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 Uvod

SL

Pred uporabo naprave

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave za spremljanje krvnega tlaka 
na nadlakti OMRON M10-IT Intellisense.

OMRON M10-IT Intellisense je povsem samodejna naprava za 
spremljanje krvnega tlaka, ki deluje na oscilometri�nem na�elu. Vaš 
krvni tlak in frekvenco utripa izmeri enostavno in hitro. Za nadzorovano 
napihovanje brez potrebe po predhodnem nastavljanju tlaka ali 
ponovnemu napihovanju naprava uporablja napredno tehnologijo 
„Intellisense”. 

Naprava shranjuje rezultate meritev za dve osebi in omogo�a 
ra�unanje jutranjih in ve�ernih povpre�ij. Samodejni na�in omogo�a tri 
zaporedne meritve s �asovnimi zamiki za dolo�anje povpre�nega 
od�itka.

Programska oprema za spremljanje krvnega tlaka podjetja Omron, ki 
je priložena tej enoti, vam omogo�a pregledovanje, spremljanje in 
tiskanje podatkov o vašem krvnem tlaku, ki ste ga izmerili s pomo�jo 
naprave OMRON M10-IT Intellisense. Priložena programska oprema 
je na voljo samo v angleškem jeziku.

Pred za�etkom uporabe enote natan�no preberete ta priro�nik 
z navodili. Za posebne informacije o vašem krvnem tlaku SE 
OBRNITE NA SVOJEGA ZDRAVNIKA.
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 Pomembne varnostne informacije

Pomembne varnostne informacije

Med nose�nostjo ali v primeru aritmije in ateroskleroze se obrnite na 
svojega zdravnika.
Napravo uporabljajte le za shranjevanje rezultatov meritev za že 
dolo�ene uporabnike.
Pred za�etkom uporabe previdno preberite ta razdelek.

Pozor: 
(Splošna uporaba)
• Vedno se posvetujte s svojim zdravnikom. Odmerka uporabljanega 

zdravila, ki vam ga je predpisal vaš zdravnik, ne bi smeli nikoli 
spreminjati ali ga prenehali uporabljati. 

• Naprave ne pustite nenadzorovane z otroci ali osebami, ki ne morejo 
izraziti svoje privolitve. 

• Naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za 
merjenje krvnega tlaka. 

• Uporabljajte le manšeto za roko, ki je odobrena za to napravo. 
Uporaba drugih manšet za roko ima lahko za posledico nepravilne 
rezultate meritev. 

• Naprave ali manšete za roko ne razstavljajte. 
• Kadar meritve izvajate pono�i, poskrbite, da cev za zrak ne bo ovita 

okoli drugih delov telesa. Ko se tlak zraka v cevi za zrak pove�a, 
lahko pride do poškodb. 

• Pri izvajanju meritev pono�i manšete za roko ne ovijte pretesno. To 
lahko povzro�i poškodbe. 

• Manšete za roko ne napihujte nad 299 mmHg. 
• Kadar izvajate meritve, ne dovolite, da bi v stik z USB priklju�kom na 

desni strani naprave prišli kakršnikoli predmeti. 
(Uporaba adapterja za izmeni�ni tok, ki je na razpolago) 
• Uporabite le originalen adapter za izmeni�ni tok, zasnovan za to 

enoto. Uporaba adapterjev, ki jih naprava ne podpira, lahko 
poškoduje in/ali je nevarna za napravo. Adapter za izmeni�ni tok 
priklju�ite na ustrezno vti�nico. Ne preobremenjujte vti�nic in ne 
uporabljajte podaljševalnih kablov. 
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• �e sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, adapterja za 
izmeni�ni tok ne uporabljajte. Nemudoma izklopite napajanje in 
izvlecite napajalni kabel. 

• Napajalnega kabla nikoli ne izvlecite iz ali ga priklju�ite na elektri�no 
vti�nico z mokrimi rokami. 

(Uporaba baterij) 
• �e bi prišla baterijska teko�ina v stik z vašimi o�mi, jih nemudoma 

izperite z obilico �iste vode. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom. 
• �e bi prišla baterijska teko�ina v stik z vašo kožo ali obleko, ju 

nemudoma sperite z obilico �iste vode. 
• Z napravo uporabljajte le štiri „AA” alkalne baterije. Ne uporabljajte 

baterij drugih vrst. 
• Pred vstavljanjem baterij preverite njihovo polariteto. 
• Stare baterije takoj nadomestite z novimi. Vse štiri baterije zamenjajte 

isto�asno. 
• �e naprave ne nameravate uporabljati tri mesece ali ve�, baterije 

odstranite. �e baterije odstranite za dlje kot 30 sekund, boste morali 
datum in �as ponovno nastaviti. 

• Ne uporabljajte novih in že uporabljanih baterij isto�asno. 
• Preberite in ravnajte v skladu s poglavjem „Pomembne informacije o 

elektromagnetni združljivosti (EMC)” v delu Tehni�ni podatki.

Splošni varnostni ukrepi
• Manšete za roko ne upogibajte na silo, zra�ne cevi pa ne upogibajte 

prekomerno. 
• Ko odstranjujete cev za zrak, povlecite za zra�ni vti� pri povezavi z 

glavno napravo in ne za samo cev. 
• Naprave in manšete za roko ne izpostavljajte mo�nim udarcem ali 

tresljajem, oziroma ju ne spustite na tla. 
• �e manšeta ni ovita okoli vaše roke, je ne napihujte. 
• Manšete za roko ne umivajte in ne potapljajte v vodo. 
• Meritev ne izvajajte po kopeli, uživanju alkohola, kajenju, telovadbi ali 

zaužitju obroka. 
• Ko želite napravo oziroma uporabljene dodatne dele ali dele, ki so na 

razpolago, zavre�i, preberite in sledite „Pravilna odstranitev tega 
izdelka” v razdelku Tehni�ni podatki.
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1. Pregled

1. Pregled

Glavna enota

A. Prikazovalnik
B. Gumb SET
C. Gumba za jutranje/ve�erno 

povpre�je ( / )
D. Gumb MEMORY
E. Vti�nica za USB priklju�ek 

(združljiva z USB 1.1)
F. Gumb O/I START
G. Gumb za izbiro identitete 

uporabnika 
(A in B)

H. Prostor za baterije
I. Zra�na vti�nica
J. Vtika� adapterja za izmeni�ni 

tok (za adapter za izmeni�ni 
tok)

F
E

G

B

A

C D

H

J
I
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1. Pregled
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Manšeta za roko

K. Manšeta za roko 
(Manšeta: za obseg roke 22–42 cm)

L. Zra�ni vti�
M. Zra�na cev

K

ML
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1. Pregled

Prikazovalnik

N. Sistoli�ni krvni tlak
O. Diastoli�ni krvni tlak
P. Simbol bitja srca

1. (Med merjenjem utripa)
2. (�e utripa tudi po kon�anemu 

merjenju, nakazuje, da je krvni 
tlak izven priporo�enega 
razpona)

Q. Simbol za premikanje
(Se prikaže, �e se vaše telo 
med merjenjem premakne.)

R. Simbol za neredno bitje srca
S. Simbol za praznjenje
T. Simbol za samodejni na�in

(Se prikaže, kadar je nastavljen 
samodejni na�in.)

