secțiunile individuale ale acestei broșuri.

unele piese sunt suficient de mici pentru a fi înghițite
• Trebuie să folosiți accesoriile, piesele și materialele detașabile recunoscute, dacă utilizarea altor piese 
sau materiale poate degrada siguranța minimă.
• Un avertisment privind scoaterea bateriilor primare în cazul în care este puțin probabil ca instrumentele 
să fie utilizate pentru o anumită perioadă de timp.
Îngrijirea instrumentelor
Curățați instrumentul numai cu o cârpă moale și uscată.
Eliminare

bateriile și instrumentele electronice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale 
aplicabile, nu cu deșeurile menajere.

13. Trimitere la standarde
Standardul pentru dispozitive: Dispozitivul corespunde cerințelor standardului european pentru 
tensiometrul neinvaziv.
Standard
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

Rezoluție de măsurare:
Umflare:
Funcție de memorie:
Decompresie:
Sursă de alimentare:
Tensiune nominală:
Temperatură de funcționare:
Umiditate de funcționare:
Temperatură de depozitare:
Dimensiunea manșetei:
Umiditate de depozitare:
Dimensiuni:
Greutatea dispozitivului:
Greutatea bateriilor:
dimensiunea cifrelor Sis/Dia:
afișarea orei:
dimensiunea ecranului vizibil:
Intervalul de afișare a presiunii 
în manșetă:
Protecție împotriva șocurilor 
electrice:

Procedură de măsurare:

Ecran:

Interval de măsurare:

Precizie statică:

Clasificări de siguranță:

Mod de funcționare:
Protecție împotriva pătrunderii 
apei:
Accesorii:

1 mmHg
Umflare automată prin pompă internă
120 de memorii x 2 utilizatori (SIS, DIA, Puls)
Sistem de supapă de evacuare constant
2 baterii alcaline „AAA”
CC 3 V 1,5 W (curent continuu)
5~40 °C/41 ~104 °F
15%~85% RH maxim
-10~55 °C/14~+131 °F
13,5 - 21 cm
10%~95% RH maxim
74 x 84 x 30 mm
182g (inclusiv baterii și manșetă)
23 g
12 mm
Ecran 24h
43,8x34 mm

0~290 mmHg

Protecție împotriva șocurilor electrice:

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

Oscilometrică, corespunzătoare metodei Korotkoff:
Faza I: sistolică, faza V: diastolică
Ecran digital
Presiune: de la 30 la 280 mmHg (în trepte de 1 mmHg)
Puls: De la 40 la 199 bătăi/minut
Presiune: ±3 mmHg
Puls: ±5% din citire

Echipament de tip BF

Funcționare continuă

IP22

Husă pentru șnur, 2 baterii „AAA”, manual de instrucțiuni

Au fost îndeplinite prevederile Ghidului UE 93/42/CEE pentru produse medicale din clasa IIa.

14. Specificații tehnice

15.Declarația producătorului
BP880W este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul 
BP880W trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. Emisii electromagnetice: 
(IEC60601-1-2)

16. INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR

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

Importator:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren/Germania
Tel: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.comTest de emisie

Emisie RF CISPR 11

Emisii RF CISPR 11
Emisii armonice 
IEC 61000-3-2
Fluctuații de 
tensiune/pâlpâiri 
IEC 61000-3-3

Conformitate
Grupa 1

Clasa B
Nu se aplică

Nu se aplică

Mediu electromagnetic
BP880W utilizează energia RF numai pentru 
funcțiile interne. Prin urmare, această emisie de 
radiofrecvență este extrem de slabă și există puține 
șanse ca aceasta să creeze orice fel de interferență 
cu echipamentele electronice din apropiere.
BP880W este adecvat pentru utilizarea în toate 
unitățile, inclusiv în unitățile casnice și în cele 
conectate direct la rețeaua publică de alimentare 
cu energie electrică de joasă tensiune care 
alimentează clădirile utilizate în scopuri casnice.

