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Vsebina
Zahvaljujemo se vam za nakup samodejnega merilnika krvnega tlaka na nadlakti OMRON M7 Intelli IT.
OMRON M7 Intelli IT je kompaktna, popolnoma samodejna naprava za spremljanje 
krvnega tlaka na nadlakti, ki deluje po oscilometričnem načelu. Krvni tlak in frekvenco utripa 
izmeri preprosto ter hitro. Naprava uporablja za nadzorovano napihovanje brez potrebe po 
predhodnem nastavljanju tlaka ali ponovnemu napihovanju napredno tehnologijo “IntelliSense”.
Predvidena uporaba
Ta pripomoček je digitalna naprava za merjenje krvnega tlaka, namenjena za merjenje krvnega 
tlaka in srčnega utripa pri populaciji odraslih bolnikov, ki lahko razumejo priročnik z navodili in 
katerih obseg roke ustreza razponu obsegov, ki je natisnjen na manšeti za roko. Pripomoček 
zazna neredno bitje srca med meritvijo in skupaj z rezultatom meritve poda opozorilni signal.
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Za vašo varnost je pomembno, da dosledno upoštevate priročnik z navodili.
Hranite za nadaljnjo uporabo. Za posebne informacije o vašem krvnem tlaku 
SE POSVETUJTE S SVOJIM OSEBNIM ZDRAVNIKOM.
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Pomembne varnostne informacije
Opozorilo: Kaže na morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe, 

če se mu ne izognete.
(Splošna uporaba)

NE prilagajajte odmerka zdravil glede na rezultate meritev tega merilnika krvnega tlaka. Zdravila jemljite tako, kot 
vam predpiše zdravnik. Samo zdravnik je kvalificiran za diagnosticiranje in zdravljenje visokega krvnega tlaka.
Pred uporabo pripomočka se posvetujte z zdravnikom, če imate katero od naslednjih stanj: splošne aritmije, 
kot so preddvorski ali prekatni prezgodnji utripi ali atrijska fibrilacija, arterioskleroza, slaba prekrvavljenost, 
sladkorna bolezen, starost, nosečnost, preeklampsija ali ledvične bolezni.
Upoštevajte, da lahko premiki, trepetanje ali drgetanje BOLNIKA vplivajo na meritev.
Pripomočka ne uporabljajte na poškodovani roki ali na roki, ki je v postopku zdravljenja.
V primeru draženja kože ali drugih težav pripomoček prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
Ne nadenite manšete na roko, če prejemate infuzijo ali transfuzijo.
Pred uporabo pripomočka na roki z arterijsko-venskim (A-V) obvodom se posvetujte s svojim zdravnikom.
Pripomočka ne uporabljajte istočasno z drugo električno medicinsko opremo.
Pripomočka ne uporabljajte v območjih z visokofrekvenčno (VF) kirurško opremo, sistemi za magnetno 
resonančno slikanje (MRI) ali računalniško tomografijo (CT) ali v okolju, kjer so višji nivoji kisika.
Dojenčki se lahko zadušijo z zračno cevjo ali kablom napajalnika na izmenični tok.
Majhni deli, ki so del naprave, lahko pomenijo nevarnost zadušitve, če jih dojenčki pogoltnejo.

(Prenos podatkov)
Tega izdelka ne uporabljajte na letalu ali v bolnišnicah. Odstranite baterijo in napajalnik z naprave. Izklopite 
Bluetooth® merilnika v območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžične opreme. Ta izdelek ustvarja radijsko 
frekvenčno (RF) energijo v pasu 2,4 GHz, uporaba izdelka pa ni priporočena na mestih, kjer je radijska 
frekvenčna energija omejena.



2

Pomembne varnostne informacije

(Uporaba napajalnika na izmenični tok (izbirna možnost)) 
Če je pripomoček ali napajalni kabel poškodovan, napajalnika na izmenični tok ne uporabljajte. Izklopite 
napajanje in nemudoma izvlecite napajalni kabel. 
Napajalnik na izmenični tok vključite v primerno električno vtičnico. Za uporabo naprave ne uporabljajte razdelilnika.
Kabla za napajanje nikoli ne vtikajte ali iztikajte iz električne vtičnice z mokrimi rokami. 
Ne razstavljajte ali poskušajte popravljati napajalnika.

(Uporaba baterij)
Baterijo hranite izven dosega otrok.

Pozor: Kaže na morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroči lažje ali zmerne telesne poškodbe 
uporabnika ali bolnika oziroma poškodbe opreme ali drugih predmetov, če se mu ne izognete.

(Splošna uporaba)
Vedno se posvetujte z osebnim zdravnikom. Postavljanje lastnih diagnoz glede na izmerjene rezultate 
in zdravljenje brez pomoči strokovnjakov je nevarno.
Pred uporabo pripomočka se posvetujte z zdravnikom, če imate katero od naslednjih stanj:
• Če ste prestali mastektomijo.
• Osebe s hudimi težavami s krvnim pretokom ali krvnimi boleznimi, ker lahko napihovanje manšete 

povzroči modrice.
Ne izvajajte meritev pogosteje, kot je potrebno. Povzroči lahko podplutbe zaradi motenja krvnega pretoka.
Odstranite manšeto za roko, če se med merjenjem ne začne prazniti.
Pripomočka ne uporabljajte pri dojenčkih ali osebah, ki ne morejo izraziti svojega soglasja.
Pripomočka ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za merjenje krvnega tlaka.
Uporabljajte le manšeto za roko, ki je odobrena za uporabo s tem pripomočkom. Uporaba drugih manšet 
za roko lahko povzroči nepravilne rezultate meritev.
V bližini pripomočka ne uporabljajte mobilnega telefona in drugih naprav, ki ustvarjajo elektromagnetna polja, 
razen če se ne uporabljajo za brezžično komunikacijo. To lahko povzroči nepravilno delovanje pripomočka.
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Naprave za merjenje krvnega tlaka ali manšete za roko ne razstavljajte. S tem lahko dobite nenatančne odčitke.
Ne uporabljajte na lokacijah z vlažnostjo ali lokacijah, kjer lahko na pripomoček brizgne voda. S tem lahko 
poškodujete pripomoček.
Pripomočka ne uporabljajte v premikajočem se vozilu. Na primer v avtomobilu ali letalu.
Če vaš sistolični tlak presega 210 mmHg, preberite poglavje “Kaj storiti, če vaš sistolični tlak presega 210 mmHg” 
(stran 16) v teh navodilih. Napihovanje na višji tlak, kot je potreben, lahko povzroči podplutbe na mestu na roki, 
kjer je nameščena manšeta.

(Prenos podatkov)
Ne zamenjajte baterije ali odklopite napajalnika, če uporabljate brezžične komunikacije. To lahko povzroči 
nepravilno delovanje pripomočka ali izgubo podatkov.
Če pripomoček uporabljate za brezžično komunikacijo, poleg pripomočka ne postavljajte tiskanih vezij, 
magnetov, kovinskih predmetov ali drugih naprav, ki oddajajo elektromagnetna polja. To lahko povzroči 
nepravilno delovanje pripomočka ali izgubo podatkov.

