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CUVÂNT ÎNAINTE
Vă rugăm să citiți Manualul de Utilizare cu atenție, înainte de a folosi acest produs. Manualul de Utilizare descrie procedurile de folosire și trebuie urmat 
cu strictețe. Acest manual prezintă în detaliu pașii ce trebuie respectați atunci când se utilizează produsul, operațiunile ce pot cauza o funcționare anormală, 
riscurile ce pot provoca vătămări corporale și avarieri ale produsului, precum și alte conținuturi. Pentru detalii, consultați diferitele capitole. Pentru eventuale 
anomalii, accidentări ale personalului și deteriorări ale dispozitivului, apărute ca urmare a utilizării, întreținerii, depozitării fără respectarea cerințelor din 
manualul de utilizare, compania noastră nu va răspunde de garanțiile de siguranță, fiabilitate și performanță! Garanția producătorului nu acoperă astfel de 
defecțiuni!
Compania noastră alocă fiecărui dispozitiv un număr de înregistrare din fabrică și un profil de utilizator, iar utilizatorii beneficiază de servicii de întreținere 
gratuite timp de un an de la data achiziției. Pentru a ne facilita prestarea unor servicii de întreținere cuprinzătoare și eficiente, vă rugăm să vă asigurați că 
returnați cardul de garanție, atunci când solicitați servicii de reparații.

Notă: Vă rugăm să citiți Manualul de Utilizare cu atenție, înainte de a folosi acest produs.
Informațiile descrise în prezentul manual sunt în conformitate cu situația concretă a produsului. În cazul modificărilor și actualizărilor de software, informațiile 
conținute în acest document pot fi modificate fără notificare.
Elemente de atenționare
Înainte de a utiliza acest produs, vă recomandăm să luați în considerare siguranța și eficacitatea următoarelor aspecte:
 Descrierea rezultatelor fiecărei măsurători să fie corelată cu simptomele clinice, de către medici calificați.
 Fiabilitatea și corecta funcționare a acestui produs este condiționată de respectarea conținutului prezentului manual, cu privire la instrucțiunile de 

întreținere.
 Operatorul vizat al acestui produs poate fi pacientul.
 Nu efectuați operațiuni de întreținere și depanare, când dispozitivul este în funcțiune.

 Avertisment: Înlocuirea accesoriilor cu piese care nu sunt produse de compania noastră poate duce la apariția unor anomalii. Înlocuirea după bunul plac 
a adaptoarelor și manșetelor poate duce la rezultate de măsurare greșite. Operațiunile de întreținere trebuie efectuate exclusiv de personalul autorizat de 
întreținere din cadrul companiei noastre sau din cadrul altor centre autorizate de asistență.
Răspunderea operatorului
 Operatorul trebuie să citească cu atenție manualul de utilizare, înainte de a utiliza acest produs și să respecte cu strictețe procedura de utilizare, descrisă 

în manualul de utilizare.
 În faza de proiectare a produsului, au fost luate în considerare toate cerințele de securitate, însă operatorul nu trebuie să ignore observațiile privind 

pacientul și starea mașinii.
 Operatorul are obligația de a comunica companiei noastre condițiile de utilizare a produsului.
Răspunderea companiei noastre
 Compania noastră are răspunderea de a pune la dispoziție produse autorizate, realizate în conformitate cu standardele companiei, prevăzute pentru 

acest tip de produse
 Compania noastră va pune la dispoziție schema de circuite, metoda de calibrare și alte informații, la cererea utilizatorului, pentru a ajuta tehnicienii 

autorizați și calificați să repare piesele proiectate de compania noastră.
 Compania noastră are răspunderea de a asigura întreținerea produsului, conform clauzelor contractuale.
 Compania noastră are răspunderea de a răspunde în timpul util solicitărilor utilizatorului.
 Compania noastră răspunde de efectele asupra siguranței, fiabilității și eficienței acestui dispozitiv, în următoarele situații:
Atunci când operațiunile de asamblare, adăugare, depanare, modificare sau reparație sunt executate de personal calificat, autorizat de compania noastră.
Atunci când echipamentele electrice din încăpere sunt în conformitate cu cerințele în vigoare, iar dispozitivul este utilizat în conformitate cu manualul de 
utilizare.
Manualul de utilizare este redactat de compania noastră. Toate drepturile sunt rezervate.

CAPITOLUL 1 - FUNCȚII ȘI SCOP
1.1 Funcții principale
 Măsurarea tensiunii arteriale și stocarea rezultatelor măsurătorilor.
 Funcție de stocare a datelor - se pot memora până la 199 de măsurători.
 Cu interfață de analiză a datelor, utilă pentru a analiza parametrii de tensiune arterială.
 Pe ecran se afișează un mesaj, atunci când bateria este aproape consumată.
 Atunci când nu se poate obține un rezultat al măsurătorii, din cauza unor anumiți factori apăruți în timpul măsurării, dispozitivul va afișa respectivele 

informații de eroare.
 Unități de măsură: mmHg și kPa. Comutarea de pe o unitate pe alta se face folosind butonul.
 Cu funcție de închidere automată: în caz de nefolosire, dispozitivul se va închide automat.
 Difuzare vocală (opțională, pentru dispozitive cu funcție voce)
1.2 Scop
Dispozitivul se folosește pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale a omului. Înregistrați valoarea parametrică a tensiunii arteriale, pentru a o 
comunica personalului medical.

CAPITOLUL 2 - PREVEDERI DE SIGURANȚĂ:
Pentru a-l utiliza corect, vă rugăm să citiți cu atenție „Prevederile de siguranță”, înainte de a-l folosi.
Operatorii nu necesită pregătire profesională, însă trebuie să utilizeze acest produs după ce au înțeles pe deplin cerințele din cuprinsul acestui manual.
Pentru ca utilizatorii să nu sufere daune sau pierderi din cauza unei utilizări necorespunzătoare, vă rugăm să consultați „Prevederile de siguranță” și să utilizați 
acest produs în mod corespunzător.
Din motive de siguranță, asigurați-vă că respectați întotdeauna prevederile de siguranță.

 Notă 
În caz de utilizare necorespunzătoare, apare posibilitatea de accidentare a personalului sau de avariere a bunurilor.
Avarierea bunurilor înseamnă avarii cauzate locuinței, obiectelor, animalelor domestice și animalelor de companie.

 Contraindicații 
Nr.

 Avertisment 
 Nu efectuați măsurători neinvazive ale tensiunii arteriale pe pacienți ce suferă de anemie cu celule în seceră (siclemie) sau pe pacienți a căror piele este 

afectată, sau se preconizează că ar putea fi afectată.
 Pentru pacienții cu tulburări severe de coagulare a sângelui, măsurarea automată a tensiunii arteriale trebuie să se bazeze pe evaluarea clinică, deoarece 

frecarea membrelor cu manșeta poate duce la apariția riscului de hematom.
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	Pentru pacienții cu tulburări grave de circulație a sângelui sau aritmie, vă rugăm să utilizați dispozitivul sub îndrumarea unui medic. Dacă brațul este 
apăsat în timpul măsurătorilor, se poate produce o hemoragie internă acută sau se pot obține rezultate inexacte ale măsurătorilor.

