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Tlakoměr Microlife BP 3AC1-1 PC - pro připojení k PC  
Návod k obsluze 
- tlakoměr, který je určen k připojení k počítači s funkcí MAM a PAD  
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ÚVOD 
 
 

1.1. Vlastnosti BP 3AC1-1 PC 
Model BP 3AC1-1PC je automatický, digitální přístroj na měření krevního tlaku a práci 
s počítačem, který umožňuje velmi rychlé a spolehlivé měření systolického a 
diastolického krevního tlaku a pulsové frekvence pomocí oscilometrické metody 
měření. Díky velkému LCD displeji modelu BP 3AC1-1PC jsou provozní stavy a tlak 
manžety během celé doby trvání měření dobře odečitatelné. Přístroj umožňuje 
vysokou přesnost měření potvrzenou klinickými testy a při jeho konstrukci se kladl 
velký zřetel na snadné používání a ovládání. Před vlastním použitím si laskavě 
pozorně přečtěte tento návod a dobře si jej uschovejte. Případné další dotazy týkající 
se krevního tlaku a jeho měření konzultujte prosím se svým lékařem.  
Tento tlakoměr je speciálně vytvořen pro propojení a spolupráci s počítačem.  
Upozornění: Před prvním měřením si nainstalujte nejprve do počítače přiloţený 
software a nahrajte si z programu do tlakoměru Vaše ID číslo! 

 
 

1.2. Důleţité informace o tom, jak si měřit krevní tlak 
- Nezapomeňte: měření tlaku provádíme, abychom měli přehled. Nelze jej použít pro 
stanovení diagnózy nebo jako léčby. Neobvyklé hodnoty získané měřením je třeba 
prodiskutovat s Vaším lékařem. V žádném případě není možné měnit dávkování léků 
předepsané lékařem pouze na základě měření. 
- Zařízení k měření tepu není vhodné k ověřování frekvence kardiostimulátorů. 
- V případech nepravidelné srdeční činnosti (arytmie) je možné vyhodnocovat naměřené 
hodnoty pouze po konzultaci s lékařem 
Elektromagnetická interference: 
Přístroj obsahuje citlivé elektronické součástky (mikropočítač). Vyvarujte se proto silných 

elektrických nebo elektromagnetických polí v blízkosti přístroje (mobilní telefony, mikrovlnné 

trouby apod.), neboť tyto mohou zapříčinit dočasnou nepřesnost měření. 
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2. DŮLEŢITÉ INFORMACE O KREVNÍM TLAKU A JEHO MĚŘENÍ 
 
 

2.1. Jak vzniká vysoký či nízký krevní tlak? 

Výše tlaku je určována v části mozku, která se nazývá oběhové centrum, a pomocí 
zpětné vazby přes nervový systém se přizpůsobuje dané situaci. Tlak je ovlivňován 
změnou síly a rychlosti tepu srdce (puls) a nastavením průměru cév podílejících se na 
krevním oběhu. Průměr cév je regulován pomocí jemného svalstva ve stěnách 
samotných cév. 
Úroveň krevního tlaku v tepnách se periodicky mění v závislosti na srdeční aktivitě. 
Během vstřikování krve (systoly) je tlak nejvyšší (systolická hodnota krevního tlaku) a 
nejnižší je na konci "okamžiku klidu “ (diastoly) (diastolická hodnota krevního tlaku). 
Aby se zabránilo jednotlivým onemocněním, hodnoty krevního tlaku se musí pohybovat v 
určitých normálních mezích. 
 
 

2.2. Jaké hodnoty jsou normální? 

Krevní tlak je příliš vysoký, když v okamžiku klidu je diastolický tlak vyšší než 90 mmHg 

nebo systolický tlak přesáhne hodnotu 160 mmHg. V takovém případě okamžitě 

kontaktujte svého lékaře. Dlouhodobý výskyt takovýchto hodnot ohrožuje Vaše zdraví, 

neboť může dojít k poškození cév. Pokud naměříte systolickou hodnotu krevního tlaku 

mezi 140 a 160 mmHg nebo diastolická hodnota se nachází mezi 90 a 95 mmHg, 

poraďte se laskavě se svým lékařem. Pravidelné vlastní měření krevního tlaku bude i 

nadále nezbytné. Se svým lékařem se porad'te i v případě, že naměřené hodnoty tlaku 

jsou příliš nízké. U systolické hodnoty je to méně než 105 mmHg a u diastolické hodnoty 

pod 60 mmHg. 