(Uporaba napajalnika na izmenični tok (izbirna možnost)) 
Do konca vtaknite vtič v vtičnico.
Ko odklapljate vtič iz vtičnice, se prepričajte, da to lahko storite varno. Ne vlecite za kabel.
Pri delu z napajalnim kablom pazite na naslednje:

Obrišite prah z vtiča.
Kadar merilnik ni v uporabi, ga odklopite.
Odklopite vtič pred čiščenjem.
Uporabite le originalni napajalnik OMRON, zasnovan za ta pripomoček. Uporaba napajalnikov, ki jih pripomoček 
ne podpira, ga lahko poškoduje in/ali je zanj nevarna.

Ne poškodujte ga. Ne prelomite ga.
Ne spreminjajte ga. Ne upogibajte in ne vlecite ga na silo.
Ne zvijajte kabla. Med uporabo ga ne zvijte.
Ne stiskajte kabla. Ne postavljajte kabla pod težke predmete.



4

Pomembne varnostne informacije

(Uporaba baterij)
Pred vstavljanjem baterij preverite njuno polarnost.
Skupaj s pripomočkom uporabljajte le 4 “AA” alkalne ali manganove baterije. Ne uporabljajte drugih vrst baterij. 
Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.
Če pripomočka ne nameravate uporabljati tri mesece ali več, odstranite bateriji.
Če pride tekočina iz baterij v stik z očmi, jih takoj sperite z obilo čiste vode. Nemudoma se posvetujte 
z zdravnikom.
Baterije ne uporabljajte dlje od navedenega priporočenega obdobja.

Splošni previdnostni ukrepi
• Manšete za roko in zračne cevi ne upogibajte prekomerno.
• Med merjenjem ne prepogibajte ali zvijajte zračne cevke. Posledica tega je lahko prekinitev krvnega pretoka, 

kar lahko privede do hudih poškodb.
• Če želite odklopiti zračni vtič, povlecite za zračni vtič pri povezavi z napravo za merjenje krvnega tlaka in ne 

za samo cev.
• Ne pustite, da merilnik pade, in ne izpostavljajte ga močnim udarcem ali vibracijam.
• Če manšeta za roko ni ovita okoli vaše roke, je ne napihujte.
• Pripomočka ne uporabljajte v okolju, ki ni določeno kot primerno. S tem lahko dobite nenatančne rezultate.
• Prepričajte se (npr. z opazovanjem roke, na kateri opravljate meritev), da pripomoček ne povzroča dolgotrajne 

prekinitve v BOLNIKOVEM krvnem obtoku.
• Preberite in ravnajte v skladu s poglavjem “Pomembne informacije o elektromagnetni združljivosti (EMC)” 

v delu “6. Specifikacije”.
• Ko želite napravo oziroma uporabljene dodatne dele ali izbirne dele odložiti med odpadke, preberite in 

upoštevajte “Pravilno odstranjevanje tega izdelka” v delu “6. Specifikacije”.
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1.Spoznajte svojo napravo

Naprava za spremljanje krvnega 
tlaka

Zaslon
Lučka vodnika za ovijanje manšete
Gumb Pomnilnik
Gumb za tedensko povprečje
Gumb START/STOP
Gumba Gor/dol
Stikalo za izbiranje ID UPORABNIKA
Gumb za povezavo
Indikator ravni krvnega tlaka (barvni)
Zračna vtičnica
Prostor za baterije
Vtičnica napajalnika na izmenični tok
(za izbirni napajalnik na izmenični tok)

Manšeta za roko
Manšeta za roko (obseg roke 22–42 cm)
Zračni vtikač
Zračna cev

Zaslon
Simbol za pomnilnik
Simbol ID UPORABNIKA

Simbol za povprečno vrednost
Sistolični krvni tlak
Diastolični krvni tlak
Simbol povezave
Simbol DATA/FULL 
(PODATKI/POLNO)
Simbol za V redu
Simbol bitja srca
(Med merjenjem utripa)
Prikaz datuma/časa
Simbol za jutranje povprečje
Simbol za večerno povprečje
Simbol za jutranjo hipertenzijo
Simbol za napako pri premikanju
Simbol za neredno bitje srca
Indikator ravni krvnega tlaka (bar)
Simbol vodnika za ovijanje manšete
Simbol baterije
(nizko stanje/izpraznjena)
Simbol za praznjenje
Prikaz srčnega utripa/pomnilniške 
številke

Odprite zadnjo platnico in preberite naslednje:
označevalne črke na zadnji platnici ustrezajo tistim na tej strani.
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1. Spoznajte svojo napravo

1.1 Simboli na zaslonu
Simbol za neredno bitje srca ( )
Ko merilnik med meritvijo dvakrat ali večkrat zazna neredno bitje srca, 
se na zaslonu prikaže simbol nerednega bitja srca skupaj z vrednostmi 
meritve. 
Neredno bitje srca je definirano kot ritem, ki je za 25 % večji ali za 25 % 
manjši od povprečnega ritma, ki je zaznan, ko merilnik meri sistolični in 
diastolični krvni tlak.
Če se pri rezultatih meritev prikaže simbol nerednega srčnega utripa, 
priporočamo, da se obrnete na svojega zdravnika. Upoštevajte 
navodila zdravnika.

Simbol za napako zaradi premikanja ( )
Simbol napake zaradi premikanja se prikaže, če se med merjenjem premaknete. Odstranite manšeto in počakajte 
2–3 minute. Izvedite drugo meritev in med meritvijo bodite pri miru.

Simbol za povprečno vrednost ( )
Simbol povprečne vrednosti se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za pomnilnik pritisnjen več kot 3 sekunde. 
Na zaslonu se prikaže najnovejša povprečna vrednost.

Lučka vodnika za ovijanje manšete ( / )
Če je bila manšeta ovita preveč ohlapno, lahko pride do nezanesljivih rezultatov. Če je manšeta nameščena 
preveč ohlapno, lučka vodnika za ovijanje manšete  sveti oranžno. Lučka  v nasprotnem primeru sveti 
zeleno. To je funkcija, ki se uporablja kot pomoč za ugotavljanje, ali je manšeta dovolj tesno ovita.

Običajno bitje srca

Neredno bitje srca

Utrip

Krvni tlak

Krvni tlak

Kratek Dolg
Utrip
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Indikator ravni krvnega tlaka (barvni)
Če je vaš sistolični tlak 135 mmHg ali več in/ali diastolični tlak 85 mmHg ali več, začne 
(barvni) indikator ravni krvnega tlaka svetiti oranžno, ko se prikaže rezultat meritve. 
Če so rezultati v standardnem razponu, (barvni) indikator ravni krvnega tlaka 
sveti zeleno.