U. Simbol za skoraj prazno 
baterijo

V. Simbol identitete uporabnika 
(A ali B) (Kaže, ali je uporabnik 
izbral identiteto uporabnika 
A ali uporabnika B za izvajanje 
meritev ali v primeru uporabe 
spominske funkcije.)

W. Prikaz utripa
X. Simbol za zgodnjo jutranjo 

hipertenzijo (Se prikaže, �e 
znaša vrednost povpre�nega 
jutranjega od�itka v tednu ve� 
kot 135 za sistoli�ni krvni tlak 
in/ali 85 za diastoli�ni krvni 
tlak.)

Y. Simbol za jutranje povpre�je
(Se prikaže, kadar pregledujete 
jutranja povpre�ja s pomo�jo 
spominske funkcije.)

Z. Simbol za ve�erno povpre�je
(Se prikaže, kadar pregledujete 
ve�erna povpre�ja s pomo�jo 
spominske funkcije.)

AA.Simbol za povpre�no vrednost
(Se prikaže, kadar pregledujete 
vrednost zadnjih treh meritev)

AB.Simbol za spomin (Se prikaže, 
kadar pregledujete vrednosti, ki 
so shranjene v spominu)

AC.Prikaz tedna
AD.Prikaz datuma/�asa

N V

YQ

O

S

U

P
R

X

Z

AB

AD

W

AA

AC
T
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Vsebina paketa

AE.Mehka torba za shranjevanje
AF.Štiri alkalne (LR6) baterije tipa 

„AA”
AG.USB kabel
AH.CD-ROM (Programska oprema 

za spremljanje krvnega tlaka)

• Priro�nik z navodili
• Garancijski list
• Kartica za beleženje krvnega 

tlaka
• Enota naprave za spremljanje 

krvnega tlaka
• Vodi� za namestitev (za 

programsko opremo za 
spremljanje krvnega tlaka)

AFAE

AG AH
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2. Priprava

2. Priprava

2.1 Nameš�anje/zamenjava baterij

1. Glavno napravo obrnite na glavo.

2. Pritisnite na rebrasti del 
pokrov�ka za baterije in ga 
so�asno potisnite v smeri 
puš�ice.

3. Namestite ali zamenjajte štiri 
baterije velikosti „AA”, tako da 
bodo + (pozitivni) in – 
(negativni) poli ustrezali polom, 
kot so ozna�eni v prostoru za 
baterije.

4. Pokrov�ek za baterije namestite nazaj na svoje mesto.

Pokrov�ek za baterije potisnite, kot je nakazano, dokler s 
tleskom ne sko�i v svojo lego.

Opomba: Vrednosti meritev ostanejo shranjene v spominu tudi potem, 
ko zamenjate baterije.
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2. Priprava
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Življenjska doba baterij in zamenjava

�e se na zaslonu pojavi simbol za stanje skoraj prazne baterije ( ), 
zamenjajte vse štiri baterije isto�asno.

- Ko za�ne simbol za stanje skoraj prazne baterije ( ) utripati, boste 
enoto kljub temu lahko uporabljali še kratek �as. Baterije 
pravo�asno zamenjajte z novimi.

- Stalno osvetljen simbol ( ) pomeni, da so baterije popolnoma 
prazne. Vse baterije morate zamenjati z novimi isto�asno. Pred 
zamenjavo baterij izklopite napravo.

• �e naprave ne nameravate uporabljati tri mesece ali ve�, baterije 
odstranite.

• �e baterije odstranite za dlje kot 30 sekund, boste morali datum/�as 
nastaviti znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje 2.2.

• Baterije odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Štiri nove „AA” alkalne baterije bodo zadostovale za približno 
1400 meritev, �e jih uporabljate za šest meritev na dan.
Ker so dostavljene baterije namenjene le za spremljanje, bodo imele 
morda krajšo življenjsko dobo in ne bodo zadostovale za 1400 meritev.
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2.2 Nastavljanje datuma in �asa
Vaš merilec krvnega tlaka samodejno shrani do 84 posameznih 
vrednosti meritev skupaj z datumom in �asom. 
Da bi lahko izkoristili spominsko funkcijo in funkcije povpre�nih 
vrednosti: 
• Pred prvim merjenjem na napravi nastavite to�en datum in �as.
• �e baterije odstranite za dlje kot 30 sekund, boste morali datum/�as 

nastaviti znova.

1. Ko pritisnete gumb O/I 
START, da bi napravo vklopili 
prvi� po tem, ko ste vstavili 
baterije, bodo na zaslonu 
za�eli utripati znaki, ki 
ozna�ujejo leto (2007).

2. Za višanje vrednosti cifer za 
eno mesto, pritiskajte gumb 
MEMORY.

Opombe:
• Razpon za nastavitev leta 

znaša od 2007 do 2030. �e 
dosežete leto 2030, se bo 
nastavitev nato vrnila na leto 
2007.

• �e držite gumb MEMORY 
pritisnjen, se bodo cifre 
dvigovale hitreje.

3. Ko se na zaslonu pojavi želena številka za potrditev nastavitve 
pritisnite gumb SET.

S tem nastavite leto, na zaslonu pa za�nejo utripati znaki za 
mesec.
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4. Ponovite korake 2 in 3 za 
nastavitev meseca.

S tem nastavite mesec, na 
zaslonu pa za�nejo utripati 
znaki za dan.

5. Ponovite korake 2 in 3 za 
nastavitev dneva.

S tem nastavite dan, na 
zaslonu pa za�nejo utripati 
znaki za uro.

6. Ponovite korake 2 in 3 za 
nastavitev ure.

S tem nastavite uro, na 
zaslonu pa za�nejo utripati 
znaki za minute.
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2. Priprava

7. Ponovite korake 2 in 3 za 
nastavitev minut.

S tem nastavite minute. 

Naprava se samodejno 
izklopi, ko nastavite tudi 
minute.

Za prilagoditev datuma in 
�asa, pritisnite gumb SET, 
medtem ko je naprava v 
na�inu pripravljenosti.

Opombe o prilagajanju nastavitev datuma in �asa
�e morate zaradi kakršnegakoli razloga prilagoditi datum in �as ali �e 
sta se datum in �as po zamenjavi baterij ponastavila na za�etne 
vredosti, prilagodite datum in �as na vrednost med 10:00 in 18:59. 
S tem se boste izognili težavam z jutranjimi in ve�ernimi tedenskimi 
povpre�ji, ki so shranjeni v spominu.
Da bi datum in �as prilagodili kasneje, napravo zaženite v izklju�enem 
stanju. Sledite spodaj opisanim korakom.