I v případě, že naměřené hodnoty jsou normální, doporučuje se pravidelné kontrolní 

měření tlaku, protože jen tak budete schopni možné změny tlaku včas zachytit a reagovat 

na ně. Pokud se léčíte s potížemi krevního tlaku, měřte si tlak v určitou denní dobu a 

veďte si záznamy hodnot svých měření. Zaznamenané hodnoty ukažte svému lékaři. 

Nikdy si na základě naměřených hodnot neupravujte samostatně dávky léků, které Vám 

předepsal lékař. 

 

 

Další informace 
Pokud jsou Vaše naměřené hodnoty v klidu převážně standardní, ale výjimečně se při 
psychické či fyzické zátěži zvýší, je možné, že trpíte takzvanou "labilní hypertenzí". 
Pokud se domníváte, že by to mohl být Váš případ, poraďte se se svým lékařem. Jestliže 
se správně naměřené diastolické hodnoty krevního tlaku pohybují nad 120 mmHg, je 
třeba neprodleně zahájit léčbu. 
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2.3. Co dělat, kdyţ dojde ke zjištění vysokého či nízkého krevního tlaku? 
a) Porad'te se se svým lékařem. 
b) Zvýšené hodnoty krevního tlaku (různé formy hypertenze) jsou při dlouhodobém a středně 

dlouhém trvání spojovány se značným rizikem pro Vaše zdraví. Toto se týká Vašich tepen, 
které jsou ohroženy v důsledku zužování zapříčiněného usazeninami na jejich stěnách 
(arterioskleróza). Následkem může být nedostatečné prokrvování důležitých orgánů (mozek, 
srdce, svaly). Při dlouhodobém zvýšení tlaku dochází k narušení struktury srdce. 

c) Vysoký krevní tlak se vyskytuje z mnoha různých důvodů. Rozlišujeme mezi běžnou 
primární (základní) hypertenzí a sekundární hypertenzí. Tato druhá skupina se připisuje za 
následek určitým organickým selháním. Poraďte se prosím se svým lékařem o možných 
důvodech Vašeho vysokého krevního tlaku. 

d) Existují opatření, která můžete přijmout nejenom pro snížení lékařsky prokázaného 
vysokého krevního tlaku, ale i jako prevenci. Tato opatření jsou součástí Vašeho celkového 
životního stylu: 

 
A) Stravování 
Snažte se dosáhnout normální váhy odpovídající Vašemu věku. Zbavte se nadváhy! 
Vyhněte se nadměrné spotřebě soli! 
Vyhněte se mastným pokrmům! 
B) Dříve vzniklá onemocnění 
Důsledně dodržujte všechny lékařské pokyny pro léčbu předchoze vzniklých onemocnění, jakými 
jsou například cukrovka (Diabetes mellitus), porucha metabolismu tuků, dna. 
C)Návyky 
Nekuřte! Požívejte pouze umírněné množství alkoholu. Omezte spotřebu kofeinu (káva). 
C)       Tělesný stav 
Po předběžné lékařské prohlídce začněte pravidelně sportovat. 
Zvolte si sporty vyžadující vytrvalost a vyhýbejte se těm, které vyžadují sílu. Vyhýbejte se 
naprostému vyčerpání. V případě, že máte nějakou chorobu nebo je Vám více než 40 let, poraďte 
se před zahájením sportovních aktivit s lékařem. Poradí Vám druhy sportů, které jsou pro Vás 
vhodné, a vhodný rozsah Vašich sportovních aktivit. 
 