Smernice 2013 ESH/ESC za vodenje arterijske hipertenzije
Opredelitve hipertenzije glede na ravni tlaka v službi in doma

1.2 Pred merjenjem
Za zagotovitev natančne meritve upoštevajte spodnja navodila:
1. 30 minut pred merjenjem se izogibajte kopanju, uživanju alkohola ali kofeina, kajenja, telovadbe in 

prehranjevanja. 
2. Pred merjenjem počivajte vsaj 5 minut.
3. Stres dviguje krvni tlak. Kadar ste pod stresom, se izogibajte izvajanju meritev.
4. Meritve je treba izvajati na mirnem mestu.
5. Z roke odstranite tesno prilegajoča se oblačila.
6. Zapisek meritev svojega krvnega tlaka in srčnega utripa shranite za svojega zdravnika. Ena sama meritev ni 

natančen pokazatelj vašega resničnega krvnega tlaka. Opraviti in zabeležiti morate več meritev v določenem 
časovnem obdobju. Zaradi doslednosti poskušajte svoj krvni tlak meriti vsak dan ob istem času.

Služba Doma

Sistolični krvni tlak ≥ 140 mmHg ≥ 135 mmHg

Diastolični krvni tlak ≥ 90 mmHg ≥ 85 mmHg
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2.Priprava
2.1 Vstavljanje baterij

1. Odstranite pokrovček 
baterij.

2. Vstavite 4 baterije AA v 
predalček, kot je prikazano.

3. Znova namestite pokrovček baterij.

Opombe:
• Ko se na zaslonu prikaže simbol za izpraznjene baterije ( ), izklopite merilnik in odstranite vse baterije. 

Zamenjajte jih s 4 novimi baterijami hkrati. Priporočamo alkalne baterije z dolgo življenjsko dobo.
• Ko zamenjate baterije, se na prikazu datuma/ure med ali po meritvi prikaže “-/ - -:--”.

Preden izvedete prvo meritev, morate merilnik nastaviti na pravilno uro in datum.
Meritve, ki jih izvedete brez nastavitev datuma in ure, se ne bodo sinhronizirale. Za ročno nastavljanje 
datuma in ure glejte “Ročno nastavljanje datuma in ure” v poglavju 2.2.

• Izmerjene vrednosti se še naprej hranijo v pomnilniku, tudi ko baterije zamenjate.
• Priložene baterije imajo morda krajšo življenjsko dobo kot nove.

Uporabljene baterije morate zavreči v skladu z državnimi/lokalnimi predpisi o odstranjevanju baterij.
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2.2 Seznanjanje merilnika s pametnim telefonom
Če želite začeti uporabljati aplikacijo “OMRON connect”, pojdite na 
www.omronconnect.com/setup za navodila za začetno nastavitev.

1. Prenesite in namestite brezplačno aplikacijo 
“OMRON connect” na pametni telefon.

Opomba: Če že imate aplikacijo “OMRON connect”, pojdite na:
Menu > Device > Add Device

2. Na svojem pametnem telefonu odprite aplikacijo in 
sledite navodilom za nastavljanje in vzpostavitev 
povezave.

Seznam združljivih pametnih telefonov je na voljo na: www.omronconnect.com/devices
Za podrobnosti pojdite na: www.omronconnect.com
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2. Priprava

3. Držite gumb za povezavo  več kot 2 sekundi.
Na zaslonu merilnika utripata simbol povezave 
( ) in “P”.

4. Sledite navodilom za seznanjanje, ki so 
prikazana na pametnem telefonu, medtem ko 
simbol povezave utripa na zaslonu merilnika.
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5. Preverite, da je merilnik uspešno 
povezan.
Ko je merilnik uspešno povezan s pametnim telefonom, 
bosta utripala simbol V redu ( ) in zaslon, prikazan 
na desni. 

Merilnik se bo samodejno izklopil, če z njim ne upravljate.

Nastavitev datuma in ure se bo samodejno sinhronizirala s pametnim telefonom, 
ko sta seznanjena.

Če se pojavi napis “Err”, za podrobnosti glejte “Napaka povezave. / 
Podatkov ni mogoče poslati.” v poglavju 4.2.

Opombe:
• Merilnik se lahko seznani z več pametnimi telefoni in tako podpira do 2 uporabnika, 

ID uporabnika 1 in ID uporabnika 2.
• Vse meritve, ki so bile shranjene v pomnilniku merilnika krvnega tlaka, se bodo po uspešnem 

zaključku seznanjanja samodejno prenesle v aplikacijo.
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2. Priprava

Ročno nastavljanje datuma in ure
Datum in ura se nastavita samodejno, ko merilnik seznanite s pametnim telefonom. 
Za ročno nastavitev glejte spodnja navodila.

1. Enkrat pritisnite gumb za povezavo .
Na zaslonu merilnika utripata simbol povezave ( ) in “ ”.
 
Opomba: Če je bilo seznanjanje zaključeno, se zaslon na desni ne bo pojavil. 

Nadaljujte na 3. korak in preskočite 2. korak.

2. Nato znova pritisnite gumb za povezavo.
Na zaslonu datuma/ure utripa leto.

3. Pritisnite gumb ali , da spremenite leto.
Pritisnite gumb , da potrdite leto, nato pa začne utripati mesec. Ponovite isti 
postopek, da nastavite mesec, dan, ure in minute. 

4. Za izklop merilnika pritisnite gumb [START/STOP].

Leto Mesec Dan Ura Minuta

Spremeni Potrdi Spremeni Potrdi Spremeni Potrdi Spremeni Potrdi Spremeni Potrdi
: Nazaj : Naprej
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3.Uporaba pripomočka

3.1 Nameščanje manšete za roko
Z leve nadlahti odmaknite tesno prilegajoča se oblačila. Manšete ne namestite 
čez debela oblačila.

1.  Zračni vtič dobro vstavite v  zračno vtičnico.
2. Manšeto za roko namestite na svoj levi nadlaket.

Spodnji rob manšete naj bo približno  1 do 2 cm nad komolcem.
 Manšeto morate postaviti na nadlakt tako, da zračna cev kaže proti dlani.

3. Manšeto trdno zaprite s pomočjo 'ježka'.

Opombe:
• Pri izvajanju meritve na desni roki bo zračna cev ob strani vašega komolca. Pazite, da roka ni položena 

na zračno cev. --- 
• Krvna tlaka leve in desne roke se lahko razlikujeta, zato se lahko razlikujeta tudi izmerjeni vrednosti. 

Podjetje OMRON priporoča, da za merjenje vedno uporabljate isto roko. Če so razlike med vrednostmi 
obeh rok znatne, pri svojem osebnem zdravniku preverite, katero roko bi bilo bolje uporabljati za 
vaše meritve.

Odprite sprednjo in zadnjo platnico, če želite prebrati naslednje:
označevalne črke na naslovni strani ustrezajo tistim na tej strani.

N J

a

O

b
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3.2 Kako sedeti pravilno
Če želite izvesti meritev, morate biti sproščeni in udobno sedeti pri udobni 
sobni temperaturi.
• Sedite na stol, tako da sta nogi neprekrižani in stopali plosko ležita na tleh.
• Sedite pokončno in z vzravnanim hrbtom.
• Pri sedenju naj bosta vaš hrbet in roka podprta.
• Manšeta za roko mora biti nameščena na roki v višini vašega srca. --- c
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3.3 Odčitavanje meritve
Pred meritvijo preverite, ali sta ura in datum na zaslonu pravilna. Če morate 
nastaviti datum ali uro, glejte “Ročno nastavljanje datuma in ure” v poglavju 2.2.
Opombe:
• Če želite zaustaviti meritev, enkrat pritisnite gumb [START/STOP], da spustite zrak iz manšete.
• Med merjenjem bodite pri miru in ne govorite.