Imunitate electromagnetică: (IEC60601-1-2)

Asigurați-vă că copiii nu folosesc instrumentul nesupravegheați:

Siguranță și protecție

b) Distanța dintre manșetă și mână trebuie să fie de aproximativ 10 mm.
c) Fixați manșeta cu ajutorul benzii de tip Velcro, astfel încât să se întindă 
confortabil și să nu fie prea strâns, astfel încât să nu rămână spațiu între 
manșetă și încheietura mâinii.

d) Mențineți manșeta la aproximativ aceeași înălțime cu inima. Aveți grijă ca 
manșeta să fie liberă. Rămâneți liniștit timp de 2 minute, înainte de a începe 
cu măsurarea.

e) Lăsați picioarele desfăcute, picioarele întinse pe podea, spatele și brațul 
sprijinite.

5.4. Procedura de măsurare
După ce manșeta a fost poziționată în mod corespunzător, se poate începe 
măsurarea:
a) Apăsați butonul ON/OFF, pompa începe să umfle manșeta. Pe ecran este 
afișată în mod continuu presiunea crescândă a manșetei.

b) După atingerea presiunii de umflare, pompa se oprește și 
presiunea scade încet. În timpul măsurării se afișează presiunea din 
manșetă (cu caractere mari). Când dispozitivul a detectat pulsul, 
simbolul inimii de pe ecran începe să lumineze intermitent pentru 
fiecare bătaie a pulsului.

c) Când măsurarea a fost încheiată, valorile măsurate ale tensiunii arteriale sistolice 
și diastolice, precum și frecvența pulsului sunt acum afișate.
Exemplu (Fig.): Sistolă 118, Diastolă 73, Puls 75

Rezultatele măsurătorilor sunt afișate, până când opriți aparatul. Dacă nu se apasă niciun buton timp 
de 3 minute, dispozitivul se oprește automat, pentru a economisi bateriile.

5.5. Întreruperea unei măsurători
Dacă este necesar să întrerupeți o măsurare a tensiunii arteriale din orice motiv (de 
exemplu, pacientul nu se simte bine), butonul „ON/OFF” poate fi apăsat în orice 
moment. Dispozitivul scade atunci imediat și automat presiunea din manșetă.
5.6. Memorie - stocarea și reamintirea măsurătorilor
Tensiometrul stochează automat fiecare dintre ultimele 120 de valori de măsurare. Prin apăsarea 
butonului MEMORIE, se poate afișa, pe rând, o valoare medie a ultimelor 3 măsurători, precum și 
ultima măsurătoare (MR1) și ultimele 120 de măsurători suplimentare (MR2, MR3, ..., MR120).

(MR1: Valorile ultimei măsurători) (MR2-MR120: Valorile măsurătorilor anterioare lui MR1)
5.7. Memorie- anularea tuturor măsurătorilor Atenție!
Înainte de a șterge toate măsurătorile stocate în memorie, asigurați-vă că nu va fi nevoie să consultați 
măsurătorile la o dată ulterioară. Păstrarea unei înregistrări scrise este prudentă și poate oferi informații 
suplimentare pentru vizita la medic.
Pentru a șterge toate măsurătorile stocate, apăsați butonul MEMORIE timp de cel puțin 5 secunde, pe 
ecran va apărea simbolul „CL” și apoi eliberați butonul. pentru a șterge definitiv memoria, Apăsați 
butonul MEMORIE în timp ce „CL” luminează intermitent.