2.4. MAM technologie (Microlife Average Mode) 

MAM technologie je nový typ pojetí samoměření krevního tlaku 
Vysoká měřící přesnost je dosažena automatickým analyzováním tří následných měření 
Nový systém poskytuje spolehlivé hodnoty pro lékaře a může být použit jako základ pro spolehlivou 
diagnózu a medikamentózní terapii při vysokém krevním tlaku. 
 

2.4. PAD technologie (Pulse Arrhythmia Detection) 

PAD technologie je technologie zjišťující srdeční arytmii. Vysoká měřící schopnost přístroje je 

schopna rozpoznat srdeční arytmii a zaznamenat ji do přístroje. 

 

3. SOUČÁSTI MĚŘIČE KREVNÍHO TLAKU  
Tlakoměr 
Manžeta velikosti “M”  
Návod k použití tlakoměru 
Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.1 
Originální návod 

Instalační CD - software 

Baterie  

Přenosná taštička 
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4. PŘÍPRAVA MĚŘIČE KREVNÍHO TLAKU PŘED POUŢITÍM 
 
4.1. Vkládání baterií 
Po vybalení přístroje do něj nejdříve vložte baterie. Přihrádka na baterie se nachází v horní  
části přístroje. 
a) Odklopte víko. 
b) Nasaďte baterie (4ks velikost AA 1,5V). Dávejte přitom pozor na udanou polaritu. 
c) Jestliže se na ukazateli objeví výstraha (symbol přeškrtnuté), jsou baterie vyčerpány 

(napětí všech je pod 4,5 V) a musí být nahrazeny novými. 
UPOZORNĚNÍ 
Po objevení se výstrahy vyčerpání baterií je přístroj blokován, dokud nejsou baterie 
nahrazeny. V tomto případě vyměňte celou sadu baterií. Pokud přístroj delší dobu 
nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. 
Test funkčnosti 
Pro přezkoušení všech prvků displeje stiskněte  tlačítko 0/I. Ukazatel přitom musí zobrazit 
všechny své části. 
 

4.2. Pouţití síťového adaptéru 

Tento přístroj na měření krevního tlaku může být napájen síťovým adaptérem (vývod 6V/min 
500mA stabilizovaný s DIN zástrčkou). Dbejte na to, aby použitý síťový adaptér odpovídal 
zákonným předpisům (CE-označení na typovém štítku). Zdířka pro připojení adaptéru se 
nachází na zadní straně přístroje.  
Upozornění: 
Je-li síťový adaptér připojen k přístroji, nespotřebovává se proud z baterií. V případě, že 
během měření dojde k výpadku síťového napětí (např. vytažení síťového adaptéru ze 
zásuvky), musí být přístroj vytažením DIN zástrčky ze zdířky znovu resetován. Po návratu 
síťového napětí znovu zasuňte DIN zástrčku. 

 
4.3. Připojení manţety 
Hadičku manžety zasuňte do odpovídajícího otvoru vlevo na přístroji. 

 
4.4. Nastavení času, data a uţivatele 
V tomto měřiči jsou vestavěny hodiny s ukazatelem data. Výhodou je, že pro každé měření 
jsou uloženy nejen naměřené hodnoty, ale i přesná doba, kdy bylo měření provedeno. Po 
vložení nových baterií se hodiny spustí s následujícím nastavením: 2006 – 04 – 20, čas 
09:30. Nebo po nainstalování programu připojte tlakoměr k PC a automaticky nastaví čas. 
1) Stiskněte tlačítko  (ukazatel hodin) aspoň na 3 vteřiny. Na displeji uvidíte nastavený 

rok, jehož poslední 2 číslice blikají.  
2) Správný rok nastavte stiskem tlačítka MEMORY (písmenko M v kroužku). 