Merilnik je zasnovan za izvajanje meritev in shranjevanje izmerjenih vrednosti 
v pomnilnik za 2 osebi, ki uporabljata ID UPORABNIKA 1 in ID UPORABNIKA 2.

1. Izberite vašo ID 
UPORABNIKA (1 ali 2).
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2. Pritisnite gumb [START/STOP].
Manšeta se začne samodejno napihovati.

3. Odstranite manšeto za roko.
4. Za izklop merilnika pritisnite gumb [START/STOP].

Merilnik samodejno shrani rezultat meritve v svoj pomnilnik.
Merilnik se samodejno izklopi po 2 minutah.
Opomba: Pred ponovnim merjenjem počakajte 2 do 3 minute. Premori med posameznimi meritvami 

zagotovijo, da se arterije vrnejo v prvotno stanje pred meritvijo.

Kaj storiti, če vaš sistolični tlak 
presega 210 mmHg
Ko se začne manšeta za roko napihovati, 
pritisnite in držite gumb [START/STOP], 
dokler merilnik manšete ne napihne za od 
30 do 40 mmHg nad vašim pričakovanim 
sistoličnim tlakom.

Opombe:
• Naprava ne napihuje preko 299 mmHg.

Napihovanje na višji tlak, kot je potreben, 
lahko povzroči podplutbe na mestu na 
roki, kjer je nameščena manšeta.

START NAPIHOVANJE PRAZNJENJE KONČANO

Lučka vodnika za ovijanje 
manšete
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Prenos podatkov
Ko je meritev zaključena, lahko prenesete podatke (rezultati meritve krvnega 
tlaka in srčni utrip).
Opombe:
• Shranjene podatke lahko prenesete naenkrat.
• Pri prenosu se bodo sinhronizirale nastavitve datuma in ure s pametnim telefonom.

Sinhronizacija poteka samo, če je razlika med uro v pametnem telefonu in merilniku več kot 10 minut.
• Če se med ali po meritvi na prikazu datuma/ure prikaže “-/ - -:--”, se podatki ne bodo prenesli. 

Med povezavo s pametnim telefonom se bosta sinhronizirala samo datum in ura.

1. Odprite aplikacijo na pametnem telefonu.

2. Povlecite navzdol, da posodobite zaslon aplikacije. 
Prenos podatkov se bo začel.

3. Na merilniku preverite, ali so se podatki 
meritev uspešno prenesli.
Če je prikazan zaslon na desni, so podatki uspešno 
preneseni.
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Če se pojavi napis “Err”, za podrobnosti glejte “Napaka 
povezave. / Podatkov ni mogoče poslati.” v poglavju 4.2.

Opomba: Če se prenos podatkov ne prične, pritisnite gumb za povezavo 
. Če na zaslonu merilnika utripata simbol povezave ( ) in 

“ ”, lahko pošljete podatke. Sledite navodilom v 1. koraku.

Če na zaslonu merilnika utripa leto, morate merilnik najprej 
seznaniti s pametnim telefonom. Glejte “Seznanjanje merilnika 
s pametnim telefonom” v poglavju 2.2. Poskusite poslati 
podatke.
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Uporaba načina Gost
Monitor v pomnilnik shrani izmerjene vrednosti za 2 uporabnika. Način Gost lahko 
uporabljate za enkratno merjenje za drugega uporabnika. V načinu Gost se nobena 
izmerjena vrednost ne shrani v pomnilnik.

1. Pritisnite gumb [START/STOP] in ga 
držite pritisnjenega več kot 3 sekunde.
Prikaza simbola ID UPORABNIKA in datuma/časa izgineta.

2. Gumb [START/STOP] spustite, ko se prikaz 
datuma/časa izklopi. 
Manšeta za roko se začne samodejno napihovati.

NE prilagajajte odmerka zdravil glede na rezultate meritev tega merilnika krvnega tlaka. 
Zdravila jemljite tako, kot vam predpiše zdravnik. Samo zdravnik je kvalificiran za diagnosticiranje 
in zdravljenje visokega krvnega tlaka.
Vedno se posvetujte z osebnim zdravnikom. Postavljanje lastnih diagnoz glede na izmerjene rezultate 
in zdravljenje brez pomoči strokovnjakov je nevarno.
Če vaš sistolični tlak presega 210 mmHg, preberite poglavje “Kaj storiti, če vaš sistolični tlak presega 
210 mmHg” (stran 16) v teh navodilih. Napihovanje na višji tlak, kot je potreben, lahko povzroči 
podplutbe na mestu na roki, kjer je nameščena manšeta.
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3.4 Uporaba pomnilniške funkcije
Merilnik samodejno shrani rezultate do 100 meritev za vsakega uporabnika (1 in 2). 
Izračuna lahko tudi povprečno vrednost, ki temelji na rezultatih zadnjih 3 meritev, 
opravljenih v preteklih 10 minutah. 
Opombe:
• Če sta v pomnilniku za to obdobje le 2 vrednosti meritev, bo povprečje osnovano na teh 2 vrednostih. 
• Če je v pomnilniku za to obdobje 1 vrednost meritve, je to prikazano kot povprečje.
• Če je pomnilnik poln, merilnik izbriše najstarejšo vrednost.
• Če se na zaslonu prikaže simbol DATA/FULL (PODATKI/POLNO) , prenesite podatke pred 

brisanjem vrednosti meritev. Glejte “Prenos podatkov” v poglavju 3.3.
• Če pregledujete vrednosti meritev, izvedene brez nastavljenega datuma in ure, se namesto datuma 

in ure prikaže “-/ - -:--”.

Pregled vrednosti meritev, shranjenih v pomnilniku

1. Izberite vašo ID UPORABNIKA (1 ali 2).
2. Pritisnite gumb .

Preden se prikaže srčni utrip, se za sekundo prikaže 
številka pomnilnika. Najnovejši komplet se oštevilči z “1”.
Opomba: Na zaslonu se skupaj z vrednostmi meritev se prikaže tudi 

podatek o pravilno nameščeni manšeti. Lučka vodnika za 
ovijanje manšete ne zasveti.
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3. Če želite pregledati vrednosti meritev, shranjene 
v pomnilniku, pritisnite gumb  ali . 

 : Prikaz starejših vrednosti
 : Prikaz novejših vrednosti

Pregled povprečne vrednosti

1. Izberite vašo ID UPORABNIKA (1 ali 2).
2. Pritisnite gumb  in ga držite 

pritisnjenega več kot 3 sekunde.

Opombe:
• Če ste prejšnjo meritev izvedli brez nastavljanja datuma in časa, 

se povprečne vrednosti ne izračuna.
• Če v pomnilniku ni shranjenih vrednosti meritev, se prikaže zaslon, 

ki ga lahko vidite na desni.
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Pregled tedenske povprečne vrednosti
Merilnik izračuna in prikaže tedenska povprečja meritev, ki so bile v 8 tednih 
opravljene zjutraj in zvečer za vsakega uporabnika.
Opomba: Teden se začne v nedeljo ob 2:00.