1. Pritisnite gumb SET in ga držite pritisnjenega.

Za izbrano identiteto uporabnika, se bosta na zaslonu prikazala 
simbol za samodejni na�in  in trenutna nastavitev (on 
(VKLOP) ali oFF (IZKLOP)).
�e prikaz za leto ne utripa, enkrat ali dvakrat pritisnite gumb 
SET, dokler prikaz za leto ne za�ne utripati.

Na zaslonu utripa prikaz za leto.
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2. Da bi za�eli nastavljati datum in �as, si oglejte poglavje 2.2.2.

Pri takem ro�nem nastavljanju datuma in �asa boste morali 
napravo ro�no izklju�iti. Ta se po nastavitvi minut ne bo 
izklopila samodejno.

Opombe:
• Preverite ali ste datum in �as pravilno nastavili, tako da bodo 

tedenska povpre�ja prikazana pravilno. �e ste nastavitve za datum/
�as nehote nastavili narobe, pritisnite gumb SET, da bi zakrožili po 
nastavitvah in bi tako vrednosti prilagodili na pravilne. 

• V primeru, da se �as po dolgotrajni neuporabi naprave prikazuje 
nepravilno, znova nastavite datum in �as (za navodila za nastavljanje 
vrednosti ure si oglejte poglavje 2.2). Kadar napravo uporabljate na 
novo, zbrišite zabeležene vrednosti (za napotke o brisanju 
zabeleženih vrednosti si oglejte poglavje 3.5).
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3. Uporaba enote
Navodila za delo

3. Uporaba enote

3.1 Pravilen položaj sedenja pri izvajanju merjenja

Merjenje lahko izvajate na levi ali desni roki.

Opombe:
• Merjenja izvajajte na tihem mestu, medtem ko ste v sproš�enem, 

sede�em položaju. Poskrbite, da soba ne bo prevro�a ali prehladna.
• Vsaj 30 minut pred izvajanjem merjenja ne telovadite, jejte ali kadite.
• Med merjenjem se ne premikajte in ne govorite.

Pravilna 
drža

Iz nadlahti odmaknite vsa oprijeta 
obla�ila in vsa debela obla�ila, kot 
je na primer pulover.
Manšete ne nameš�ajte preko 
debelih obla�il, rokava pa ne 
poskušajte zavihati, �e je pretesen.Sedite 

pokon�no in z 
vzravnanim 
hrbtom. Roko položite na mizo tako, da 

bo manšeta v isti ravnini kot 
vaše srce.

Razdalja med stolom in 
ploskvijo mize naj znaša 
med 25 in 30 cm.
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Opombe:
• Pravilna drža med merjenjem je nujna za natan�ne rezultate.
• Prav tako poskušajte meriti vaš krvni tlak vsak dan ob istem �asu. 

(Priporo�eno je merjenje v �asu ene ure po bujenju).

Nepravilna drža

Te situacije lahko pripeljejo do višjih vrednosti krvnega tlaka zaradi 
naprezanja, ali ker je manšeta za roko nižje kot srce.

�e je manšeta za roko nižje od srca, za prilagajanje višine roke 
uporabite blazine ipd.

• Ukrivljen hrbet (nagibanje 
naprej)

• Sedenje s prekrižanimi 
nogami

• Sedenje na kav�u ali pri nizki 
mizi, pri �emer se nagibate 
naprej
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3.2 Nameš�anje manšete za roko

Manšeto lahko ovijete okoli desne ali leve roke.
• Iz nadlahti odmaknite tesno prilegajo�a se 

obla�ila.
• Manšete ne nameš�ajte preko debelih 

obla�il, rokava pa ne poskušajte zavihati, �e 
je pretesen.

1. Zra�ni vtika� vstavite v zra�no vti�nico (na levi strani naprave).

Ko manšeto priklju�ite na zra�no vti�nico, mora biti manšeta 
popolnoma izpraznjena.

2. Usedite se na stol, z nogami plosko na tleh in položite roko na 
mizo, tako da bo manšeta v isti ravnini kot vaše srce.

Zra�ni
vtika�

Zra�na
vti�nica
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3. Oprijem na manšeti �vrsto primite z 
roko.

4. Dlan roke obrnite navzgor.

5. Manšeto namestite na nadlahet tako, da bo modri trak na 
sredini notranje strani roke in bo usmerjen navzdol po notranji 
strani roke. Zra�na cev naj poteka navzdol po notranji strani 
vaše podlahti in naj bo poravnana z vašim sredincem.

Spodnji del manšete naj bo približno 1 do 2 cm nad komolcem. 

Oprijem

Vez na ježka

Moder trak

Spodnji rob, 1 do 2 cm

Zra�na cev
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6. Ko boste manšeto pravilno 
namestiti, �VRSTO zaprite vez na 
ježku.

Opombe:
• Poskrbite, da se bo manšeta tesno oprijemala vaše roke. 
• Manšeta naj bo v dobrem stiku z vašo kožo. Kazalec vaše 

roke bi morali med manšeto in vašo roko vstaviti z lahkoto, 
tako da bi z lahkoto premikali manšeto navzgor in navzdol.

• Poskrbite, da zra�na cev ne bo zavozlana.

Izvajanje merjenja na desni roki
Pri nameš�anju manšete na desno roko 
upoštevate naslednje to�ke. Manšeto 
namestite tako, da bo zra�na cev ob strani 
vašega komolca.

Opombe:
• Bodite pozorni, da roke ne boste položili na 

zra�no cev, saj bi s tem omejili dotok zraka 
v manšeto. 

• Manšeto za roko namestite tako, da ne bo 
noben njen del nameš�en na sklepu 
komolca. Manšeta bi morala biti 1 do 2 cm 
nad komolcem.

• �e jo uporabljate dvakrat na dan, bo manšeta zdržala tri leta.
• Krvni tlak leve in desne roke se lahko razlikujeta, zato se lahko 

razlikujeta tudi izmerjeni vredosti. Omron priporo�a, da meritve vedno 
izvajate na isti roki. �e so razlike med vrednostmi obeh rok znatne, 
pri osebnem zdravniku preverite, katero roko bi bilo bolje uporabljati 
za vaše meritve.
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3.3 Od�itavanje

Naprava je zasnovana za izvajanje meritev in shranjevanje izmerjenih 
vrednosti v spomin za dve osebi, ki uporabljata identiteto uporabnika A 
in identiteto uporabnika B.
S pomo�jo na�ina za gosta, lahko posamezno meritev opravijo tudi 
druge osebe. Kadar uporabljate na�in za gosta, simbol identitete 
uporabnika ni prikazan. Meritve, ki se izvedejo v na�inu za gosta, se ne 
shranijo v spomin.

Uporaba na�ina za goste

1. Pritisnite gumb O/I START ter ga držite pritisnjenega, dokler 
simbola za uporabnika A in B ne izgineta iz zaslona.

2. Spustite gumb O/I START.

Manšeta se za�ne samodejno polniti.