3) Ještě jednou stiskněte , displej se přepne na datum a bliká první znak (měsíc) 
4) Požadovaný měsíc nastavte stiskem tlačítka MEMORY. 
5) Opět stiskněte tlačítko  
6) Požadovaný den je nyní možno zvolit stiskem tlačítka MEMORY. 
7) Stiskněte . Zobrazí se čas a první číslice (čas) bliká. 
8) Požadovanou hodinu nastavte tlačítkem MEMORY. 
9) Ještě jednou stiskněte  
10) Přesný čas nastavte tlačítkem MEMORY (blikají minuty). 
11) Nyní, když jste nastavili všechny údaje, stiskněte opět tlačítko . Na okamžik se 

zobrazí datum a poté čas. Vložené údaje jsou potvrzeny a hodiny jsou uvedeny do 
provozu. 
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5. PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ 
 
 

5.1. Před měřením 
 
Před prvním měřením vymaţte údaje v tlakoměru a nahrajte si Vaše ID číslo do tlakoměru (viz 
návod k obsluze a instalaci programu). 

V době přímo před měřením se vyhněte jídlu, kouření, stejně tak i každé námaze. Všechny tyto faktory 
ovlivňují výsledek měření. Před měřením krevního tlaku se proto pokuste asi na 10 minut v klidu uvolnit 
v křesle s opěradly. V případě, že máte na sobě část oděvu, která těsně obepíná nadloktí, svlékněte si 
jej. Měření provádějte vždy na stejné paži (zpravidla Ievé) a během měření s ní pokud možno 
nehýbejte. Pokuste se provádět měření pravidelně ve stejnou denní dobu, nebot' krevní tlak se během 
dne mění. 

 
5.2. Obvyklé příčiny častých chyb 
Poznámka: 
Srovnatelná měření krevního tlaku vyžadují vždy stejné podmínky. To jsou v normálním případě stálé 
podmínky klidu. Každá pacientova námaha v souvislosti s podpíráním paže může zvýšit krevní tlak. 
Dbejte na příjemné uvolněné držení těla a během měření neuvádějte v činnost žádné svaly na měřené 
paži. V případě nutnosti používejte jako podpěru podušku. 
Je-li manžeta podstatně níže (výše) než leží srdce, je chybně naměřen vyšší (nižší) krevní tlak! Příliš 
úzká nebo krátká manžeta způsobuje chybně naměřené hodnoty. Volba správné  manžety je 
mimořádně důležitá.  Přípustné rozmezí je natištěno na manžetě. V případě, že toto rozmezí 
neodpovídá Vašim potřebám, obraťte se na svého specializovaného prodejce kvůli zvláštní velikosti. 
POZOR! Používejte jen klinicky testované originální manžety! Volná manžeta nebo bočně vystupující 
vzdušná komora dávají chybně naměřené hodnoty. 
Při opakovaném měření se tlak v ruce hromadí, což může vést k chybným výsledkům měření. Měření 
by se proto mělo opakovat po alespoň 5 minutové přestávce nebo poté, co jste paži drželi zvednutou, 
aby nahromaděná krev mohla odtéci (po alespoň 3 minutách). 

 
5.3. Upevnění manţety 

a) Konec manžety s našitou gumovou vycpávkou veďte skrz kovové držadlo tak, že vznikne smyčka. 
Posuvný uzávěr přitom musí ležet volně. (Je-li manžeta odpovídajícím způsobem připravena, 
přeskočte tento krok). 
b) Ohrňte manžetu nad levým nadloktím tak, aby hadička (popř. obě hadičky při použití manžety AC2 

ukazovala ve směru  předloktí. 

c) Navlékněte manžetu kolem paže (viz. obr). Dávejte pozor na to, aby spodní okraj manžety ležel asi 

2-3 cm nad loktem a gumová hadička vystupovala z manžety na vnitřní straně paže. 

Důležité: Značkování (asi 3 cm černá nebo bílá značka) musí ležet přímo nad tepnou probíhající na 

vnitřní straně paže. 

d) Napněte volný konec manžety a uzavřete manžetou a uzávěrem. 

e) Mezi paží a manžetou nesmí být žádný meziprostor, jinak bude mít vliv na výsledek měření. 