1. Izberite vašo ID UPORABNIKA (1 ali 2).

2. Pritisnite gumb .
Na zaslonu se pojavi jutranje povprečje za “THIS WEEK” (Tekoči teden).
Opomba: Simbol za jutranjo hipertenzijo ( ) se pojavi, če je tedensko povprečje 

izmerjenih vrednosti nad 134/84 mmHg.

Gumb  pritisnite še enkrat, da se na zaslonu prikaže večerno 
povprečje za “THIS WEEK” (Ta teden).

Če želite prikazati starejše podatke, pritisnite gumb  ali .
Ta teden

Jutranje povprečje
Prejšnji teden

Jutranje povprečje
Pred 7 tednoma

Jutranje povprečje
Nadaljujte s 

pritiskanjem...

Ta teden
Večerno povprečje

Prejšnji teden
Večerno povprečje

Pred 7 tednoma
Večerno povprečje

Pred 2 tednoma
Jutranje povprečje

Pred 2 tednoma
Večerno povprečje
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Opomba: Če v pomnilniku ni shranjenih vrednosti meritev, se prikaže 
zaslon, ki ga lahko vidite na desni.

Jutranje tedensko povprečje
To je povprečje meritev, ki so bile 
opravljene zjutraj (4:00–11:59) 
med nedeljo in naslednjo soboto. 
Povprečje za vsak dan se izračuna 
iz največ treh meritev, izvedenih 
v 10 minutah od prvega merjenja 
določenega jutra.

Večerno tedensko povprečje
To je povprečje meritev, ki so bile 
opravljene zvečer (19:00–1:59) 
med nedeljo in naslednjo soboto. 
Povprečje posameznega dne se 
izračuna za največ tri vrednosti, 
ki so bile izmerjene v 10 minutah 
od zadnje večerne meritve.

Prva meritev zjutraj

V času desetih minut

11:59

4:00

Meritve zjutraj

Do največ tri meritve

Jutranji krvni tlak

Meritev

Meritev

Meritev
Meritev

Meritev

Meritev

Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota

Meritve zvečer

Zadnja meritev večera

V času desetih minut

1:59

19:00

Do največ tri meritve

Večerni krvni tlak
Meritev

Meritev

Meritev
Meritev

Meritev

Meritev

Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota
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Izbris vseh vrednosti, shranjenih v pomnilniku
Vrednosti, shranjene v pomnilniku, se izbrišejo glede na ID uporabnika.

1. Izberite vašo ID UPORABNIKA (1 ali 2).
2. Pritisnite gumb Pomnilnik. Prikaže se simbol 

pomnilnika ( ).

3. Medtem, ko držite gumb  
pritisnjen, za več kot 3 sekunde 
zadržite še gumb [START/STOP].
Opomba: Shranjenih vrednosti ne morete izbrisati le delno. 

Izbrisale se bodo vse vrednosti za izbranega 
uporabnika.
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3.5 Izklop sistema Bluetooth®

Izklopite Bluetooth® merilnika v naslednjih območjih, kjer je prepovedana uporaba 
brezžične opreme.

Prepričajte se, da je napajanje izklopljeno, preden začnete izvajati spodnja navodila.

1. Pritisnite gumb za povezavo  in ga zadržite 
pritisnjenega več kot 10 sekund.

2. Sprostite gumb , ko se na 
zaslonu prikaže “OFF” 
(izklop).

3. Za izklop merilnika pritisnite gumb [START/STOP].
Opomba:Merilnik se samodejno izklopi po 2 minutah. 

• Na letalih • V bolnišnicah • V tujini
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Za vklop sistema Bluetooth®

Prepričajte se, da je merilnik izklopljen, preden začnete izvajati spodnja navodila.

1. Pritisnite gumb za povezavo  in ga zadržite 
pritisnjenega več kot 10 sekund.

2. Sprostite gumb , ko se na 
zaslonu prikaže “ON” (vklop).

3. Za izklop merilnika pritisnite gumb [START/STOP].
Opomba:Merilnik se samodejno izklopi po 2 minutah.
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3.6 Začetne nastavitve merilnika
Če želite izbrisati vse informacije v merilniku, sledite spodnjim navodilom. Pazite, 
da je merilnik izklopljen.

1. Medtem, ko držite gumb  pritisnjen, 
za več kot 5 sekund zadržite še gumb 
[START/STOP].

2. Sprostite gumb  in gumb [START/STOP], 
ko se na zaslonu prikaže “CLr” (brisanje).
Ko je merilnik ponastavljen na začetne nastavitve, se na zaslonu 
prikaže “CLr” (brisanje).

3. Za izklop merilnika pritisnite gumb [START/STOP].
Opombe:
• Merilnik se samodejno izklopi po 2 minutah.
• Ponastavitev merilnika ne bo izbrisala informacij v aplikaciji.

Ko znova uporabljate merilnik, najprej izbrišite registracijo merilnika v aplikaciji, nato pa seznanite 
merilnik.
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4. Sporočila o napakah in odpravljanje težav
4.1 Sporočila o napakah

Zaslon Vzrok Rešitev

Zaznano je neredno bitje srca.

Odstranite manšeto za roko. Počakajte od 
2 do 3 minuti in ponovno izvedite merjenje. 
Ponovite korake v delu 3.3. Če še vedno 
prihaja do napake, se obrnite na vašega 
zdravnika.

Premikanje med merjenjem. Pozorno preberite in ponovite korake, 
ki so navedeni v delu 3.3.

Manšeta za roko je nameščena 
preveč ohlapno.

Manšeto za roko namestite tesneje.
Oglejte si poglavje 3.1.

Baterije so skoraj prazne. 
Priporočamo, da vse 4 baterije naenkrat 
zamenjate z novimi.
Oglejte si poglavje 2.1.

Baterije so prazne. Vse 4 baterije takoj zamenjajte z novimi.
Oglejte si poglavje 2.1.

Komunikacija ni uspela.
Glejte “Napaka povezave. / 
Podatkov ni mogoče poslati.” 
v poglavju 4.2.

Napaka naprave. Stopite v stik z maloprodajnim mestom 
ali distributerjem podjetja OMRON.
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Zračni vtikač je izklopljen. Zračni vtikač dobro vstavite.
Oglejte si poglavje 3.1.

Manšeta za roko je nameščena 
preveč ohlapno.

Manšeto za roko namestite tesneje.
Oglejte si poglavje 3.1.

Iz manšete za roko uhaja zrak. Manšeto za roko zamenjajte z novo.
Oglejte si poglavje 5.3.

Premikanje med izvajanjem meritve in 
manšeta za roko ni bila dovolj napihnjena.

Ponovite merjenje. Med izvajanjem meritve 
ostanite pri miru in ne govorite.
Oglejte si poglavje 3.3.
Če se večkrat prikaže “E2”, manšeto za roko 
napihnite ročno, dokler ne bo tlak od 30 do 
40 mmHg nad vašim prejšnjim izmerjenim 
rezultatom.
Oglejte si poglavje 3.3.