6. Apariția indicatorului de aritmie cardiacă pentru detectarea timpurie
Acest simbol          indică faptul că anumite nereguli ale pulsului au fost detectate în timpul măsurătorii.
În acest caz, este posibil ca rezultatul să se abată de la tensiunea arterială normală - repetați 
măsurarea. În majoritatea cazurilor, acest lucru nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, 
dacă simbolul apare în mod regulat (de exemplu, de mai multe ori pe săptămână, cu măsurători 
efectuate zilnic), vă sfătuim să vă anunțați medicul.
Vă rugăm să arătați medicului dumneavoastră următoarea explicație
Informații pentru medic cu privire la apariția frecventă a indicatorului de aritmie Acest instrument este 
un tensiometru oscilometric care analizează, de asemenea, frecvența pulsului în timpul măsurătorilor. 
Instrumentul este testat clinic. Simbolul de aritmie este afișat după măsurare, dacă apar nereguli ale 
pulsului în timpul măsurării. Dacă simbolul apare mai frecvent (de exemplu, de mai multe ori pe 
săptămână la măsurătorile efectuate zilnic), recomandăm pacientului să solicite consult medical.
Instrumentul nu înlocuiește o examinare cardiacă, dar servește la detectarea neregulilor pulsului într-un 
stadiu incipient.

7. Mesaje de eroare/funcțiuni defectuoase
Dacă apare o eroare în timpul unei măsurători, măsurarea este întreruptă și se afișează un cod de 
eroare corespunzător (Exemplu: Nr. eroare 2).

Alte defecțiuni posibile și eliminarea lor
În cazul în care apar probleme la utilizarea dispozitivului, trebuie verificate următoarele puncte și, dacă 
este necesar, trebuie luate măsurile corespunzătoare:

Nivelul tensiunii arteriale este supus fluctuațiilor chiar și la persoanele sănătoase. Important este că 
măsurătorile comparabile necesită întotdeauna aceleași condiții (condiții de liniște)! Dacă, în 
ciuda respectării tuturor acestor factori, fluctuațiile sunt mai mari de 15 mmHg și/sau pe ecran apare 
simbolul de aritmie       , vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră. Pentru obținerea licenței, 
aparatul a fost supus unor teste clinice stricte, prin care programul informatic utilizat pentru măsurarea 
valorilor tensiunii arteriale a fost testat de medici specialiști experimentați din Germania. 

Informații suplimentare

Ecranul rămâne gol atunci când 
aparatul este pornit, deși bateriile 
sunt la locul lor.

Aparatul nu reușește frecvent să 
măsoare valorile tensiunii arteriale 
sau valorile măsurate sunt prea mici 
(prea mari).
Fiecare măsurătoare produce o 
valoare diferită, deși aparatul 
funcționează în mod normal și 
valorile afișate sunt normale.

Tensiunea arterială măsurată diferă 
de acele valori măsurate de medic.

1 .Verificați polaritatea corectă a bateriilor și, dacă este 
necesar, introduceți-le corect.
2. Dacă ecranul este neobișnuit, reintroduceți bateriile sau 
schimbați-le.

1. Verificați poziționarea manșetei.
2. Măsurați din nou tensiunea arterială în liniște, respectând 
detaliile de la punctul 5.

1. Vă rugăm să citiți următoarele informații și punctele 
enumerate la rubrica „Surse comune de eroare”. Repetați 
măsurarea.
Vă rugăm să rețineți: Tensiunea arterială fluctuează în 
mod continuu, astfel încât măsurătorile succesive vor 
prezenta o anumită variabilitate
1. Înregistrați evoluția zilnică a valorilor și consultați medicul 
dumneavoastră.
Vă rugăm să rețineți:
Persoanele care își vizitează medicul se confruntă 
frecvent cu anxietate, ceea ce poate duce la o citire mai 
mare la medic decât cea obținută la domiciliu în condiții 
de repaus.

Nr. eroare Cauză(e) posibilă(e)
Nu a fost detectat niciun puls.

Umflarea durează prea mult timp. Manșeta nu este așezată corect.

Presiunea în manșetă este mai mare de 290 mmHg.

Impulsurile de presiune nefirești influențează rezultatul măsurătorii. Motivul: 
mâna a fost mișcată în timpul măsurării (artefact).

Citirile măsurate au indicat o diferență inacceptabilă între presiunea sistolică și 
cea diastolică. Efectuați o altă citire urmând cu atenție instrucțiunile. 
Contactați-vă medicul dacă veți continua să obțineți citiri neobișnuite.
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Defecțiune Remediu

ERR 5

ERR 8

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