Vyhrnuté části oděvu nesmí omezovat (škrtit) paži, jinak tyto části oděvu (např. svetr) svlékněte. 

f) Zajistěte manžetu posuvným uzávěrem  tak, aby přiléhala pohodlně a ne příliš těsně. Položte paži na 

stůl (dlaní vzhůru) tak, aby se manžeta nacházela ve výši srdce. Dbejte na to, aby hadička nebyla 

zalomena. 

g) Dříve než začnete s měřením, zůstaňte dvě minuty klidně sedět. 

Poznámka:  případě, že není možné přiložit manžetu k levé paži, můžete ji použít také na paži pravou. 
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5.4. Výběr způsobu měření 

Posunem tlačítka (doleva) do polohy 1 budete měřit jednou a posunem tlačítka doprava do 

polohy 3 tlakoměr zaktivuje MAM technologii. 

 

Měření s technologií MAM 
a) Pokud chcete provádět měření MAM způsobem, prosím přepněte přepínač do polohy 3. 

b) Průměrový mód provede celkem 3 měření v řadě a spočítá výsledek. 

c) Je-li zobrazován MAM symbol na displeji, je přístroj přepnut do funkce MAM. 

 

Měření s technologií PAD 
Toto měření je automaticky nastaveno. 

 
Jedno měření 
a) Chcete-li provést jedno měření, přepněte přepínač do polohy 1. 
b) Po stisku tlačítka Start bude provedeno 1 měření. 

5.5. Vlastní měření 

 

Jakmile je správně nasazená manžeta, můžete začít s měřením. 

a) Stiskněte tlačítko 0/I. Přistroj začne nafukovat manžetu. Hodnota vzrůstajícího tlaku se 
zobrazuje na displeji. 

b) Jakmile je dosaženo dostatečné výšky tlaku v manžetě, ukončí se nafukování. Tlak 
v manžetě začne pozvolna klesat. Tlak v manžetě je stále zobrazován. Pokud je 
nafouknutí nedostatečné, přístroj automaticky nafoukne manžetu na vyšší úroveň. 

c) Jakmile přístroj zachytí puls, na displeji začne blikat symbol srdce a puls je indikován 
zvukovým signálem. 

d) Delší pípnutí signalizuje ukončení měření. Na displeji se zobrazuje systolická a 
diastolická hodnota tlaku a puls. 

e) Naměřená hodnota zůstává na displeji až do vypnutí přístroje. Pokud není přístroj do 
5minut vypnut, vypne se automaticky z důvodu úspory baterií. 

f) Pokud je přístroj přepnut na Průměrové měření (MAM), provedou se celkově 3 

měření v řadě za sebou a spočítá se Váš naměřený krevní tlak. Mezi jednotlivými 
měřeními je 15 sekundová přestávka. Její odpočítávání se zobrazuje na displeji a 
posledních 5 sekund je doprovázeno zvukovým signálem. V případě, že jedno 
z měření se výrazně liší od ostatních, je provedeno ještě čtvrté měření. Ojediněle, 
pokud je krevní tlak velmi nestabilní a naměřené hodnoty se velmi liší, může být toto 
vyhodnoceno jako „Err.6“. V tom případě prosím opakujte měření. 
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5.6. Přerušení měření 
Jestliže má být z nějakého důvodu přerušeno měření krevního tlaku (např. pro nevolnost 
pacienta), stiskněte jednoduše tlačítko 0/I, přístroj ihned poté snižuje tlak manžety. 
 

 

5.7. Paměť – zobrazení hodnot 

Tento měřič krevního tlaku automaticky zaznamenává posledních 99 měření. Stiskem tlačítka 

„ M “ se zobrazí poslední měření. Opakovaným stiskem tlačítka „ M “ se zobrazí další a další 

měření. Hodnoty naměřené metodou MAM nebo PAD jsou zobrazeny symboly na displeji. 

 

 

5.8. Paměť – vymazání paměti 

Pozor! 
Před vymazáním dat z paměti se přesvědčte, že je nebudete v budoucnu potřebovat!  Nebo si 

je nahrajte do počítače (viz návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 

3.1).  