Manšeta za roko je bila napihnjena prek 
največjega dovoljenega tlaka in nato 
samodejno izpraznjena.

Med merjenjem ne pritiskajte na manšeto za 
roko in ne upogibajte zračne cevke. Manšete 
za roko ne napihnite bolj, kot je potrebno.
Oglejte si poglavje 3.3.

Premikanje med merjenjem. Ponovite merjenje. Med izvajanjem meritve 
ostanite pri miru in ne govorite.
Oglejte si poglavje 3.3.Premikanje med merjenjem.

Obleka moti manšeto za roko.
Odstranite vsa oblačila, ki motijo manšeto 
za roko.
Oglejte si poglavje 3.1.

Zaslon Vzrok Rešitev
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4.2 Odpravljanje težav
Težava Vzrok Rešitev

Rezultat meritve je izjemno visok 
(ali nizek).

Manšeta za roko je nameščena 
preveč ohlapno.

Manšeto za roko namestite 
tesneje. 
Oglejte si poglavje 3.1.

Premikanje ali govorjenje med 
merjenjem.

Med izvajanjem meritve ostanite 
pri miru in ne govorite.
Oglejte si poglavje 3.3.

Obleka moti manšeto za roko.
Odstranite vsa oblačila, ki motijo 
manšeto za roko.
Oglejte si poglavje 3.1.

Manšeta za roko se ne dviguje.

Zračni vtič ni dobro vključen 
v zračno vtičnico.

Poskrbite, da bo zračna cev dobro 
priključena. 
Oglejte si poglavje 3.1.

Iz manšete za roko uhaja zrak.
Manšeto za roko zamenjajte 
z novo. 
Oglejte si poglavje 5.3.

Manšeta za roko se izprazni 
prehitro. Manšeta za roko je ohlapna.

Manšeto za roko pravilno 
namestite, tako da bo tesno 
ovita okoli roke. 
Oglejte si poglavje 3.1.

Merjenje ni mogoče, ali pa so 
rezultati previsoki oziroma prenizki.

Manšeta za roko ni bila dovolj 
napihnjena.

Manšeto za roko napihnite za od 
30 do 40 mmHg več, kot je znašal 
vaš zadnji izmerjeni rezultat.
Oglejte si poglavje 3.3.
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Ko pritisnete gumb, se ne zgodi nič.

Baterije so prazne. Vse 4 baterije zamenjajte z novimi.
Oglejte si poglavje 2.1.

Baterij niste vstavili na pravilen 
način.

Baterije vstavite tako, da bosta 
pola (+/-) pravilno usmerjena.
Oglejte si poglavje 2.1.

Napaka povezave. /
Podatkov ni mogoče poslati.

Merilnik krvnega tlaka morda ni pravilno postavljen znotraj dosega 
pametnega telefona oziroma je predaleč od pametnega telefona. 
Če v bližini merilnika krvnega tlaka ni virov motenj podatkovnega 
prenosa, merilnik krvnega tlaka postavite manj kot 5 m od pametnega 
telefona in poskusite znova.
Funkcija Bluetooth® na pametnem telefonu je izklopljena. Vklopite 
funkcijo Bluetooth® na pametnem telefonu in merilniku ter znova 
poskusite poslati podatke.
Funkcija Bluetooth® na merilniku krvnega tlaka je izklopljena. 
Glejte “Za vklop sistema Bluetooth®” v poglavju 3.5.
Merilnik krvnega tlaka se ni uspešno seznanil s pametnim telefonom. 
Poskusite znova seznaniti napravi. 
Oglejte si poglavje 2.2.
Merilnik krvnega tlaka ni pripravljen. Glejte “Opomba” v “Prenos 
podatkov” v poglavju 3.3 in poskusite znova poslati podatke.
Aplikacija na pametnem telefonu ni pripravljena. Preverite aplikacijo 
in nato poskusite ponovno poslati podatke. 
Oglejte si poglavje 2.2.
Če simbol “Err” (Napaka) po preverjanju aplikacije še vedno sveti, 
se obrnite na prodajalca ali distributerja OMRON.

Druge težave.
• Pritisnite gumb [START/STOP] in ponovite meritev.
• Baterije zamenjajte z novimi.
Če težave ne odpravite, se obrnite na maloprodajnega trgovca 
ali distributerja podjetja OMRON.

Težava Vzrok Rešitev
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5.Vzdrževanje in shranjevanje
5.1 Vzdrževanje

Da bi pripomoček zaščitili pred poškodbami, upoštevajte naslednja navodila:
• Pripomoček in njegove sestavne dele shranjujte na čistem, varnem mestu.
• Ne uporabljajte abrazivnih ali hlapnih čistil. 
• Ne umivajte pripomočka in njegovih sestavnih delov ter ga ne potapljajte v vodo.
• Za čiščenje pripomočka ne uporabljajte bencina, razredčil ali podobnih topil.

• Z mehko in suho krpo ali mehko krpo, navlaženo z nevtralnim milom, očistite merilnik in manšeto.
• Spremembe, ki jih prodajalec ne odobri, razveljavijo jamstvo za izdelek. Ne razstavljajte ali poskušajte 

popravljati pripomočka ali njegovih sestavnih delov. Stopite v stik z maloprodajnim mestom ali 
distributerjem družbe OMRON.

Umerjanje in servis
• Natančnost tega pripomočka je bila temeljito preizkušena, pripomoček pa je zasnovan za dolgo 

uporabo.
• Na splošno priporočamo, da pripomoček pošljete na pregled vsaki 2 leti, da zagotovite njegovo pravilno 

in natančno delovanje. Posvetujte se z maloprodajnim mestom ali distributerjem družbe OMRON.
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5.2 Shranjevanje
Kadar pripomočka ne uporabljate, ga hranite v torbici za shranjevanje.

1. Zračni vtikač izvlecite iz zračne vtičnice.

2. Zračno cev nežno zložite v 
manšeto za roko.
Opomba: Zračne cevi ne upogibajte ali zgibajte prekomerno.

3. Manšeto za roko in merilnik spravite 
v torbico za shranjevanje.
Pripomočka ne shranjujte v naslednjih primerih:
• Kadar je pripomoček moker.
• Na mestih, ki so izpostavljeni skrajnim temperaturam, vlažnosti, 

neposredni sončni svetlobi, prahu ali jedkim hlapom, npr. iz belila.
• Na mestih, ki so izpostavljeni tresljajem, udarcem ali tam, kjer bi bila 

naprava nameščena pod kotom.
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5.3 Izbirni medicinski pripomočki
(v obsegu ES direktive o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS)

Manšeta za roko
Obseg roke 22–42 cm

Adapter za izmenični tok

HEM-FL31 AC ADAPTER-S
(60240HW5SW)

AC ADAPTER-UK
(60240H7000SW)
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5. Vzdrževanje in shranjevanje

SL

Uporaba dodatnega napajalnika na izmenični tok
Če uporabljate samo dodatni napajalnik brez baterij in ga po meritvi izklopite 
iz vtičnice, se datum in ura ponastavita. V merilniku morate vedno imeti baterije, 
čeprav uporabljate dodatni napajalnik na izmenični tok.
Opomba: Poskrbite, da boste imeli zlahka dosegljivo vtičnico, v katero lahko priklopite in odklopite 

napajalnik.