Limite de măsurare
Pentru anumite stări ale pacienților, măsurarea indicelui oscilometric are anumite limite. Măsurarea se efectuează pentru a depista un puls arterial regulat. În 
acele cazuri în care starea pacientului îngreunează depistarea acestuia, măsurătoarea își pierde precizia, iar timpul de măsurare se lungește. Utilizatorul trebuie 
să fie conștient de faptul că următoarele condiții pot afecta măsurătoarea, făcând ca aceasta să nu mai fie precisă, sau să dureze mai mult. În anumite situații, 
starea pacientului va face ca măsurătoarea să devină imposibilă.
Mișcări ale pacientului
Măsurătorile nu vor fi precise sau nu vor putea fi efectuate, dacă pacientul se mișcă, tremură sau are convulsii. Aceste mișcări pot compromite detectarea 
pulsului tensiunii arteriale. De asemenea, timpul de măsurare se va lungi.
Aritmie cardiacă
Măsurătorile nu vor fi precise și pot deveni imposibile, atunci când aritmia cardiacă a pacientului provoacă bătăi neregulate ale inimii. Prin urmare, timpul de 
măsurare se va lungi.
Aparat de circulație extracorporală
Măsurătorile nu vor fi posibile, dacă pacientul este conectat la un aparat de circulație extracorporală.
Oscilații de tensiune
Măsurătorile nu vor fi precise și pot deveni imposibile, dacă tensiunea arterială a pacientului se modifică rapid în intervalul de timp în care impulsurile de 
presiune arterială sunt analizate pentru a obține măsurarea.
Șoc sever
Dacă pacientul este în șoc sever sau în hipotermie, măsurătorile nu vor fi precise, deoarece fluxul sanguin redus către vasele periferice va determina o pulsație 
redusă a arterelor.
Frecvențe cardiace extreme
Măsurătorile nu se pot efectua la o frecvență cardiacă sub 40 bpm, sau peste 240 bpm.
Pacient durduliu
Stratul gros de grăsime corporală va reduce precizia de măsurare, deoarece grăsimea acumulată în jurul arterelor funcționează ca un amortizor în calea 
manșetei dispozitivului

 Avertisment 
Auto-diagnosticarea și auto-tratamentul folosind rezultatele măsurătorii pot fi periculoase. Urmați indicațiile medicului dvs.
Vă rugăm să înmânați rezultatele măsurătorii medicului dvs., care cunoaște starea dvs. de sănătate și poate stabili diagnosticul.
Pentru sugari și persoane incapabile să se exprime, vă rugăm să utilizați dispozitivul sub îndrumarea unui medic.
În caz contrar, se pot produce accidentări sau pot să apară neînțelegeri.
Nu utilizați dispozitivul pentru alte scopuri, în afară de măsurarea tensiunii arteriale.
În caz contrar, se pot produce accidentări sau anomalii
Utilizați întotdeauna manșeta specială.
În caz contrar, este posibil ca măsurătoarea să nu fie corectă.
Nu lăsați manșeta umflată excesiv, pentru mult timp.
În caz contrar, pot să apară riscuri.
Nu utilizați dispozitivul în prezența unor gaze anestezice inflamabile, în amestec cu aer sau cu protoxid de azot.
În caz contrar, pot să apară riscuri.
În caz de stropire cu lichid a dispozitivului sau accesoriilor, în special atunci când lichidele pătrund în tub sau în dispozitiv, întrerupeți utilizarea acestuia și 
adresați-vă departamentului de asistență.
În caz contrar, pot să apară riscuri.
Eliminați materialele folosite pentru ambalare, respectând legislația aplicabilă în materie de control al deșeurilor și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
În caz contrar, deșeurile pot fi dăunătoare pentru mediu sau pentru copii.
Vă rugăm să folosiți accesoriile aprobate pentru acest dispozitiv și să verificați dacă dispozitivul și accesoriile funcționează corect și în siguranță, înainte 
de a le utiliza.
În caz contrar, apare riscul de accidentare sau de compromitere a preciziei măsurării.
În caz de udare accidentală a dispozitivului, acesta trebuie așezat într-un loc uscat și ventilat, pe un interval de timp necesar pentru eliminarea umezelii.
În caz contrar, apare riscul de avariere a dispozitivului din cauza umezelii.
Nu depozitați și nu transportați dispozitivul în alte medii decât mediul specificat.
În caz contrar, apare riscul unor erori de măsurare.
Se recomandă să verificați cu regularitate dacă dispozitivul sau accesoriile prezintă daune. Dacă sesizați vreo daună, întrerupeți folosirea dispozitivului și 
adresați-vă imediat tehnicianului bioelectronist din cadrul spitalului, sau departamentului nostru de asistență clienți. Nu dezasamblați, nu reparați și nu 
modificați dispozitivul dacă nu ați primit aprobare în acest sens. 
În caz contrar, precizia de măsurare va fi compromisă.
Acest dispozitiv nu poate fi utilizat pe platforme de transport mobile.
În caz contrar, apare riscul unor erori de măsurare.
Acest dispozitiv nu poate fi utilizat pe o masă rabatabilă.
În caz contrar, apare riscul de cădere a dispozitivului.
Eliminați materialele folosite pentru ambalare, bateriile consumate și produsele scoase din uz, în conformitate cu legile și reglementările locale. Produsele 
și materialele scoase din uz vor fi eliminate în mod corespunzător de către utilizator, în conformitate cu prevederile autorității competente.
Înlocuirea accesoriilor cu piese care nu sunt produse de compania noastră poate duce la apariția unor anomalii.
Operațiunile de întreținere trebuie efectuate exclusiv de personalul autorizat de întreținere din cadrul companiei noastre sau din cadrul altor centre 
autorizate de asistență.
Acest dispozitiv poate fi utilizat doar pentru un singur obiect de testare o dată.
În caz de inhalare sau înghițire a unor piese mici ale dispozitivului, adresați-vă imediat medicului.
Dispozitivul și accesoriile sunt prelucrate cu materiale alergenice. Dacă sunteți alergic la acestea, întrerupeți folosirea dispozitivului.
După apăsarea butonului de pornire, dacă dispozitivul are defecțiuni de afișare, cum ar fi ecran alb, ecran neclar sau niciun conținut afișat pe ecran, vă 
rugăm să contactați compania noastră.
Acest dispozitiv trebuie să fie în conformitate cu standardul CEI 80601-2-30: Cerințe speciale pentru siguranța de bază și performanța de bază a 
sfigmotensiometrelor automate non-invazive.
2.1 Funcționarea adaptorului de alimentare (vândut separat)