Opomba: Da bi ustavili polnjenje, pritisnite in spustite gumb 
O/I START. Naprava bo prenehala s polnjenjem, 
za�ela s praznjenjem in se izklopila.

3. Polnjenje se ustavi in za�ne se merjenje. Ko se merjenje 
kon�a, se bosta na zaslonu prikazala vaš krvni tlak in 
frekvenca utripa.

Držite pritisnjenega vsaj 3 sekunde

Prikaz A in B 
ugasne
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Izbira identitete uporabnika
Izberite vašo identiteto uporabnika. Pri izvajanju svojih meritev vedno 
izberite isto identiteto uporabnika. Naprava shrani vrednosti meritev v 
spomin pod izbrano identiteto uporabnika. Vrednosti meritev se 
uporabljajo za izra�un jutranjih in ve�ernih povpre�ij.
Da bi izbrali med uporabnikom A ali B, potisnite stikalo za izbiro 
identitete uporabnika navzgor ali navzdol.

Uporaba identitete uporabnika
Ko izberete identiteto uporabnika, lahko napravo nastavite, tako da bo 
po pritisku gumba O/I START izvedla eno meritev s pomo�jo na�ina za 
eno meritev ali tri zaporedne meritve s pomo�jo samodejnega na�ina.

Opomba: Privzeta vrednost je nastavljena na na�in za eno meritev, pri 
kateri se opravi le ena meritev.

Samodejni na�in izvede tri zaporedne meritve. Naprava bo napolnila 
manšeto in izvedla tri meritve, ki so medsebojno lo�ene s kratkim 
�asovnim razmakom.
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Uporaba na�ina za eno meritev

1. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

2. Pritisnite gumb O/I START.

Na zaslonu se prikažejo vsi simboli. Na zaslonu za�ne utripati 
izbrani simbol identitete uporabnika.
Manšeta se za�ne samodejno polniti. Med samodejnim 
polnjenjem manšete bo naprava samodejno dolo�ila idealen 
nivo napolnjenosti, ki vam ustreza. Naprava med polnjenjem 
zazna utrip. Ne premikajte roke in ostanite povsem pri miru, 
dokler celoten proces merjenja ne bo kon�an.

Opomba: Da bi polnjenje ali merjenje ustavili, pritisnite in 
spustite gumb O/I START. Naprava se bo prenehala 
polniti in se za�ela prazniti ter se bo izklopila.
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3. Napihovanje se samodejno ustavi in za�ne se merjenje.

Medtem ko se manšeta prazni, se na zaslonu v padajo�em 
zaporedju izpisujejo številke. Ob vsakem sr�nem utripu utripne 
tudi simbol za sr�ni utrip ( ).

4. Ko je meritev kon�ana, se manšeta za roko 
popolnoma izprazni. Prikažeta se vaš krvni 
tlak in frekvenca utripa.

5. Za izklop naprave pritisnite gumb 
O/I START.

Opomba: �e napravo pozabite 
izklopiti, se bo 
samodejno izklopila po 
petih minutah.

Opombe:
• Postavljanje diagnoze na osnovi rezultatov meritev je 

nevarno. Prosimo, da se držite navodil vašega zdravnika.
• Pred novim merjenjem krvnega tlaka po�akajte 2 do 3 minuti. 

Premori med posameznimi od�itavanji zagotovijo, da se 
arterije vrnejo v stanje pred merjenjem krvnega tlaka.
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Izbira samodejnega na�ina
Samodejni na�in se lahko izbere bodisi za uporabnika A ali B.

1. Prepri�ajte se, �e je naprava izklopljena.

2. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

3. Pritisnite gumb SET in ga držite pritisnjenega.

Na zaslonu se prikažeta simbol za samodejni na�in ( ) in 
nastavitev oFF (IZKLOP).

4. Pritisnite gumb MEMORY ( ) 
za izbiro on (VKLOP).

Opomba: Pritisnite gumb 
MEMORY za preklop 
med on (VKLOP) in 
oFF (IZKLOP).



26

3. Uporaba enote

5. Da bi potrdili spremembo, pritisnite gumb SET.

Prikaže se število sekund med vsako meritvijo.

Opomba: Privzeta vrednost med vsako meritvijo znaša 
60 sekund.

6. Da bi spremenili �asovni razmak med posameznimi meritvami, 
pritisnite gumb MEMORY ( ).

�asovni razmak lahko nastavite na 15 sekund, 30 sekund, 
60 sekund ali 120 sekund. Še naprej pritiskajte gumb 
MEMORY, dokler se na zaslonu ne prikaže želen �asovni 
razmak.

7. Da bi potrdili nastavitev, pritisnite 
gumb SET.

Na zaslonu utripa prikaz za leto.

8. Za izklop naprave pritisnite gumb 
O/I START.
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Uporaba samodejnega na�ina

1. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

2. Pritisnite gumb O/I START.

Na zaslonu se prikažejo vsi simboli. Na zaslonu za�ne utripati 
izbrani simbol identitete uporabnika. Manšeta se za�ne 
samodejno polniti.

Opomba: Da bi polnjenje ali merjenje ustavili, pritisnite gumb 
O/I START. Naprava se bo prenehala polniti in se 
za�ela prazniti ter se bo izklopila.

3. Napihovanje se samodejno ustavi in za�ne se merjenje.

Medtem ko se manšeta prazni, se na zaslonu v padajo�em 
zaporedju izpisujejo številke. Ob vsakem sr�nem utripu utripne 
tudi simbol za sr�ni utrip ( ). Ko je meritev kon�ana, se 
manšeta za roko popolnoma izprazni.

Opomba: Ne premikajte svoje roke in mirujte, dokler ne bo 
kon�an celoten postopek merjenja.

4. Preverite napredovanje zaporednih meritev.

Prva meritev je kon�ana, �aka se na za�etek naslednje 
meritve. Na zaslonu se bo prikazal �asovni razmak med 
posameznimi meritvami.
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Druga meritev se za�ne samodejno.

Druga meritev je kon�ana, �aka se na za�etek naslednje 
meritve.

Tretja meritev se za�ne samodejno.

Zaporedne meritve so kon�ane. Na zaslonu se pojavi 
povpre�je treh meritev.

Medtem ko samodejni na�in izvaja meritve, se rezultati treh 
posameznih meritev ne prikažejo na zaslonu. Kljub temu pa 
lahko rezultate vsake posamezne meritve prikažete na zaslonu 
po tem, ko so bile kon�ane vse tri meritve. 
Opomba: Med samodejnim na�inom se bo v primeru napake 

meritev ponovila. Po 3 takih napakah naprava 
nadaljnjih meritev ne bo ve� izvajala. �e sta bili 
uspešno izvedeni le dve meritvi, se bo prikazalo 
povpre�je teh dveh meritev. �e je bila uspešna le 
ena meritev, se bo prikazal ta rezultat.