1. Vtič napajalnika na 
izmenični tok vključite 
v vtičnico napajalnika na 
izmenični tok na zadnji 
strani merilnika.

2. Vtič napajalnika na 
izmenični tok vključite v električno vtičnico.
Da odklopite napajalnik na izmenični tok, ga najprej izključite iz električne vtičnice, 
nato pa še iz merilnika.
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6.Specifikacije
Kategorija izdelka Elektronski sfingomanometri
Opis izdelka Samodejni merilnik krvnega tlaka na nadlakti
Model (koda) M7 Intelli IT (HEM-7322T-E)
Zaslon Digitalni LCD-prikazovalnik
Metoda merjenja Oscilometrična metoda
Metoda prenosa Bluetooth® različice 4.0 (s podporo za nizkoenergijski način)
Brezžična komunikacija Frekvenčni razpon: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)

Modulacija: GFSK
Efektivna moč oddajnika: <20 dBm

Razpon meritev Tlak: od 0 do 299 mmHg
Utrip: od 40 do 180 utripov/min

Natančnost Tlak: ±3 mmHg
Utrip: ±5 % prikazanega odčitka

Napihovanje Električna črpalka z regulacijo “fuzzy logic”
Praznjenje Samodejni ventil za znižanje tlaka
Pomnilnik 100 meritev z datumom in časom za vsakega uporabnika (1 in 2)
Nazivna moč DC6 V 4 W 
Vir napajanja 4 baterije tipa “AA”, 1,5 V ali izbirni napajalnik za izmenični tok 

(AC ADAPTER-S, VHOD 100–240 V, 50/60 Hz, 0,12 A)
(AC ADAPTER-UK, VHOD 100–240 V, 50/60 Hz, 15 VA)

Življenjska doba baterij Približno 1000 meritev (z novimi alkalnimi baterijami)
Del v stiku z bolnikom Tip BF
Zaščita pred električnim udarom ME oprema z notranjim napajanjem (če se uporablja samo baterije)

Razred opreme II ME (dodatni napajalnik na izmenični tok)
Pogoji delovanja od +10 do +40 °C / 30 do 85-odstotna RV / od 700 do 1060 hPa
Pogoji shranjevanja/transporta od -20 do +60 °C / 10 do 95-odstotna RV / od 700 do 1060 hPa
Razred IP IP 20
Teža Merilnik: pribl. 390 g brez baterij

Manšeta za roko: približno 163 g
Mere Merilnik: približno 124 (š) mm × 90 (v) mm × 161 (d) mm

Manšeta: približno 145 mm × 532 mm (zračna cev: 750 mm)
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6. Specifikacije

SL
Opombe:
• Te specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
• V klinični študiji ovrednotenja so za določanje diastoličnega krvnega tlaka K5 uporabili na 85 osebah. 
• Ta medicinski pripomoček je bil klinično pregledan skladno z zahtevami ISO 81060-2:2013.
• Ta pripomoček ni bil ocenjen za uporabo na nosečnicah.
• Klasifikacija IP predstavlja stopnjo zaščite, ki jo zagotavlja ohišje, skladno z IEC 60529. Ta naprava 

ima zaščito pred trdimi delci, ki imajo premer, večji od 12 mm, npr. od prsta.

• Ta pripomoček ustreza določbam Direktive ES 93/42/EGS (Direktiva o medicinskih 
pripomočkih). 

• Ta pripomoček je zasnovan v skladu z evropskim standardom EN1060, Neinvazivni 
sfigmomanometri, 1. del: Splošne zahteve, in 3. del: Dodatne zahteve za elektromehanske 
sisteme za merjenje krvnega tlaka.

• Ta naprava OMRON je izdelana v skladu s strogim sistemom kakovosti podjetja 
OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonska. Glavni sestavni del pripomočka OMRON, 
tj. senzor tlaka, je proizveden na Japonskem.

Obseg manšete 22 do 42 cm
Material manšete/cevi Najlon, poliester, polivinilklorid
Vsebina Merilnik, manšeta za roko, priročnik z navodili, torbica za shranjevanje, 

komplet baterij, prazna razpredelnica za vnašanje vrednosti krvnega tlaka, 
navodila za nastavitev
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6. Specifikacije

Opis simbolov

Uporabnik mora prebrati priročnik 
z navodili

Oznaka na manšeti, ki mora biti 
nameščena nad arterijo

Naprava tipa BF
Stopnja zaščite pred električnim 
udarom (uhajavi tok)

Oznaka manšet, združljivih s tem 
pripomočkom

Oprema razreda II. Zaščita pred 
električnim udarom (izbirni 
napajalnik na izmenični tok)

Omejitev temperature

Samo za uporabo v zaprtih 
prostorih
(Izbirni napajalnik na izmenični tok)

Omejitev vlažnosti

Oznaka polarnosti priključka
(Izbirni napajalnik na izmenični tok) Omejitev atmosferskega tlaka

Številka serije

Za označevanje v splošnem poveča-
nih, potencialno nevarnih ravni neioni-
zirajočega sevanja, ali za 
označevanje opreme ali sistemov, 
npr. električnih medicinskih pripomoč-
kov, ki vključujejo RF oddajnik ali ki 
namenoma oddajajo radiofrekvenčno 
elektromagnetno energijo za diagno-
sticiranje ali zdravljenje.

Datum izdelave izdelka je vključen v serijsko številko ali številko LOT, ki se nahaja na etiketi z nazivnimi 
vrednostmi in prodajni embalaži: prve 4 številke označujejo leto izdelave, naslednji 2 pa mesec izdelave.

orali
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Družba OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., izjavlja, da je izdelek M7 Intelli IT v skladu z bistvenimi zahtevami 
in drugimi zadevnimi določbami direktive 1999/5/ES.
Ta merilnik uporabljajte samo v državah članicah EU ali državi, v kateri ste ga kupili. Če ga uporabljate drugje, 
lahko kršite zakone ali predpise glede radijske opreme v tej državi.

Pomembne informacije o elektromagnetni združljivosti (EMC)
Zaradi vse večjega števila elektronskih naprav, kot so osebni računalniki in prenosni (celični) telefoni, lahko med 
delovanjem medicinskih naprav pride do elektromagnetnih motenj. Elektromagnetne motnje lahko povzročijo 
nepravilno delovanje medicinske naprave in s tem morebitne nevarne okoliščine.
Delovanje medicinskih pripomočkov prav tako ne sme motiti delovanja drugih naprav.
Zaradi nadziranja zahtev za EMC (elektromagnetno združljivost) ter preprečevanja nevarnih okoliščin je bil uveden 
standard EN60601-1-2:2007. Ta standard določa raven odpornosti na elektromagnetne motnje, kot tudi najvišjo raven 
elektromagnetnega sevanja za medicinske pripomočke.
Ta medicinski pripomoček podjetja OMRON HEALTHCARE je skladen s standardom EN60601-1-2:2007 tako 
z vidika odpornosti kot sevanja.
Kljub temu je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe:
• Prenosnih (celičnih) telefonov in drugih naprav, ki ustvarjajo močno električno ali elektromagnetno polje, 

ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov. To lahko povzroči nepravilno delovanje pripomočka in 
s tem morebitne nevarne okoliščine. Priporočena najmanjša razdalja znaša 7 m. Pri krajši razdalji preverite, 
ali naprava deluje brezhibno.