 Notă 
Dispozitivul poate fi alimentat cu un adaptor de alimentare care face parte din sistemul electric medical. Asigurați-vă că utilizați adaptorul de alimentare 
de calitate medicală dedicat acestui dispozitiv.
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În caz contrar, apare riscul unor anomalii
Adaptorul de alimentare dedicat trebuie să funcționeze cu CA 100 V~240 V
În caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.
În caz de avariere a ștecherului sau cablului adaptorului de alimentare dedicat, nu îl folosiți.
În caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.
Nu introduceți și nu scoateți adaptorul din priză, dacă aveți mâinile umede.
În caz contrar, apare riscul de electrocutare sau accidentare.
Atunci când utilizați adaptorul de alimentare pentru a vă conecta la priza de alimentare, asigurați-vă că priza de alimentare este suficient de accesibilă, 
pentru a vă deconecta la timp de la rețea, în caz de urgență.
2.2 Funcționarea cu baterii
  Notă 
Folosiți 4 baterii tip „AA” alcaline sau cu mangan. Nu folosiți alte tipuri de baterii.
În caz contrar, apare riscul de incendiu.
Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi, sau baterii de tipuri diferite
În caz contrar, apare riscul de scurgeri ale bateriei, supraîncălzire, fisurare și avariere a sfigmotensiometrului electronic.
Aveți grijă să montați corect borna pozitivă și borna negativă a bateriei. Când bateriile s-au consumat, înlocuiți-le concomitent cu patru baterii noi.
Scoateți bateriile din dispozitiv, atunci când urmează să nu îl folosiți pentru o lungă perioadă de timp (3 luni sau mai mult).
În caz contrar, apare riscul de scurgeri ale bateriei, supraîncălzire, fisurare și avariere a sfigmotensiometrului electronic.
În caz de pătrundere accidentală în ochi a electrolitului din baterii, clătiți imediat cu apă curată din abundență.
Electrolitul poate cauza leziuni sau orbire. Adresați-vă imediat celui mai apropiat cabinet medical, pentru asistența necesară.
În cazul în care electrolitul din baterii se lipește pe piele sau pe haine, clătiți imediat cu apă curată din abundență.
În caz contrar, apare riscul de leziuni ale pielii.
Recomandare

Nu loviți și nu scăpați dispozitivul;
Nu umflați manșeta decât după ce ați înfășurat-o pe braț;
Nu îndoiți cu forța manșeta și tubul de aer.

Dispozitivul se utilizează pentru măsurarea tensiunii arteriale (TA) și a pulsului unei persoane adulte.

CAPITOLUL 3 - UNITATE PRINCIPALĂ

Toate produsele sunt în cutie. Deschideți cutia și asigurați-vă că produsul este intact.

Manșetă pentru adulți:  
(Specificații: circumferința membrului superior 22-32 cm 
(în mijlocul brațului). Vă rugăm să alegeți o manșetă 
adecvată atunci când măsurați altceva.)

Manual de utilizare

Componente vândute separat:
Adaptor CA
Intrare: voltaj: Ca 100 V~240 V
     frecvență: 50 Hz/60 Hz
     Curent nominal: CA 150 mA
Ieșire: CC 5,0 V±0,2 V 1,0 A
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Manșetă:
Manșetă extra-large pentru adulți: intervalul de circumferință a membrului superior este 32-43 cm (în mijlocul brațului)
Observații:
◎ Manșeta este o componentă consumabilă. Luând în calcul măsurarea de 6 ori pe zi (de câte 3 ori, în fiecare dimineață și seară), durata de viață utilă a 
manșetei este de aproximativ 1 an. (în condițiile noastre experimentale de folosire);
◎ Pentru a măsura corect tensiunea arterială, schimbați manșeta la timp;
◎ Dacă manșeta prezintă scurgeri de aer, adresați-vă companiei noastre pentru a cumpăra o manșetă nouă. Manșeta achiziționată separat nu include fișa 
pentru tubul de aer. Atunci când o înlocuiți, nu aruncați fișa pentru tubul de aer, ci instalați-o pe noua manșetă.

Notă 
Atunci când produsul și accesoriile descrise în acest manual sunt pe punctul de a depăși durata de viață utilă, acestea trebuie eliminate conform specificațiilor 
relevante privind manipularea produsului. Dacă doriți mai multe informații, adresați-vă companiei noastre sau reprezentantului dvs.

CAPITOLUL 4 - INTERFAȚĂ EXTERNĂ

 Notă 
Atunci când scoateți manșeta pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale, apucați fișa din partea frontală a tubului de aer, pentru a o trage.

 ①Priză manșetă ( reprezintă identificatorul manșetei) Partea stângă

②Priză adaptor de alimentare (  reprezintă identificatorul prizei de alimentare) Parte posterioară

 Notă 
Toate echipamentele analogice și digitale conectate la acest dispozitiv trebuie să fie certificate conform standardelor CEI (cum ar fi CEI60950: Echipamente 
pentru tehnologia informației - Siguranță și CEI60601-1: Echipamente electrice medicale - Siguranță) și, de asemenea, toate echipamentele trebuie 
conectate în conformitate cu cerințele versiunii valabile a standardului de sistem CEI60601-1-1. Persoana care conectează echipamentul suplimentar la 
portul de intrare și ieșire a semnalului va răspunde de conformitatea sistemului cu standardul CEI60601-1.

CAPITOLUL 5 - INSTALAREA BATERIEI/ADAPTORULUI CA

Produsul poate funcționa cu baterii, sau cu un adaptor CA.
5.1 Instalarea bateriei

① ② ③

① Scoateți capacul bateriei, mișcându-l în direcția indicată de săgeată.
② Instalați bateriile tip „AA”, respectând polaritățile  .
③ Glisați pentru a închide capacul bateriei.

Pictogramă „ ”: bateriile sunt aproape consumate. Înlocuiți-le cu patru baterii noi (de același tip), schimbând toate bateriile în același moment. 
Testarea folosind baterii aproape descărcate se poate solda cu valori eronate de măsurare și cu alte probleme.

Închideți aparatul, înainte de a schimba bateriile.
 Notă 

Atunci când bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață sau dacă se constată că bateria degajă miros, este deformată, decolorată sau răsucită, nu 
mai utilizați bateria și aruncați-o în conformitate cu reglementările locale, în caz contrar aceasta va cauza poluarea mediului.
5.2 Folosirea adaptorului de alimentare
1.Conectați sfigmotensiometrul și adaptorul de alimentare. Introduceți fișa adaptorului de alimentare în priza pentru adaptorul de alimentare, de pe partea 
posterioară a dispozitivului
2.Introduceți fișa adaptorului de alimentare în priza CA 100 V~240 V.

 Notă 
Dispozitivul poate fi deconectat de la rețeaua de alimentare electrică, prin decuplarea fișei adaptorului.
Când întrerupeți alimentarea cu energie electrică, întrerupeți mai întâi conexiunea dintre priza de alimentare și sursa de alimentare omologată, apoi 
întrerupeți conexiunea dintre sursa de alimentare omologată și sfigmotensiometru.
Asigurați-vă că folosiți un adaptor de alimentare de calitate medicală.