Abyste vymazali všechny uložené hodnoty, stiskněte tlačítko „ M “ nejméně na 7 sekund. Na 

displeji se zobrazí „CL“ a třemi krátkými zvuky je signalizováno vymazání.  

POZOR: Tímto se však z tlakoměru nevymaţe ID uţivatele! ID uţivatele se dá vmazávat 

či přepisovat pouze v programu. 
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6. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

Pokud se v průběhu měření přihodí a zobrazí stav Err, měření je přerušeno a je zobrazen 

odpovídající Err kód (číslo chyby): 
 

Err.1 - Systolický tlak byl změřen, poté však tlak manžety klesl pod 20mmHg. Hadička 

manžety může být odpojena po změření systolické hodnoty. Další možnou 

příčinou je, že nebyla zjištěna pulsace. 

 

Err.2 - nepřirozené tlakové impulsy jsou na újmu výsledku měření. Možná příčina: 

rukou bylo během měření hýbáno (artefakt). 

 

Err.3 - Nafukování manžety trvá příliš dlouho. Manžeta je špatně nasazená nebo je ve 

složení manžety s hadičkou netěsnost. 

 

Err.5 - Výsledkem měření je nepřijatelný rozdíl mezi systolickou a diastolickou 

hodnotou. Proveďte další měření. 

 

Err.6 Jednotlivá měření ve stavu MAM jsou i po provedení 4 měření příliš rozdílná. 

Nemůže být zobrazena průměrná hodnota. 

 

„ HI “ Naměřené hodnoty pulzu jsou větší než 200 pulzů/min. 

 

„ LO “ Naměřené hodnoty pulzu jsou menší než 40 pulzů/min. 

 

 

Další moţné příčiny a jejich odstranění 
Jestliže nastanou při užití přístroje problémy, zkontrolujte následující body, event. proved'te 
odpovídající opatření. 
Při zapnutí přístroje zůstane ukazatel prázdný - Zkontrolujte správnost polarity baterií, 
event. je správně nasaďte. Při neobvyklém označení baterie, nasaďte nové nebo je vyměňte. 
Přestože pumpa pracuje, tlak nestoupá - Zkontrolujte kompaktnost spojení manžety 
s přístrojem, v žádném případě se však nesnažte o jakoukoliv opravu! 
Přístroj opakovaně neměří hodnoty krevního tlaku nebo byly naměřeny příliš nízké 
nebo vysoké hodnoty – Dbejte na správné nasazení manžety na zápěstí. Před začátkem 
měření zajistěte, aby manžeta nebyla přiložena příliš těsně a aby např. rukáv nepůsobil 
přílišný tlak nad měřeným místem. Event. tuto část oděvu svlékněte. Obnovte měření 
krevního tlaku v naprostém klidu. 
Z každého měření dostanete jiné hodnoty, ačkoliv přístroj funguje normálně a ukazuje 
normální hodnoty - Dbejte prosím dále uvedených pokynů, stejně tak i bodu označeného 
"Nejčastější zdroje chyb" a opakujte měření. 
Naměřené hodnoty krevního tlaku se liší od hodnot naměřených lékařem - 
Zaznamenejte si denní vývoj hodnot a porad'te se se svým lékařem. 
Další pokyny: 

Výše krevního tlaku je u zdravých lidí přizpůsobena výkyvům. Avšak je třeba také zde znovu 
poukázat na to, že srovnatelná měření vyžadují stále stejné podmínky (podmínky klidu)! V 
případě, že výkyvy jsou i s ohledem na všechny tyto faktory vyšší než 15 mmHg nebo 
slyšíte opakovaně nepravidelný tón pulsu, obraťte se prosím na svého lékaře. Při technických 
problémech s přístrojem na měření krevního tlaku se bezpodmínečně obraťte na svého 
specializovaného prodejce nebo lékárnu. V žádném případě se nepokoušejte přístroj opravit 
sami!Po neoprávněném otevření přístroje ztrácíte všechny záruční nároky! 
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7. OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŢBA A REKALIBRACE PŘÍSTROJE 
 
a) Nevystavujte přistroj extrémním teplotám, vlhkosti, prachu a přímému slunečnímu 

záření. 
b) Přístroj nenechte spadnout ani s ním nezacházejte jiným způsobem násilně. 