5. Za prikaz krvnega tlaka in frekvenco utripa prve meritve 
pritisnite gumb SET. Znova pritisnite gumb SET, da bi prikazali 
naslednjo meritev.

6. Za izklop naprave pritisnite gumb O/I START.
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Pomembno: 
• �e je vaš sistoli�ni ali diastoli�ni tlak izven 

standardnega razpona, bo isto�asno s 
prikazanim rezultatom meritve viden tudi 
utripajo� simbol za sr�ni utrip. 
Nedavne raziskave kažejo, da lahko pri 
meritvah izvedenih doma kot smernice za 
visok tlak uporabljate naslednje vrednosti:

Merilo velja za merjenje krvnega tlaka doma. 
Merila za merjenje krvnega tlaka v zdravstveni ustanovi lahko 
najdete v poglavju 9.

• Vaša naprava za spremljanje krvnega tlaka 
vklju�uje tudi funkcijo za neredno bitje srca. 
Neredno bitje srca lahko vpliva na rezultate 
merjenja. Algoritem za neredno bitje srca 
samodejno dolo�i, ali je meritev uporabna ali 
pa jo morate ponoviti. �e na rezultate 
meritev vpliva neredno bitje srca, a je 
rezultat kljub temu veljaven, bo rezultat 
prikazan skupaj z ikono za neredno bitje srca. �e zaradi 
nerednega sr�nega utripanja meritve ne bodo veljavne, ne bo 
prikazan noben rezultat. �e se simbol nerednega bitja srca 
(  ) pojavi za tem, ko ste opravili merjenje, meritev 
ponovite. �e se ikona nerednega bitja srca izpiše pogosto, o 
tem obvestite vašega zdravnika.

Sistoli�ni krvni tlak Nad 135 mmHg

Diastoli�ni krvni tlak Nad 85 mmHg
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Kaj je neredno bitje srca?
Neredno bitje srca je bitje 
srca, ki med merjenjem 
sistoli�nega in diastoli�nega 
tlaka z enoto od povpre�nega 
ritma bitja srca odstopa za ve� 
kot 25 %.
�e naprava med merjenjem 
takšno neredno bitje srca 
zazna ve� kot dvakrat, se pri 
prikazu rezultatov merjenja na zaslonu pojavi tudi simbol 
nerednega sr�nega utripanja (  ). 

Kaj je aritmija?
Bitje srca spodbujajo elektri�ni signali, ki povzro�ajo kr�enje 
srca.
Aritmija je stanje pri katerem je ritem bitja srca nenormalen 
zaradi napak v bioelektri�nem sistemu, ki upravlja bitje srca. 
Zna�ilni simptomi so poskakujo�e bitje srca, prehitro kr�enje, 
nenormalno visok (tahikardija) ali nizek (bradikardija) utrip. Do 
tega lahko pride zaradi bolezni srca, staranja, fizi�nih 
predispozicij, stresa, pomanjkanja spanca, utrujenosti ipd. 
Aritmijo lahko ugotovi le zdravnik s posebnim pregledom.
Ali pojavljanje simbola za neredno bitje srca ( ) v rezultatih 
nakazuje na aritmijo ali ne, je mogo�e dolo�iti le na osnovi 
pregleda in diagnoze vašega zdravnika. 
�e se simbol nerednega bitja srca (  ) pogosto izpiše, o tem 
obvestite vašega zdravnika. Postavljanje samodiagnoz in 
izvajanje zdravljenja na osnovi izmerjenih rezultatov je 
nevarno. Poskrbite, da se boste držali navodil vašega 
zdravnika.

Obi�ajno bitje srca

Neredno bitje srca

Utrip

Krvni tlak

Krvni tlak

Kratek Dolg
Utrip
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3.4 Navodila v primeru posebnih bolezenskih stanj

�e veste, da vaš sistoli�ni tlak presega 220 mmHg, po za�etku 
napihovanja manšete pritisnite in držite gumb O/I START vse dokler 
naprava ne napihne manšete do tlaka, ki je 30 do 40 mmHg višji od 
vašega domnevnega sistoli�nega tlaka.

1. Za izklop naprave pritisnite gumb 
O/I START.

Meritev se za�ne izvajati.

2. Ko se za�ne manšeta polniti pritisnite gumb O/I START in ga 
držite pritisnjenega, dokler tlak ni 30 do 40 mmHg višji od 
vašega domnevnega sistoli�nega tlaka.

Opomba: Manšete ne morete napolniti nad 299 mmHg. (�e 
poskušate manšeto napolniti na tlak nad 300 mmHg, 
se bo prikazala napaka.) 

3. Gumb O/I START spustite, ko se manšeta napolni do želenega 
tlaka.

Manšeta se za�ne prazniti, merjenje pa se za�ne izvajati.

4. Preostanek postopka je enak kot pri obi�ajnem merjenju. 
Oglejte si poglavje 3.3.

Opomba: Ne uporabite višjega tlaka, kot je potrebno.
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3.5 Uporaba spominske funkcije

Naprava je zasnovana, tako da shrani krvni tlak in frekvenco utripa v 
spomin za dve razli�ni osebi (uporabnik A in uporabnik B) vsaki�, ko se 
meritev zaklju�i.
Naprava samodejno shrani do 84 nizov vrednosti meritev (krvni tlak in 
frekvenca utripa) za vsakega uporabnika (A in B). Ko imate shranjenih 
84 nizov vrednosti, se bo izbrisal najstarejši zapis, da bi se lahko 
shranilo najnovejše vrednosti. Naprava shrani tudi 8 tednov jutranjih 
povpre�ij in 8 tednov ve�ernih povpre�ij za vsakega uporabnika (A in B).

Funkcija povpre�ja
Naprava izra�una povpre�en od�itek glede na tri zadnje nize vrenosti 
meritev, ki so bile izvedene v 10 minutah od zadnje meritve.

Opomba: �e sta za to 10 minutno obdobje v spominu shranjena dva 
niza vrednosti meritev, bo povpre�je osnovano na teh dveh 
nizih vrednosti meritev. �e je shranjena le ena vrednost 
meritev, bo kot povpre�je prikazana ta.

Da bi prikazali izmerjene vrednosti

1. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

2. Pritisnite gumb MEMORY ( ).

Prikazala se bo povpre�na vrednost, nad simbolom za spomin 
( ) pa se bo pojavil simbol za povpre�je ( ).
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3. Za prikaz zadnjega niza posameznih vrednosti meritev na 
zaslonu, pritisnite gumb MEMORY ( ). Prikažejo se vrednosti 
v zaporedju od zadnje do prve.

Opomba: Z vrednostmi meritev se 
izmeni�no prikazujeta 
tudi datum in �as.

Da bi prikazali naslednji niz vrednosti, pritisnite gumb 
MEMORY.
Da bi vrednosti prikazovali hitreje, pritisnite in držite gumb 
MEMORY.