 Notă 
Atunci când sursa de alimentare omologată și bateriile sunt utilizate în același timp, energia bateriilor nu va fi consumată.
Comutați alimentarea cu curent a dispozitivului de pe sursa de alimentare omologată pe baterie, atunci când dispozitivul este oprit; în caz contrar, 
dispozitivul se poate opri din cauza unei pene de curent.
Dispozitivul poate fi utilizat în mod normal o dată ce a fost pornit, fără a aștepta ca acesta să fie pregătit.

CAPITOLUL 6 - FUNCȚIILE BUTOANELOR

6.1. Descrierea modului de utilizare a butoanelor 
Toate operațiunile cu sfigmotensiometrul electronic se efectuează folosind butoanele. Numele butoanelor sunt scrise deasupra acestora. Acestea sunt:
 Butonul din stânga este butonul „M”; de pe starea „OFF”, apăsați acest buton pentru a accesa interfața de analiză (pentru detalii, consultați Capitolul 8).
 Butonul din dreapta este butonul „START/STOP”; de pe starea de „OFF”, apăsați acest buton pentru a intra pe modul de măsurare, umflați manșeta 

pentru a măsura tensiunea arterială și apoi apăsați din nou acest buton pentru a închide dispozitivul.
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6.2 Setarea unității de măsură 
De pe starea „OFF”, apăsați concomitent pe butonul „M” și pe butonul „START/STOP” timp de 5 secunde, pentru a accesa interfața de setare. Unitatea setată 
implicit pe această interfață este „mmHg”; apăsați scurt pe butonul „M” pentru a comuta unitatea de pe „mmHg” pe „kPa”.
6.3 Setarea volumului (opțională, pentru dispozitive cu funcție voce)
 Apăsați încă o dată pe butonul „START/STOP”, pe interfața de setare a unității, pentru a accesa interfața de setare a volumului. Apăsați pe butonul „M” 

pentru a modifica volumul; volumul maxim este 4, iar volumul minim este 0 (silențios).
 După ce ați terminat de setat, apăsați în mod repetat pe butonul „START/STOP” pentru a închide dispozitivul.

 Notă
 Unitatea setată implicit pe acest dispozitiv, la ieșirea din fabrică, este mmHg.
 În interfața de setare a volumului, apăsați pe butonul „START/STOP” pentru a accesa interfața de setare din fabrică, în care „CAL” este interfața de presiune 

statică, iar „FAC” este interfața de îmbătrânire, care nu necesită intervenția utilizatorului. Dacă doriți să ieșiți de pe interfață, apăsați de două ori pe 
butonul „START/STOP” pentru a închide dispozitivul.

CAPITOLUL 7 - METODA DE UTILIZARE A SFIGMOTENSIOMETRULUI

7.1 Mod de măsurare cu precizie
Măsurarea atunci când pacientul este liniștit și relaxat.
1. Adoptați o poziție așezată comodă, folosind spatele și brațele pentru a vă sprijini corpul.
2. Poziționați-vă cotul pe o masă, cu palma în sus și cu corpul relaxat.
3. Manșeta trebuie să fie la nivelul inimii dvs.
4. Stați cu picioarele pe pardoseală și nu picior peste picior.

 Recomandare 
Încercați să vă măsurați tensiunea arterială la aceeași oră în fiecare zi, cu același braț și în aceeași poziție, pentru a obține valori coerente.
Poziționarea manșetei mai sus sau mai jos se va solda cu modificarea rezultatelor de măsurare.
Nu atingeți sfigmotensiometrul, manșeta și tubul de aer în timpul măsurătorii.
Măsurarea trebuie să se efectueze într-un loc liniștit și cu corpul relaxat.
Rămâneți nemișcat timp de 4~5 minute, înainte de măsurătoare.
Nu vorbiți și nu vă mișcați în timpul măsurătorii. Relaxați-vă corpul și nu încordați mușchii.
Așteptați 4~5 minute, între o măsurătoare și cealaltă.
Nu folosiți instrumente de precizie, în apropierea sfigmotensiometrului.

 Avertisment 
În cazul unor măsurători repetate, este posibil ca valoarea corectă a tensiunii arteriale să nu poată fi măsurată, din cauza congestiei produse la nivelul brațului. 
Efectuați măsurătoarea după ce fluxul sanguin a devenit lin.
Măsurarea repetată pentru o perioadă lungă de timp, sau frecarea membrelor cu manșeta se poate solda cu înroșiri, ischemie și leziuni ale nervilor. Atunci 
când măsurați tensiunea unui pacient, trebuie să verificați constant culoarea, căldura și sensibilitatea părții distale a brațului. Imediat ce sesizați ceva anormal, 
poziționați manșeta pe o altă poziție sau opriți imediat măsurarea tensiunii arteriale.
Folosiți acest dispozitiv într-un mediu având o temperatură și umiditate adecvată, în caz contrar apare riscul unor erori de măsurare.
Nu îndoiți și nu răsuciți tubul de aer. Acest lucru poate cauza o presiune constantă în manșetă, ducând la blocarea fluxului sanguin și cauzând grave vătămări 
ale pacientului. 
Nu aplicați manșeta pe o zonă cu leziuni; acest fapt va cauza o vătămare și mai gravă a zonei respective. 
Nu aplicați manșeta pe o zonă în care se introduc medicamente înăuntrul vaselor de sânge sau pe o zonă cu fistulă arteriovenoasă. Acest lucru ar putea 
cauza o blocare temporară a fluxului sanguin, cu consecința vătămării pacientului. 
Nu aplicați manșeta pe partea unde a fost efectuată o mastectomie. 
Atunci când folosiți manșeta pentru a presuriza, anumite funcții ale organismului pot fi momentan afectate. Nu utilizați echipamentul electric medical de 
măsurare pe poziția corespunzătoare a brațului. 
Nu vă mișcați în timpul măsurătorii; acest lucru va încetini fluxul sanguin al pacientului.
Dispozitivul trebuie să fie lăsat timp de 2 ore, după ce a rămas la temperatura minimă de depozitare, pentru a fi pregătit pentru utilizarea prevăzută.
Dispozitivul trebuie să fie lăsat timp de 4 ore, după ce a rămas la temperatura maximă de depozitare, pentru a fi pregătit pentru utilizarea prevăzută.