Vyhněte se silným otřesům. 
c) Přístroj nikdy neotvírejte! Jinak bude neplatná původní kalibrace z výrobního 

podniku. 
d) Vyhněte se silnému mačkání a překládání manžety. 
e) Přístroj čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidla ani jiná 

rozpouštědla. Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. 
f) Skvrny na manžetě a gumových částech přístroje můžete opatrně odstranit vlhkým 

hadříkem a mýdlovým roztokem. Manžeta se nesmí prát! 
 
Periodická rekalibrace 
Přesnost citlivých měřících přístrojů musí být čas od času přezkoušena. Pro přístroje na 
měření krevního tlaku předepisuje zákonodárce periodické přezkoušení každé 2 roky. 
Váš specializovaný prodejce Vám k tomuto rád podá podrobné informace. 
 
 

8. ZÁRUKA 
Záruka na měřič krevního tlaku BP 3AC1-1 PC je 36 měsíců od zakoupení přístroje. 
Záruka se vztahuje na přístroj a manžetu. Nevztahuje se na baterie, na poškození vzniklá 
nesprávným zacházením, nehodami, nedodržováním návodu k použití, případně 
změnami provedenými na přístroji třetí osobou. Záruka se poskytuje pouze po předložení 
prodejcem řádně vyplněného záručního listu a nejsou-li poškozeny kontrolní plomby. 
 
 

9. ODKAZY NA NORMY 
Zařízení vyhovuje následujícím normám – přístroj vyhovuje požadavkům evropské normy 
pro neinvasivní měřiče krevního tlaku EN 106G1 / 12:95, EN 1060 3 / 09:97, DIN 58130,  
NIBP-klinické ověření, ANSI / AAMI SPlO, NIBP - požadavky 
Elektromagnetická kompatibilita – Zařízení splňuje evropské normy EN 60601-1-2. 
Klinické testování – Test klinické způsobilosti byl proveden v Německu na základě  
DIN 58130 / 1997 procedury N6 (následně). 
Byly splněny požadavky EU-Guidelines 93/42/EWG pro Zdravotnický výrobek třídy Ila. 

Přístroj splňuje požadavky pro prodej v České republice. 
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10. TECHNICKÁ DATA 
 

Hmotnost   503 g (s bateriemi) 
Rozměry   118 x 177 x 77 mm 
Skladovací teplota  – 20 až +50°C 

při vlhkosti  15 – 95% 
Pracovní teplota  10 – 40°C 
Displej LCD (displej z tekutých krystalů) 
Měřící metoda  oscilometrická 
Snímač tlaku   kapacitní 
Měřící rozsah 
 SYS / DIA  30 – 280 mmHg 
 Puls  40 – 200 tepů za minutu 
Rozsah přípustného tlaku  0 – 299 mmHg 
Paměť   99 posledních měření 
Odchylka měření  1mmHg 
Přesnost   tlak +/- 3mmHg 
   puls +/-5 % z naměřené hodnoty 
Napájení   a) 4 tužkové baterie AA, 1,5V 
   b) síťový adaptér 6V, 500mA – 600mA, stabilizovaný  
Příslušenství   Manžeta AC-1-M (obvod paže 22 - 32 cm) 

lze dokoupit manžetu AC-1-L (obvod paže 32-42 cm) 
Software 
 

 
Technické změny vyhrazeny! 

 
Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.  

Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!  

Papír odevzdejte na sběrné místo. 
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Výhradní dovozce do ČR: 

BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná 
Tel./ fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396 

e-mail:Info@microlife.cz 
www.microlife.cz nebo www.boneco-cr.cz 

 

 
   