Samodejni na�in
Na zaslonu se skupaj s povpre�jem zaporednih meritev pojavi 
tudi simbol za samodejni na�in ( ). Da bi prikazali 
vrednosti posameznih meritev, pritisnite gumb SET, medtem ko 
je prikazano povpre�je.

4. Za izklop naprave pritisnite gumb O/I START.

Spreminjanje prikaza
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Jutranja in ve�erna povpre�ja
Naprava izra�una in prikaže tedensko povpre�je za meritve, ki so bile 
izvedene zjutraj ( ) in zve�er ( ). Naprava shrani 8 tednov jutranjih 
povpre�ij in 8 tednov ve�ernih povpre�ij za vsakega uporabnika (A in B).

Opomba: Teden se za�ne v nedeljo ob 4:00 zjutraj.

Jutranja povpre�ja
Jutranja povpre�ja so osnovana na od�itavanju prvega povpre�ja, 
dobljenega v samodejnemu na�inu ali pri prvemu od�itavanju, 
dobljenem s pomo�jo na�ina za eno meritev.
�asi meritev morajo biti med:

4:00 zjutraj in 9:59 zjutraj.

Ve�erna povpre�ja
Ve�erna povpre�ja so osnovana na od�itavanju zadnjega povpre�ja, 
dobljenega v samodejnem na�inu ali na zadnjem od�itavanju, 
dobljenim s pomo�jo na�ina za eno meritev.
�asi meritev morajo biti med:

7:00 zve�er in 1:59 zjutraj.
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O tedenskih povpre�jih

Jutranje tedensko povpre�je
To je povpre�je meritev, ki so bile izvedene zjutraj (4:00–9:59 zjutraj) 
med nedeljo in naslednjo soboto. Povpre�je za vsak dan se izra�una iz 
najve� treh meritev, izvedenih v 10 minutah od prvega merjenja 
dolo�enega jutra.

Ve�erno tedensko povpre�je
To je povpre�je meritev, ki so bile izvedene zve�er (07:00 zve�er–
1:59 zjutraj) med nedeljo in naslednjo soboto. Povpre�je za vsak dan 
se izra�una iz najve� treh meritev, izvedenih v 10 minutah od zadnjega 
merjenja dolo�enega ve�era.

Prva jutranja meritev

V obdobju 10ih minut

9:59 zjutraj

4:00 zjutraj

Jutranje meritve

Do največ 3 meritve

Jutranji krvni tlak

Meritve

Meritve

Meritve
Meritve

Meritve

Meritve

Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota

Večerne meritve

Zadnja večerna meritev

V času 10ih minut

1:59 zjutraj

7:00 zvečer

Do največ 3 meritve

Večerni krvni tlak
Meritev

Meritev

Meritev
Meritev

Meritev

Meritev

Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota
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Prikazovanje jutranjih in ve�ernih povpre�ij

1. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

2. Pritisnite gumb za jutranje 
povpre�je ( ) ali gumb za 
ve�erno povpre�je ( ).

Na zaslonu se pojavi povpre�je 
za teko�i teden „THIS WEEK”.
Jutranje in ve�erne povpre�ne 
vrednosti za isti teden lahko 
prikažete, tako da pritisnete gumb 
za jutranje povpre�je ( ) ali 
ve�erno povpre�je ( ). 
Pomembno je, da preverite tako 
jutranje kot ve�erno povpre�je istega tedna.

3. Za prikaz prejšnjih tednov, še naprej pritiskajte gumb za 
jutranje povpre�je ( ) ali gumb za ve�erno povpre�je 
( ). Na zaslonu se prikaže „-1 WEEK” za prejšnji teden do 
„-7 WEEK” za najstarejši niz povpre�ij.

Opomba: �e med tednom ni bilo izvedeno 
zadostno število meritev, da bi se lahko 
izra�unalo povpre�je, bo izpis na 
zaslonu enak tistemu, ki je na sliki.

4. Za izklop naprave pritisnite gumb O/I START.
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Opombe o kombinacijah prikazov
Poleg simbolov za jutranje povpre�je in simbolov za ve�erno 
povpre�je, se bo na zaslonu lahko pokazal tudi simbol za jutranjo 
hipertenzijo, �e bo jutranje povpre�je za dani teden nad smernico za 
merjenje krvnega tlaka doma. (Za podrobnosti si oglejte si poglavje 3 
„Uporaba enote – Pomembne informacije”.) V odvisnosti od vaših 
rezultatov meritev, so ti lahko prikazani v naslednjih kombinacijah.

Prikazovalnik

Jutranje 
povpre�je

Jutranje povpre�je teko�ega 
tedna skupaj s simbolom za 
jutranje povpre�je

Jutranje povpre�je izpred 
7 tednov skupaj s simbolom za 
jutranje povpre�je + utripajo� 
simbol za bitje srca + simbol za 
jutranjo hipertenzijo

Ve�erno 
povpre�je

Ve�erno povpre�je teko�ega 
tedna skupaj s simbolom za 
ve�erno povpre�je

Ve�erno povpre�je izpred 
7 tednov skupaj s simbolom za 
ve�erno povpre�je + utripajo� 
simbol za bitje srca + simbol za 
jutranjo hipertenzijo

Povpre�je v okvirju smernice 
za merjenje krvnega tlaka 
doma

Povpre�je nad smernico za 
merjenje krvnega tlaka doma + 
jutranja hipertenzija
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Simbol za jutranjo hipertenzijo ( ) se pojavi, �e znaša tedensko 
povpre�je za jutranje meritve nad 135/85.
V tem primeru se simbol za jutranjo hipertenzijo ( ) prikaže, ko je 
prikazano ve�erno povpre�je, ne glede na vrednosti za ve�erno 
povpre�je.

Brisanje vseh vrednosti, shranjenih v spominu
Vrednosti v spominu se izbrišejo za eno izmed identitet uporabnika.
Vrednosti, ki so shranjene v spominu ne morete izbrisati le delno. 
Izbrisane bodo vse vrednosti za uporabnika, ki ste ga izbrali.

1. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B).

2. Medtem ko držite gumb MEMORY ( ) hkrati pritisnite gumb 
O/I START in ga držite dlje kot 2 sekundi, da bi tako izbrisali 
vse vrednosti.
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3.6 Nalaganje podatkov na PC

Programska oprema za spremljanje krvnega tlaka podjetja Omron, ki 
je priložena tej enoti, vam omogo�a pregledovanje, spremljanje in 
tiskanje podatkov o vašem krvnem tlaku, ki ste ga izmerili s pomo�jo 
naprave OMRON M10-IT Intellisense.
Pred namestitvijo programske opreme na vaš PC, si oglejte priloženi 
„Vodi� za namestitev”. Za uporabo aplikacije programske opreme, si 
oglejte Vodi� za namestitev in uporabite funkcijo za pomo� v aplikaciji 
programske opreme.
Uporabite le odobren OMRON USB kabel, ki se prodaja skupaj s to 
napravo. Uporaba kateregakoli drugega kabla lahko povzro�i 
poškodbe naprave in prekinitev garancije.