 Notă 
De asemenea, și următoarele situații pot cauza modificări ale valorii măsurate a tensiunii arteriale.
Efectuarea măsurătorii în mai puțin de o oră după servirea mesei sau după consumul de alcool, cafea, după fumat, după efectuarea de exerciții sau după 
baie;
Adoptarea unei posturi incorecte, cum ar fi statul în picioare sau întins etc.;
Dacă pacientul vorbește sau își mișcă corpul, în timpul măsurării;
Dacă în timpul măsurării pacientul este nervos, agitat, instabil emoțional;
Dacă temperatura din încăpere crește sau scade brusc și vertiginos, sau dacă condițiile mediului de măsurare prezintă oscilații frecvente;
Măsurarea într-un vehicul aflat în mișcare;
Poziționarea manșetei mai sus sau mai jos se va solda cu modificarea rezultatelor de măsurare;
Măsurarea continuă, pentru mult timp.
7.2 Aplicarea manșetei
Tensiunea poate fi măsurată atât pe brațul stâng, cât și pe cel drept.
Dezgoliți-vă brațul sau îmbrăcați haine adecvate în timpul măsurătorilor.
Efectuați operațiunea de măsurare într-o încăpere cu temperatură plăcută.
Atunci când măsurați, dezbrăcați-vă de hainele groase, în loc să ridicați mânecile în sus.
Pentru o măsurare precisă, aveți grijă să aplicați corect manșeta (brațul stâng).
① Introduceți fișa tubului de aer al manșetei în priza manșetei de pe sfigmotensiometru.
② Strângeți manșeta în formă de manșon, astfel încât brațul să poată intra comod în manșon
③ Brațul stâng pătrunde în manșetă, iar tubul de aer al manșetei trece pe deasupra palmei dvs.
④ Înfășurați-vă manșeta pe braț. Poziționați tubul de aer pe braț, aliniat cu degetul dvs. mijlociu.
⑤ Baza manșetei trebuie să se afle la aproximativ 2-3 cm deasupra cotului dvs.
⑥ Hainele trebuie să fie fixe, iar manșeta trebuie să fie strânsă, între braț și manșetă nu trebuie să apară goluri.
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① ② ③

④ ⑤ ⑥

7.3 Măsurarea tensiunii arteriale TA
①De pe starea „OFF”, apăsați pe butonul „START/STOP” pentru a începe măsurarea.
În timpul măsurătorii, mențineți o postură corectă și rămâneți liniștit, fără să mișcați corpul. Dacă pacientul se mișcă, pe ecran apare pictograma „Mișcare”, iar 
continuarea măsurării se poate solda cu o măsurare imprecisă.
Dacă doriți să întrerupeți măsurarea 
Apăsați pe butonul【START/STOP】, iar dispozitivul va întrerupe umflarea, eliberând aerul din manșetă.
②Afișarea rezultatelor măsurătorii, după terminarea măsurării.Bara de tensiune din partea dreaptă afișează nivelul de tensiune.
③Confirmarea valorii de măsurare
Organizația Mondială a Sănătății a stabilit standarde acceptate la nivel mondial, pentru evaluarea valorilor ridicate ale tensiunii arteriale. Tensiunea sistolică 
de peste 135 mmHg, sau tensiunea diastolică sub 85 mmHg se utilizează drept criterii pentru hipertensiune, iar bara de tensiune din dreapta se aprinde cu 
culoarea roșie.
*Auto-diagnosticarea și auto-tratamentul folosind rezultatele măsurate pot fi periculoase. Urmați indicațiile medicului dvs.

 Notă 
Așteptați cel puțin 4-5 minute, între două măsurători.
 În cazul unor măsurători repetate, este posibil ca valoarea corectă a tensiunii arteriale să nu poată fi măsurată, din cauza congestiei produse la nivelul 

brațului. Efectuați măsurătoarea după ce fluxul sanguin a devenit lin.
 Când pe afișaj apare simbolul Err, înseamnă că măsurătoarea nu se poate efectua corect.
 Pictograma pulsului neregulat apare în rezultatele măsurătorii, dacă pulsul intern este neregulat în timpul măsurării, ceea ce poate face ca măsurarea să 

nu poată fi efectuată corect. Păstrați-vă calmul și măsurați din nou. Dacă pictograma pulsului neregulat apare frecvent, adresați-vă medicului.
 Valoarea minimă a semnalului fiziologic al pacientului reprezintă limita minimă pe care dispozitivul o poate măsura. Dispozitivul poate obține rezultate de 

măsurare inexacte, atunci când este pus în funcțiune sub amplitudinea minimă sau sub valoarea minimă a semnalului fiziologic al pacientului.
*Dispozitivul se va opri automat după cinci minute în care nu se efectuează nicio operațiune la nivelul dispozitivului, chiar dacă uitați să îl opriți.

CAPITOLUL 8 - FUNCȚIE DE MEMORARE
Dispozitivul poate memora automat valorile de măsurare non-invazivă a tensiunii arteriale, memorând până la 199 de seturi de rezultate de măsurare.
Dacă în memoria dispozitivului s-au salvat 199 de seturi de rezultate, în momentul salvării celui de-al 200-lea set, cel mai vechi set de date va fi șters. În cazul 
în care nu există valori de măsurare, valorile din memorie nu pot fi numerotate.
Funcția de memorare nu poate fi folosită în timpul măsurării.
Atunci când nu există valori de măsurare, pe afișajul interfeței de examinare apare simbolul „---”.
8.1 Analiza valorii memorate
1. Cu dispozitivul pe starea „OFF”, apăsați pe butonul „M” pentru a afișa valoarea medie a ultimelor trei seturi de date; când numărul de date de măsurare 
este mai mic de trei, acesta va fi compensat automat. Continuând să apăsați pe butonul „M” de pe interfața actuală veți putea examina toate datele de 
măsurare înregistrate.
8.2 Ștergerea valorilor memorate
1. Utilizatorii pot șterge toate valorile memorate pentru utilizatorul actual, în loc să șteargă separat o singură valoare memorată
2. De pe interfața de memorare, apăsați concomitent butonul „M” și butonul „START/STOP” timp de peste 5 secunde; după ce simbolul „DEL” apare pe ecran, 
toate valorile memorate vor fi șterse.

 Atenționare 
Atunci când examinați înregistrările de măsurare, țineți apăsat continuu butonul „M” pentru a le examina una câte una.

CAPITOLUL 9 - TASTE ȘI SIMBOLURI

Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu conțină toate simbolurile de mai jos.

Semnal Descriere Semnal Descriere

Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile 
(avertismentele) de utilizare Respectați instrucțiunile de utilizare

SYS Tensiune sistolică DIA Tensiune diastolică

MAP Tensiune arterială medie PUL Frecvența pulsului (bpm)

IPXX Grad de protecție a carcasei EMC Compatibilitate electromagnetică

 Reciclabil P/N Număr piesă, alocat de către producător

Număr de lot Valabil până la data de 

Cu această parte în sus Fragil, manevrați cu atenție
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A se păstra într-un loc răcoros și uscat Limită de presiune atmosferică

Limită de temperatură % Limită de umiditate

Producător Data fabricației

Putere baterii Număr de serie  

Umflare Dezumflare

Eliminare DEEE Dispozitiv medical conform Directivei 93/42/CEE

Echipament din clasa a II-a Componentă aplicată de tip BF

Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene Puls neregulat

Priză pentru adaptor de alimentare Interfață pentru conectarea manșetei

Voce dezactivată Voce activată

Mișcare amplă în timpul măsurării Manșetă strânsă corect

Etichetă indicator arteră

CAPITOLUL 10 - MESAJE DE EROARE 
Atunci când pe poziția de tensiune ridicată apare „Err” și pe poziția de tensiune joasă apare numărul de eroare, măsurarea nu este normală.(Numerele de 
eroare sunt 02,04,06-16,19)