Za dodatno dokumentacijo v skladu s standardom EN60601-1-2:2007 se obrnite na podjetje 
OMRON HEALTHCARE EUROPE na naslovu, ki je naveden v tem priročniku z navodili.
Dokumentacija je na voljo tudi na naslovu www.omron-healthcare.com.

O brezžičnem komunikacijskem vmesniku
Ta izdelek deluje v ISM pasu 2,4 GHz, ki ni registriran. Če se izdelek uporablja okoli drugih brezžičnih naprav, 
vključno z mikrovalovnim in brezžičnim omrežjem LAN; ki deluje na istem frekvenčnem pasu kot ta izdelek, 
obstaja možnost motenj med tem izdelkom in drugimi takimi napravami. Če pride do takih motenj, prenehajte 
uporabljati druge naprave ali ta izdelek premestite, preden ga uporabite, oziroma tega izdelka ne uporabljajte 
v bližini drugih brezžičnih naprav.
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Pravilno odstranjevanje tega izdelka 
(Odpadna električna in elektronska oprema)
Ta oznaka, prikazana na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da izdelka ob izteku življenjske dobe ni 
dovoljeno zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitne negativne vplive 
na okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, odpadne naprave ločujte 
od drugih vrst odpadkov ter jih odgovorno reciklirajte, da bi vzpodbujali ponovno uporabo materialov.
Posamezniki naj se za podrobnosti o okolju prijaznem recikliranju obrnejo na prodajalca, pri katerem so ta izdelek 
kupili, ali na lokalne organe oblasti.
Podjetja naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Tega izdelka ne smete 
odstranjevati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki. 



41

SL

7.Blagovna znamka

Besedne oznake in logotipi Bluetooth® Smart so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe 
Bluetooth SIG, Inc. vsaka uporaba takih oznak s strani družbe OMRON HEALTHCARE 
Co.,Ltd. pa je dovoljena po licenci. Druge blagovne znamke in tržna imena so last 
ustreznih lastnikov.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Android in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google Inc.
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8. Jamstvo
Hvala, ker ste kupili izdelek OMRON. Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov, njegova izdelava pa 
je zelo natančna. Zasnovan je tako, da bo zadovoljil vaša pričakovanja, če ga ustrezno uporabljate in vzdržujete, 
kot je opisano v navodilih.
Podjetje OMRON za ta izdelek daje jamstvo za 3 leta od dneva izročitve blaga potrošniku. Podjetje OMRON jamči 
za ustrezno konstrukcijo, izdelavo in materiale tega izdelka. Med obdobjem jamstva bo podjetje OMRON 
brezplačno popravilo ali zamenjalo okvarjeni izdelek ali njegove dele.
To jamstvo ne pokriva naslednjega:
a. Stroškov transporta in transportnih tveganj;
b. Stroškov popravil in/ali okvar, ki nastanejo zaradi popravil nepooblaščenih serviserjev;
c. Rednega preverjanja in vzdrževanja;
d. Odpovedi ali obrabe dodatnih delov ali drugih priključkov, razen naprave same, če to ni izrecno 

zajamčeno zgoraj;
e. Stroškov, ki izhajajo iz zavrnitve garancijskega zahtevka (ti stroški bodo zaračunani);
f. Kakršnih koli poškodb, vključno s telesnimi, ki so nastale po nesreči ali zaradi napačne uporabe;
g. Storitev umerjanja ni vključena v jamstvo;
h. Dodatni deli imajo eno (1) leto jamstva od datuma nakupa; Dodatni deli vključujejo med drugim naslednje: 

manšeto in cev manšete, napajalnik na izmenični tok.
Če potrebujete garancijske storitve, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili, ali na pooblaščenega 
distributerja podjetja OMRON. Za naslov glejte embalažo izdelka/literaturo ali pa se obrnite na specializiranega 
prodajalca.
Če ne morete najti službe za pomoč strankam podjetja OMRON, se za informacije obrnite na nas.
www.omron-healthcare.com

Popravilo ali zamenjava pod garancijo ne pomeni podaljšanja ali obnovitve garancijskega obdobja.
Garancija velja samo, če je celoten izdelek vrnjen skupaj z originalnim računom/blagajniškim prejemkom, 
ki ga prodajalec izda kupcu.
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9. Nekaj uporabnih informacij o krvnem tlaku
Kaj je krvni tlak?
Krvni tlak je sila na stene arterij zaradi pretoka krvi. Med potekom srčnega cikla se krvni 
tlak v arterijah neprestano spreminja. 
Najvišji tlak v ciklu se imenuje sistolični krvni tlak, najnižji pa diastolični krvni tlak. 
Da bi zdravnik lahko ocenil stanje krvnega tlaka bolnika, potrebuje oba odčitka tlaka, 
sistoličnega in diastoličnega.

Kaj je aritmija?
Aritmija je stanje, pri katerem je ritem bitja srca nenormalen zaradi napak v bioelektričnem 
sistemu, ki upravlja bitje srca. Značilni simptomi so poskakujoče bitje srca, prehitro krčenje, 
nenormalno visok (tahikardija) ali nizek (bradikardija) utrip.

Zakaj je krvni tlak dobro meriti doma?
Na krvni tlak lahko vplivajo mnogi 
dejavniki, kot na primer fizična aktivnost, 
zaskrbljenost ali čas dneva. Ena sama 
meritev morda ne zadostuje za natančno 
diagnozo. Zato je najbolje, da poskušate 
vaš krvni tlak meriti vsak dan ob istem 
času, da bi tako dobili natančno indikacijo 
sprememb krvnega tlaka. Krvni tlak je 
običajno nizek zjutraj in se viša med 
popoldnevom in vse do večera. Poleti 
je nižji in višji pozimi.

Example: fluctuation within a day (male, 35 years old)
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Upper curve: systolic blood pressure
Lower curve: diastolic blood pressure

Time of day
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9. Nekaj uporabnih informacij o krvnem tlaku

Kako je previsok krvni tlak povezan s kapjo?
Previsok krvni tlak (hipertenzija) je en od ključnih dejavnikov tveganja za kap.
Ocenjeno je, da bi pri bolnikih s hipertenzijo učinkovito zdravljenje preprečilo 
1 od 4 možganskih kapi (krvavitev na področju možganov).
Smernice o previsokem krvnem tlaku priporočajo uporabo domačih merilnikov krvnega 
tlaka poleg meritev v ordinaciji, kar omogoča uspešnejše upravljanje previsokega tlaka.

Viri za te medicinske navedbe so na voljo pri proizvajalcu.
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Preverite naslednje sestavne dele!

Slovenščina

Priročnik z navodili

M7 Intelli IT (HEM-7322T-E)

Samodejni merilnik krvnega tlaka na nadlakti
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