1. Odprite pokrov�ek USB 
priklju�ka.

2. V osebni ra�unalnik vtaknite 
obi�ajen priklju�ek za USB 
vtika� (velik priklju�ek).

3. Vtika� mini USB priklju�ka (mali 
priklju�ek) vtaknite v USB 
priklju�ek na glavni enoti.

Obi�ajen USB 
priklju�ek

Mini USB priklju�ek 
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4. Hitri vodi�

Ta hitri vodi� je namenjen zgolj za referenco. Prosimo, da 
pred prvo uporabo naprave preberete celoten priro�nik.
Da bi zagotovili zanesljivejše od�itke, vsaj 30 minut pred 
izvajanjem merjenja ne jejte, telovadite ali kadite.
Opomba: Z nadlahti odmaknite vsa tesno prilegajo�a se obla�ila.

1. Usedite se na stol, z nogami plosko na tleh in položite roko na 
mizo, tako da bo manšeta v isti ravnini kot vaše srce.

2. Manšeto pri�vrstite okoli roke s pomo�jo traku vezi na ježka.

3. Izberite vašo identiteto uporabnika (A ali B)

4. Pritisnite gumb O/I START. 

Ko je merjenje kon�ano, naprava prikaže 
vaš krvni tlak in frekvenco utripa ter 
samodejno izprazni manšeto.

Opombe:
• Pred novim merjenjem krvnega tlaka vedno po�akajte vsaj 2 

do 3 minuti.
• Vsi rezultati merjenj se shranijo v spomin. �e z isto napravo 

meritve izvaja ve� ljudi, se morate tega dejstva zavedati.
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Vzdrževanje in vzdrževanje

5. Odpravljanje napak in težav

5.1 Sporo�ila o napakah
Prikaz napak Vzrok Pomo�

Manšeta ni dovolj 
napihnjena.

Pozorno preberite in ponovite 
korake, ki so navedeni v poglavju 
3.3.

Premikanje med 
merjenjem.

Manšeta je preve� 
napihnjena.

Izrabljene baterije.
Vse štiri baterije tipa „AA” 
zamenjajte z novimi.
Oglejte si poglavje 2.1.

Gibanje, zvok. Pozorno preberite in ponovite 
korake, ki so navedeni v 3.3.

Iz manšete uhaja zrak. Manšeto zamenjajte z novo.

Utripa ali je stalno 
prikazan.
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5.2 Odpravljanje težav

Težava Vzrok Pomo�

Ko pritisnete gumb O/I 
START se ne prikaže 
ni�esar.

Baterije so prazne. Zamenjajte baterije.

Merjenje ni mogo�e ali 
pa so od�itki previsoki.

Ali je manšeta pravilno 
ovita okoli roke?

Manšeto za roko pritrdite 
pravilno.

�eprav slišite motor 
�rpalke se tlak v manšeti 
ne viša.

Preverite, ali je zra�ni vti� 
pravilno povezan z 
napravo. Zra�ni vtika� 
�vrsto potisnite v zra�no 
vti�nico.

Krvni tlak je vsaki� 
druga�en. Od�itek je 
izjemno nizek (ali visok).

Od�itki krvnega tlaka se nenehno spreminjajo glede 
na �as merjenja in vaše razpoloženje. Preden za�nete 
z merjenjem globoko dihajte in se sprostite.
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6. Vzdrževanje in shranjevanje

Da bi vašo napravo zaš�itili pred poškodbami, upoštevate 
naslednja navodila:

• Naprave in manšete ne izpostavljajte izjemnim temperaturam, 
vlažnosti ali neposredni son�ni svetlobi.

• Manšete ali cevi ne upogibajte premo�no. 
• Naprave ne razstavljajte.
• Sami ne izvajajte nikakršnih popravil. �e pride do okvar, se 

posvetujte z distributerjem OMRONa ali službo za pomo� 
strankam, navedeno na embalaži ali pa poiš�ite nasvet pri 
dobavitelju medicinskih pripomo�kov ali farmacevtu.

• OMRON M10-IT je precizna merilna naprava. Zelo pomembno 
je, da natan�nost ostane v mejah specifikacij. Priporo�ljivo je, da 
se naprava pregleda vsaki dve leti in s tem zagotovi natan�nost 
in pravilno delovanje. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na 
distributerja OMRONa ali službo za pomo� strankam, navedeno 
na embalaži.

• Naprave ne izpostavljajte mo�nim udarcem ali tresljajem (na 
primer padcu na tla).

• Za �iš�enje naprave ne uporabljajte hlapljivih teko�in. NAPRAVO 
O�ISTITE Z MEHKO IN SUHO KRPO.

• Manšete za roko ne umivajte in ne potapljajte v vodo.

Shranjevanje
Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite v 
mehki torbi za shranjevanje.

Opomba: �e uporabljate razpoložljiv adapter za 
izmeni�ni tok poskrbite, da boste 
adapter postavili pod manšeto in 
napravo, tako da ne bo poškodoval 
prikazovalnika.
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7. Deli, ki so na razpolago

Uporaba adapterja za izmeni�ni tok, ki je na razpolago
Baterije vstavite v prostor za baterije, tudi �e uporabljate adapter za 
izmeni�ni tok.

Opombe:
• Napajalnega kabla nikoli ne iztaknite iz ali ga vklopite v elektri�no 

vti�nico z mokrimi rokami.
• Uporabite le originalen adapter za izmeni�ni tok, zasnovan za to 

enoto. Uporaba adapterjev, ki jih enota ne podpira, lahko slednjo 
poškodujejo.

• Pri shranjevanju adapterja za izmeni�ni tok skupaj z glavno enoto 
bodite previdni, da ne poškodujete glavne enote ali manšete.

1. Vtika� adapterja za izmeni�ni 
tok vstavite v vti�nico 
adapterja za izmeni�ni tok na 
zadnji strani glavne enote.

2. Vtika� adapterja za izmeni�ni 
tok vstavite v elektri�no 
vti�nico.

Da bi odklopili adapter za izmeni�ni tok, ga najprej izvlecite iz 
elektri�ne vti�nice, nato pa takoj še iz glavne enote.

Adapter za izmeni�ni tok S

Št. naro�ila 9515336-9

Manšeta za roko

Št. naro�ila 9956685-4
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Opomba: Pridržujemo si pravice do tehni�nih sprememb brez predhodnega obveš�anja.
• Ta izdelek OMRON je izdelan v skladu s strogim sistemom kakovosti podjetja OMRON 

HEALTHCARE Co. Ltd., Japonska. Glavna komponenta naprave za spremljanje 
krvnega tlaka OMRON, tj. senzor tlaka, je proizvedena na Japonskem.