Marcaj de eroare Cauze Soluții

Err02
Err15 Funcționare anormală Vă rugăm să ne contactați

Err04 Baterie descărcată Schimbați bateria sau adaptorul de legătură

Err06 Manșeta nu este înfășurată corect. Înfășurați corect manșeta (consultați Capitolul 10)

Err07 Fișa manșetei s-a desprins Asigurați-vă că fișa manșetei este bine introdusă și fixată în 
tubul de aer (consultați Capitolul 10)

Err08 Eroare presiune aer Țineți brațul și corpul nemișcate și măsurați din nou

Err09 Semnalul pulsului este prea slab, sau manșeta este lărgită. Înfășurați corect manșeta (consultați Capitolul 10)

Err10 Manșeta este blocată sau turtită Înfășurați corect manșeta (consultați Capitolul 10)

Err14 Scurgeri de aer din manșetă Înlocuiți-o cu o manșetă nouă

Err11
Err12
Err13

Amplitudinea semnalului este prea mare, din cauza mișcării 
brațului sau a corpului în timpul măsurării, sau din alte motive

Țineți brațul și corpul nemișcate și măsurați din nou
Err16
Err19 Măsurarea durează prea mult

CAPITOLUL 11 - DETECTAREA DEFECȚIUNILOR

Fenomene neobișnuite Cauze Soluții

Valori de măsurare a 
tensiunii arteriale prea 
mici sau prea mari.

Manșeta nu este conectată corect. Conectați corect manșeta. 

Pacientul vorbește sau mișcă brațul, în timpul măsurătorii Nu vorbiți, stați liniștit și reluați măsurarea.

Închiderea parte peste parte strânge prea mult brațul Dezbrăcați-vă de haine și reluați măsurarea

Importat de
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Lipsă tensiune

Scurgeri de aer din manșetă Cumpărați o manșetă nouă.

Tubul de aer al manșetei nu este corect conectat la 
manșetă Conectați-le corect.

Manșeta nu se umflă Contactați-ne.

Manșeta se dezumflă 
imediat Slăbiți manșeta Strângeți corect manșeta.

Dispozitivul nu poate efectua măsurătoarea, chiar dacă se apasă butonul de 
măsurare Închideți și redeschideți aparatul și reluați măsurarea.

Decuplare bruscă a 
alimentării în timpul 
calculării tensiunii

Aparatul nu a fost folosit pentru mult timp, este posibil 
ca bateriile să se fi consumat din cauza variațiilor de 
temperatură

Înlocuiți toate cele patru baterii, cu altele noi.

Utilizatorul ține 
apăsat butonul on/
off, dar dispozitivul nu 
pornește

Bateriile sunt uzate Înlocuiți toate cele patru baterii, cu altele noi.

Polaritatea bateriilor este inversată Verificați instalarea bateriilor, pentru a poziționa corect bornele 
bateriilor.

Manșeta începe să se umfle, înainte de a apăsa butonul de măsurare Întrerupeți utilizarea dispozitivului și contactați-ne.

Manșeta nu se mai dezumflă Întrerupeți utilizarea dispozitivului și contactați-ne.

Eroare presiune aer
Eroare de dezumflare Desfaceți manșeta pentru a o dezumfla. Întrerupeți utilizarea 

dispozitivului și contactați-ne.

Altele Țineți brațul și corpul nemișcate și măsurați din nou.

Nu se afișează nicio valoare de tensiune, sau valoarea rămâne aceeași după 
umflarea manșetei

Desfaceți manșeta pentru a o dezumfla. Întrerupeți utilizarea 
dispozitivului și contactați-ne.

Alte fenomene
Cuplați încă o dată alimentarea electrică și reporniți aparatul.
Schimbați bateriile.
În caz contrar, contactați-ne.

CAPITOLUL 12 - ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE
*Respectați măsurile de precauție și metodele corecte de folosire, din cuprinsul acestui manual de utilizare. În caz contrar, nu ne vom asuma răspunderea 
pentru eventualele avarii.

 Avertisment 
Scoateți bateriile, înainte de a curăța dispozitivul. Accesoriile și unitatea principală trebuie separate, pentru a fi curățate. Întreținerea nu este permisă în 
timpul folosirii dispozitivului.
Nu turtiți tubul din cauciuc, al manșetei.

 Atenționare 
 Se interzice dezinfectarea dispozitivului și accesoriilor, folosind aparate de înaltă presiune.
 Aveți grijă ca apa sau substanțele de curățare să nu pătrundă în priză, pentru a evita avarierea dispozitivului.
 Nu scufundați dispozitivul sau accesoriile în lichid.
 În cazul în care constatați deteriorarea sau avarierea dispozitivului și a accesoriilor, vă rugăm să nu îl utilizați.
Întreținere:
 Curățați cu regularitate dispozitivul și accesoriile acestuia. Se recomandă curățarea acestora o dată pe lună. Dacă dispozitivul sau un accesoriu s-au 

murdărit, folosiți o lavetă uscată și moale pentru a-l șterge. Dacă acestea sunt foarte murdare, puteți să înmuiați o lavetă moale în apă sau într-un 
detergent delicat și să le frecați. Folosiți apoi laveta pentru a le curăța.

 Dispozitivul trebuie controlat și calibrat la intervale regulate de timp (sau conform procedurilor de verificare adoptate la nivelul spitalului). Controalele 
trebuie să fie efectuate în laboratoare autorizate, sau de către personal autorizat, sau vă puteți adresa companiei noastre, pentru a efectua controlul. De 
pe interfața de setare, apăsați o dată pe butonul „START/STOP”; după ce pe ecran apare simbolul „CAL”, apăsați pe butonul „M” timp de peste 15 secunde, 
pentru a accesa interfața de presiune statică.

 Recomandare 
 Nu folosiți motorină, uleiuri volatile, diluanți etc., pentru a șterge dispozitivul.
 Nu curățați și nu umeziți manșeta.
Depozitare:

 Recomandare 
 Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp, în caz contrar ecranul se poate deteriora.
 Performanțele de bază și siguranța dispozitivului nu sunt afectate de praful sau vata de bumbac din 

incinta locuinței, însă dispozitivul nu trebuie păstrat în locuri cu mult praf sau cu temperatură sau umiditate ridicată.
 O manșetă uzată poate cauza măsurători incorecte, de aceea se recomandă înlocuirea periodică a manșetei, conform indicațiilor din manualul de utilizare.
 Pentru a evita avarierea dispozitivului, nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.
 Evitați apropierea dispozitivului de temperaturi extrem de ridicate, cum ar fi șemineele, în caz contrar performanța dispozitivului poate fi compromisă.
 Nu depozitați dispozitivul la un loc cu medicamente chimice sau gaze corozive.
 Nu poziționați dispozitivul în locuri în care se află apă.
 Nu așezați dispozitivul în locuri în pantă, sau unde este expus vibrațiilor sau loviturilor
 Scoateți bateriile din aparat, dacă acesta urmează să nu fie folosit timp de trei luni sau mai mult.

CAPITOLUL 13 - SPECIFICAȚII PRIVIND MĂSURAREA NON-INVAZIVĂ A TENSIUNII ARTERIALE

Nume Sfigmotensiometru electronic

Grad de protecție împotriva pătrunderii apei IPX1



94ROMÂNĂ

Afișaj optic INDICATOARE LUMINOASE

Specificații privind măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale

Metodă de măsurare Metodă oscilometrică

Mod de lucru Automat

Mod de funcționare Funcționare continuă

Interval tensiune 0~297 mmHg (0~39,6 kPa)

Interval de măsurare
Tensiune SYS: 30～270 mmHg (4～36 kPa)

DIA: 10～220 mmHg (1,3～29,3 kPa)

Puls: 40~240/min

Umflare 160±5 mmHg (21,33±0,67 kPa)

Protecție la suprapresiune 297±3 mmHg (39,6±0,4 kPa)

Rezoluție Tensiune: 1 mmHg (0,133 kPa)

Precizie Tensiune statică: ±3 mmHg (±0,4 kPa)

Eroare

Valoarea tensiunii arteriale măsurate de dispozitiv este echivalentă cu valoarea de măsurare 
stetoscopică, efectuați o verificare clinică în conformitate cu cerințele din ISO 81060-2: 2013, a căror 
eroare îndeplinește următoarele condiții:
Eroare medie maximă: ±5 mmHg
Abatere standard maximă: 8 mmHg

Temperatură/Umiditate de funcționare +5ºC~40ºC  15%RH~85%RH(fără condens)

Transport Transportați cu un vehicul de uz general sau conform clauzelor din contractul de vânzare și nu expuneți 
dispozitivul la lovituri, scuturături, stropi de ploaie și zăpadă, în timpul transportului.

Depozitare Temperatură: -20ºC~+55ºC; Umiditate relativă: ≤95 %; Fără gaze corozive și fără curenți de aer.

Presiune atmosferică 700 hPa~1060 hPa

Alimentare electrică 4 baterii alcaline tip „AA”, Adaptor CA(AC, 100 V-240 V, opțional)
Curent nominal ≤ 600 mA

Durată baterie Când temperatura este de 23 ºC, circumferința brațului este de 270 mm, iar tensiunea arterială măsurată 
este normală, cele 4 baterii alcaline de tip „AA” pot fi folosite de aproximativ 300 de ori.

Dimensiuni unitate principală 129*101*72 mm  

Greutate unitate principală 281 grame (fără baterii)

Clasificare de siguranță
Echipament din clasa a II-a (alimentare electrică prin adaptor de alimentare)/Echipament cu alimentare 
electrică internă (alimentare cu baterii)
Componentă aplicată de tip BF

Durată de viață utilă Durata de viață utilă a dispozitivului este de cinci ani sau 10.000 de măsurători ale tensiunii arteriale.

Data fabricației Consultați eticheta

Accesorii Configurație standard:
Manșetă pentru adulți: circumferință membru superior 22-32 cm (la mijlocul brațului) 
Manual de utilizare, patru baterii alcaline tip „AA”
Adaptor CA:
Intrare: tensiune: CA 100 V~240 V  frecvență: 50 Hz/60 H   Curent nominal: CA 150 mA
Ieșire: CC 5,0 V±0,2 V   1,0 A

APENDICE
Ghidul și declarația producătorului -emisii electromagnetice - 

pentru toate ECHIPAMENTELE și SISTEMELE 

Ghidul și declarația producătorului - emisie electromagnetică

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că dispozitivul 
este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisie Conformitate Mediul electromagnetic - ghid

Emisii RF
CISPR 11 Grupa 1

Dispozitivul utilizează energie RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare, 
emisiile sale RF sunt foarte scăzute și este puțin probabil să provoace interferențe 
în echipamentele electronice din apropiere.
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Emisie RF
CISPR 11 Clasa B

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat în toate clădirile, inclusiv în clădiri 
de locuit și în cele conectate direct la rețeaua de alimentare cu curent electric de 
joasă tensiune, ce alimentează clădirile utilizate în scopuri de locuit.

Emisii armonice
IEC61000-3-2 Clasa A

Fluctuații de tensiune/emisii de 
licărire IEC61000-3-3 Este în conformitate cu

Ghidul și declarația producătorului - imunitate electromagnetică - pentru toate ECHIPAMENTELE și SISTEMELE

Ghidul și declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că dispozitivul 
este utilizat într-un astfel de mediu.

Testul de imunitate IEC 60601 nivel de testare Nivel de conformitate Mediul electromagnetic - ghid

Descărcări electrostatice (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV aer

±6 kV contact
±8 kV aer

Podelele trebuie să fie din lemn, din beton sau 
din plăci ceramice. Dacă podeaua este acoperită 
cu material sintetic, umiditatea relativă ar trebui 
să fie de cel puțin 30%.

Trenuri de impulsuri rapide de 
tensiune
IEC 61000-4-4

±2 kV pentru liniile de 
alimentare

±2 kV pentru liniile de 
alimentare

Calitatea rețelei electrice ar trebui să fie cea 
caracteristică unui mediu tipic comercial sau 
spitalicesc.

Supracurent
IEC 61000-4-5

±1 kV mod diferențial
±2 kV mod comun

±1 kV mod diferențial
±2 kV mod comun

Calitatea rețelei electrice ar trebui să fie cea 
caracteristică unui mediu tipic comercial sau 
spitalicesc.

Căderi de tensiune, întreruperi scurte 
și variații de tensiune pe liniile de 
alimentare
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% căderi în UT) timp 
de 0,5 cicluri

40% UT(60% căderi în UT) timp 
de 5 cicluri

70% UT(30% căderi în UT) timp 
de 25 cicluri

<5% UT (>95% căderi în UT) timp 
de 5 sec

<5% UT (>95% căderi în UT) 
timp de 0,5 cicluri

40% UT(60% căderi în UT) 
timp de 5 cicluri

70% UT(30% căderi în UT) 
timp de 25 cicluri

<5% UT (>95% căderi în 
UT) timp de 5 sec

Calitatea rețelei electrice ar trebui să fie cea 
caracteristică unui mediu tipic comercial 
sau spitalicesc. Dispozitivul poate continua 
să funcționeze în timpul penelor de curent, 
datorită utilizării bateriei.

Frecvență de putere (50/60Hz) câmp 
magnetic
IEC61000-4-8

3A/m 3A/m
Calitatea rețelei electrice ar trebui să fie cea 
caracteristică unui mediu tipic comercial sau 
spitalicesc.

NOTĂ: UT este tensiunea rețelei c.c. înainte de aplicarea nivelului de testare.