Ta naprava ustreza dolo�bam Direktive ES 93/42/EGS (Direktiva o medicinskih 
pripomo�kih). 

Opis izdelka Digitalni avtomatska naprava za spremljanje krvnega tlaka
Model OMRON M10-IT (HEM-7080IT-E)
Prikazovalnik Digitalni LCD prikazovalnik
Metoda merjenja Oscilometri�na metoda
Razpon meritev Tlak: od 0 mmHg do 299 mmHg

Utrip: od 40 do 180/min.
Natan�nost Tlak: �3 mmHg 

Utrip: � 5% prikazanega od�itka
Napihovanje  Nadzorovano z elektri�no �rpalko „fuzzy logic”. 
Praznjenje Avtomatski ventil za znižanje tlaka
Spomin 84 meritev z datumom in uro za vsakega uporabnika 

(A in B)
Vir napajanja 4 „AA” baterije 1,5 V ali adapter za izmeni�ni/istosmerni tok 

(6 V = 4 W)
Življenjska doba baterij Kapaciteta novih alkalnih baterij znaša približno 

1400 meritev, �e opravite 6 meritev dnevno pri 4 novih 
alkalnih baterijah

Delovna temperatura/
vlažnost

+10°C do +40°C
Najve�: 30 do 90% relativne vlage  

Temperatura/vlažnost/
zra�ni tlak za 
shranjevanje

-20°C do +60°C
Najve�: 10 do 95% relativne vlage 
700–1060 hPa

Teža konzole Približno 420g brez baterij
Teža manšete Približno 240 g
Zunanje mere Približno 155 (d) mm � 131 (š) mm � 84 (v) mm
Mere manšete Približno 152 mm � 600 mm

(Manšeta: obseg roke 22 do 42 cm)
Vsebina paketa Manšeta, priro�nik z navodili, mehka torba za 

shranjevanje, komplet baterij, garancijski list, kartica za 
beleženje krvnega tlaka, USB kabel, CD-ROM, navodila za 
namestitev

= Type B= vrsta B
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Ta oznaka, prikazana na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da 
izdelka ne smete zavre�i skupaj z drugimi odpadki. Te odpadke morate 
lo�iti od preostalih, jih skrbno reciklirati ter tako spodbujati ponovno 
uporabo materialov, da prepre�ite morebitno onesnaževanje okolja ali 
oškodovanje �loveškega zdravja zaradi nenadzorovanega odlaganja 
odpadkov.

Posamezniki naj se za podrobnosti o okolju prijaznem recikliranju obrnejo na 
prodajalca, pri katerem so ta izdelek kupili, ali svoje lokalne pristojne organe.

Podjetja naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. 
Tega izdelka ne smete pomešati z ostalimi odpadki. 

Ta izdelek ne vsebuje nevarnih snovi.

Pomembne informacije o elektromagnetni združljivosti (EMC)

Pri vse ve�jem številu elektronskih naprav, kot so osebni ra�unalniki in prenosni 
(celi�ni) telefoni, lahko med delovanjem medicinskih naprav pride do 
elektromagnetnih motenj. Elektromagnetne motnje lahko povzro�ijo nepravilno 
delovanje medicinske naprave in s tem morda nevarnost.
Delovanje medicinskih naprav prav tako ne sme motiti delovanja drugih naprav.

Zaradi nadziranja zahtev za EMC (Elektromagnetno združljivost) ter prepre�evanja 
nevarnih situacij je bil uveden standard EN60601-1-2:2007. Ta standard dolo�a 
raven odpornosti na elektromagnetne motnje ter najvišjo raven elektromagnetnega 
sevanja za medicinske naprave. 

Ta medicinska naprava podjetja OMRON HEALTHCARE je skladna s standardom 
EN60601-1-2:2007 za odpornost in sevanje.
Kljub temu je potrebno upoštevati varnostne ukrepe:
• Prenosnih (celi�nih) telefonov in drugih naprav, ki ustvarjajo mo�no elektri�no ali 

elektromagnetno polje, ne uporabljajte v bližini medicinske naprave. To lahko 
povzro�i nepravilno delovanje naprave in s tem morda nevarnost. Priporo�ena 
najmanjša razdalja znaša 7 m. Pri krajši razdalji preverite, ali naprava deluje 
brezhibno.

Nadaljnja dokumentacija o skladnosti s standardom EN60601-1-2:2007 je na voljo 
pri podjetju OMRON HEALTHCARE EUROPE na naslovu, ki je naveden v navodilih 
za uporabo.
Dokumentacija je prav tako na voljo na naslovu www.omron-healthcare.com.

Pravilna odstranitev tega izdelka 
(Odpadna elektri�na in elektronska oprema)
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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 
sr�nega cikla se krvni tlak v arterijah neprestano spreminja. 
Najvišji tlak v ciklu se imenuje sistoli�ni krvni tlak; najnižji pa se 
imenuje diastoli�ni krvni tlak. 
Da bi zdravniku omogo�ili oceniti stanje krvnega tlaka bolnika, sta 
potrebna oba od�itka tlaka, sistoli�ni in diastoli�ni.

Zakaj je krvni tlak dobro meriti doma?
�e vaš krvni tlak meri zdravnik, se lahko pojavi zaskrbljenost, ki sama 
po sebi povzro�i višji krvni tlak. Ker na krvni tlak vplivajo številna 
stanja, eno samo merjenje morda ne bo zadostovalo za natan�no 
diagnozo. 
Na vaš krvni tlak lahko vplivajo mnogi dejavniki, kot na primer fizi�na 
aktivnost, zaskrbljenost ali �as dneva. Zaradi tega je najbolje, �e 
poskušate vaš krvni tlak meriti vsak dan ob istem �asu, da bi tako 
dobili natan�no indikacijo sprememb krvnega tlaka. Krvni tlak je 
obi�ajno nizek zjutraj in se viša med popoldnevom in vse do ve�era. 
Poleti je nižji in višji pozimi.
Krvni tlak merimo v milimetrih živega srebra (mmHg), meritve pa 
zapišemo s sistoli�nim tlakom pred diastoli�nim, npr. krvni tlak, zapisan 
kot 140/90 navajamo kot 140 skozi 90 mmHg.
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Razvrstitev krvnega tlaka s strani Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodno društvo za 
hipertenzijo (ISH) sta razvila razvrstitev krvnega tlaka, ki je prikazana 
na tej sliki. 

Ta razvrstitev temelji na vrednostih krvnega tlaka, izmerjenih v 
ambulantah pri ljudeh v sede�em položaju.

Opomba: Splošno sprejeta opredelitev hipotenzije ne obstaja. Vendar 
pa so osebe, katerih sistoli�ni tlak je nižji od 100 mmHg, 
hipotenzi�ne.
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Proizvajalec OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPONSKA

EU predstavnik OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA
www.omron-healthcare.com

Proizvodni obrat OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, KITAJSKA

Podru�nica

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NEM IJA
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIJA

Izdelano na Kitajskem
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