Ghidul și declarația producătorului - imunitate electromagnetică 
pentru ECHIPAMENTE și SISTEME care nu sunt de SUSȚINERE A VIEȚII

Ghidul și declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că dispozitivul 
este utilizat într-un astfel de mediu.

Testul de imunitate IEC 60601 nivel de testare Nivel de 
conformitate Mediul electromagnetic - ghid

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie utilizate 
la o distanță mai mică față de vreuna dintre părțile dispozitivului, 
inclusiv cablurile, decât distanța de separare recomandată, calculată 
prin ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului.
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Emisii RF prin 
conducere
IEC61000-4-6

Radiații RF
IEC61000-4-3

3V/m
între 150 kHz și 80 MHz

3V/m
între 80 MHz și 2,5 GHz

3V/m

3V/m

Distanța de separare recomandată
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80 MHz la 800 MHz

800 MHz la 2.5 GHz

Unde, P este puterea nominală maximă în wați (W) a emițătorului la 
ieșire, conform producătorului emițătorului, și d este distanța de separare 
recomandată în metri (m).
Rezistența câmpului de la emițătoarele RF fixe, determinată de un sondaj 
electromagnetic al amplasamentului,a ar trebui să fie mai mică decât nivelul de 
conformitate în fiecare domeniu de frecvență.b Interferența poate să apară în 
vecinătatea echipamentelor marcate cu următorul simbol:

NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de presiune mai mare.
NOTA 2 Este posibil ca aceste recomandări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din 

structuri, obiecte și persoane.

A Intensitatea câmpului dinspre emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoanele radio (mobile/fără cablu) și radiourile mobile terestre, 
stațiile radio de amatori, transmisiile radio AM și FM și transmisiile TV, nu poate fi prezisă teoretic cu exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic, 
cauzat de emițătoarele RF fixe, ar trebui să se țină cont de un sondaj electromagnetic al amplasamentului. Dacă intensitatea măsurată a câmpului în 
spațiul în care se folosește dispozitivul depășește nivelul de conformitate RF aplicabil, va fi necesară o monitorizare a dispozitivului, pentru a verifica 
funcționarea corectă a acestuia. În cazul în care se observă o funcționare anormală, va fi necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, cum ar fi 
reorientarea sau reamplasarea dispozitivului.
B În gama de frecvențe cuprinse între 150 kHz și 80 MHz, intensitățile de câmp trebuie să fie mai mici de 3 V/m.

Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații portabile și mobile RF și ECHIPAMENT sau SISTEM - pentru 
ECHIPAMENTELE și SISTEMELE care nu sunt de SUSȚINERE A VIEȚII

Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicații portabile și mobile și acest dispozitiv

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

Puterea nominală maximă a 
emițătorului la ieșire

(W)

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului (m)

150 kHz la 80 MHz
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0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

Pentru emițătoarele cu o putere maximă la ieșire care nu sunt enumerate mai sus, distanța de separare d recomandată în metri (m) poate fi estimată 
utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea maximă în wați (W) a emițătorului la ieșire, conform producătorului emițătorului.
NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru gama de frecvențe superioară.
NOTA 2 Este posibil ca aceste recomandări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din 
structuri, obiecte și persoane.

Avertisment
 Dispozitivele medicale active fac obiectul unor măsuri speciale de precauție CEM și trebuie să fie instalate și utilizate în conformitate cu aceste linii 

directoare.
 Câmpurile electromagnetice pot afecta performanțele dispozitivului, așadar alte echipamente utilizate în apropierea acestuia trebuie să îndeplinească 

cerințele EMC corespunzătoare. Telefoanele mobile, razele X sau dispozitivele de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) reprezintă potențiale surse 
de interferențe, deoarece emit radiații electromagnetice de mare intensitate.

 Utilizarea altor ACCESORII, traductoare și cabluri, altele decât cele specificate, cu excepția traductoarelor și cablurilor vândute de către PRODUCĂTORUL 
dispozitivului drept piese de schimb pentru componentele interne, poate duce la creșterea EMISIILOR sau la scăderea IMUNITĂȚII echipamentului ME 
sau a sistemului ME.

 Dispozitivul nu trebuie utilizat atunci când se află în apropierea, sau stivuit peste alte echipamente. Dacă este nevoie, vă rugăm să observați și să verificați 
că acestea pot funcționa în mod normal, în configurațiile respective.

 În orice caz, dispozitivele sau sistemele pot fi perturbate de alte echipamente, chiar dacă celelalte echipamente îndeplinesc cerințele standardului 
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național corespunzător.
 Dispozitivul necesită precauții speciale privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) și trebuie să fie instalat și utilizat de către personal calificat, în 

conformitate cu informațiile CEM furnizate mai jos.
 Dispozitivul nu trebuie să intre în contact cu pinii conectorilor marcați cu un simbol de avertizare ESD, exceptând cazul în care se folosesc măsuri de 

precauție împotriva descărcărilor electrostatice, dispozitivul nu trebuie să se conecteze la acești conectori.
 Pentru a evita acumularea de sarcini electrostatice, se recomandă depozitarea, întreținerea și utilizarea echipamentului la o umiditate relativă de 30% sau 

mai mare. Pardoseala trebuie să fie acoperită cu covoare cu disipare a electricității statice sau cu materiale similare. În timpul utilizării componentelor, 
purtați îmbrăcăminte care nu este sintetică.

 Pentru a preveni descărcările electrostatice în părțile sensibile la descărcări electrostatice ale dispozitivului, personalul trebuie să intre în contact cu 
rama metalică a componentelor sau cu obiecte metalice de mari dimensiuni, din apropierea dispozitivului. Atunci când utilizează dispozitivul, în special 
atunci când este posibil să intre în contact cu părțile sensibile la descărcări electrostatice ale dispozitivului, operatorul trebuie să poarte o brățară cu 
împământare concepută pentru dispozitive sensibile la descărcări electrostatice. Pentru mai multe informații privind utilizarea corectă, consultați 
instrucțiunile puse la dispoziție împreună cu brățara.

 Se recomandă tuturor potențialilor utilizatori să își însușească semnificația simbolurilor de avertizare ESD și să urmeze cursuri de formare privind măsurile 
de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

 Noțiunile de bază privind procedurile de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. ar trebui să includă o introducere în fizica sarcinii electrostatice, 
nivelul de tensiune în cazurile convenționale și deteriorarea componentelor electronice, atunci când operatorul cu sarcină electrostatică intră în contact 
cu acestea. În plus, ar trebui descrise metodele de prevenire a acumulării de electricitate electrostatică, precum și modul și motivele degajării de 
electricitate statică din corpul uman spre sol sau spre cadrul echipamentului sau utilizarea unei brățări pentru a conecta corpul uman la echipament sau 
la sol, înainte de stabilirea conexiunii.

Trebuie utilizate următoarele tipuri de cabluri, pentru a vă asigura că acestea respectă standardele privind radiațiile de interferență și imunitatea:

Nume Lungime (m)

Cablu adaptor de alimentare 1,5

Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. 
Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un 
punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice




