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Displej

P ed použitím tohoto výrobku si pe liv  p e t te návod.

Ur eno pro kontakt typu BF s ástmi lidského t la.

Vážený zákazníku,
Váš nový p ístroj na m ení krevního tlaku Microlife je spolehlivým 
léka ským nástrojem pro odb r hodnot z horní kon etiny. Umož-

uje snadné použití, zajišt ny jsou p esné výsledky a velmi se 
doporu uje pro sledování krevního tlaku osob ve Vaší domácnosti. 
Tento p ístroj byl vyvinut ve spolupráci s léka i a klinické testy 
potvrzují velmi vysokou p esnost m ení.*
Prostudujte prosím tyto pokyny pe liv  tak, abyste porozum li všem 
funkcím a informacím týkajícím se bezpe nosti. Chceme, abyste 
byli se svým výrobkem Microlife spokojeni. Máte-li jakékoliv otázky, 
problémy nebo chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte prosím 
místní zákaznický servis Microlife. Váš prodejce nebo lékárna Vám 
dají adresu prodejce Microlife ve Vaší zemi. Alternativn  m žete 
navštívit webové stránky www.microlife.com, kde naleznete mnoho 
cenných informací o našich výrobcích.
Bu te zdrávi – Microlife AG!

* V tomto p ístroji je použitá stejná technologie jako v ocen ném 
p ístroji «BP 3BTO-A», model testovaný podle protokolu Britské 
spole nosti pro hypertenzi (BHS).

Microlife BP A1 Easy CZ

1 Tla ítko ON/OFF (ZAP/VYP)
2 Displej
3 Zásuvka manžety
4 Zásuvka napájení
5 Prostor na baterie
6 Manžeta
7 Konektor manžety

8 Systolická hodnota
9 Diastolická hodnota
AT Frekvence tepu
AK Indikátor manžety
AL Indikátor pohybu paže
AM Indikátor pulzu
AN Zobrazení baterií
AO Indikátor srde ní arytmie (PAD)
AP Uložená hodnota
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Záru ní karta (viz zadní kryt)

1. D ležitá fakta o krevním tlaku a samom ení

• Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách generovaný srde ní 
inností. Vždy se m í dv  hodnoty, systolický (horní) a 

diastolický (spodní) tlak.

• P ístroj ukazuje také frekvenci tepu (po et úder  srdce za 
minutu).

• Trvale vysoké hodnoty tlaku mohou poškodit Vaše srdce a 
v takovém p ípad  je nutno zajistit lé bu!

• Vždy se o Vašich hodnotách tlaku pora te s léka em a sd lte mu, 
pokud si všimnete n eho neobvyklého nebo máte-li pochyby. 
Nikdy se nespoléhejte na jediné m ení krevního tlaku.

• Pro nadm rn  vysoký krevní tlak existuje mnoho p í in. Jejich 
podrobn jší vysv tlení obdržíte od svého léka e, který Vám 
také v p ípad  pot eby nabídne vhodnou lé bu. Krom  lék , i 
ztráta t lesné hmotnosti a cvi ení m že snížit krevní tlak.

• Za žádných okolností byste nem li m nit dávkování 
jakýchkoliv lék  p edepsaných léka em!

• Krevní tlak b hem dne podléhá zna ným fluktuacím v závislosti 
na fyzické námaze a stavu. M li byste proto své údaje m it za 
stejných podmínek a cítíte-li se uvoln ní! Ud lejte si m ení 
nejmén  dvakrát v ranních hodinách (vypo ítejte si jejich pr m r), 
m ení zopakujte i ve ve erních hodinách (také si vypo ítejte 
jejich pr m r). 

• Zcela b žn  lze b hem dvou rychle za sebou provád ných 
m ení získat výrazn  odlišné výsledky.

• Odchylky mezi m eními provád nými léka em nebo v lékárn  
a domácím m ením jsou zcela normální, nebo  se jedná o 
zcela odlišné situace.

• N kolik m ení po sob  poskytuje mnohem spolehliv jší infor-
mace o krevním tlaku, než jen jedno m ení.

• Mezi dv ma m eními ponechejte krátkou p estávku alespo  
15 vte in.

• Pokud trpíte nepravidelným srde ním tepem (arytmie, viz 
oddíle «4.»), m ení tímto p ístrojem by m ly být vyhodnocené 
Vaším léka em.

• Pulzní displej není vhodný pro kontrolu frekvence srde ních 
stimulátor !

• Jste-li t hotná, m la byste sv j krevní tlak sledovat velmi 
pe liv , nebo  v této dob  se m že velmi drasticky m nit!

Tento p ístroj je speciáln  ur ený i na používání v t hotenství 
a v dob  preeklampsie. P i zjišt ní neobvyklých vysokých 
hodnot v t hotenství, zopakujte m ení po 4 hodinách. Pokud 
jsou nam ené hodnoty stále p íliš vysoké, pora te se svým 
léka em anebo gynekologem. 
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Jak vyhodnotit sv j krevní tlak?

Pro hodnocení je ur ující vyšší hodnota. P íklad: hodnota krevního 
tlaku 140/80 mmHg anebo hodnota 130/90 mmHg indikuje «p íliš 
vysoký krevní tlak».

2. První použití p ístroje

Vložení baterií
Po vybalení p ístroje do n j nejprve vložte baterie. P ihrádka na 
baterie 5 se nachází na spodní stran  p ístroje. Vložte baterie (4 x 
1,5V, velikost AA) a dávejte p itom pozor na vyzna enou polaritu.

Vyberte správnou manžetu
Microlife nabízí r zné rozm ry manžet. Vyberte velikost manžety 
odpovídající obvodu Vaší paže (m ené t sným obto ením st edu 
paže).

Tvarovaná manžeta «Easy» je dostupná pro lehké a poho-
dlné nasazení.
Používejte pouze manžety Microlife!

Pokud p iložená manžeta 6 nesedí, kontaktujte místní zákaz-
nický servis Microlife.
Manžetu p ipojte k p ístroji zasunutím konektoru 7 na doraz 
do zásuvky 3.

3. M ení krevního tlaku pomocí tohoto p ístroje

Kontrolní p ehled pokyn  pro spolehlivé m ení
1. P ed m ením se vyhn te fyzické aktivit , jídlu a kou ení.
2. P ibližn  5 minut p ed m ením se usa te a uvoln te se.
3. M ení vždy provád jte na stejné paži (v tšinou levé). Dopo-

ru uje se, aby léka i vykonávali dvojité m ení na pacientech p i 
první návšt v  kv li zjišt ní, na které paži budou vykonávat 
m ení v budoucnosti. Krevní tlak by se m l vždy m it na paži 
s vyšším krevním tlakem.

4. Z paže sejm te t sn  p iléhavý od v. Aby nedošlo ke škrcení, 
nevyhrnujte rukávy košile - jsou-li voln  spušt né, nebudou 
manžet  p ekážet.

5. Vždy se ujist te, že používáte správnou velikost manžety 
(ozna ení na manžet ).
• Manžetu nasazujte t sn , ne však p íliš.
• Ujist te se, že manžeta je umíst ná 2 cm nad loktovou 

jamkou.
• Zna ka artérie («artery mark») na manžet  (p ibližn  3 cm 

dlouhé ervené ozna ení) se musí p iložit na tepnu, která se 
nachází na vnit ní stran  paže.

• Paži podep ete tak, aby byla uvoln ná.
• Zajist te, aby manžeta byla ve stejné výši jako srdce.

6. M ení zahajte stla ením tla ítka ON/OFF 1.
7. Manžeta nyní za ne automaticky pumpovat vzduch. Bu te 

uvoln ní, nehýbejte se a nenapínejte pažní svaly d íve, než se 
zobrazí výsledky. Dýchejte normáln  a nemluvte.

8. P i dosažení správného tlaku pumpování p estane a tlak za ne 
postupn  klesat. Nebylo-li požadovaného tlaku dosaženo, 
p ístroj do manžety automaticky p i erpá více vzduchu.

9. V pr b hu m ení bliká na displeji indikátor pulzu AM.
10.Zobrazí se výsledek systolického 8, diastolického 9 krevního 

tlaku a tepové frekvence AT.
11.Jakmile je m ení dokon eno, odstra te manžetu.
12.P ístroj vypn te. (P ístroj se vypne automaticky cca po 

1 minut ).
M ení lze kdykoliv zastavit stisknutím tla ítka ON/OFF (nap . 
když se necítíte dob e anebo máte pocit nep íjemného tlaku).
Víte-li, že váš systolický krevní tlak je velmi vysoký, je 
vhodné, když si tlakom r dop edu nastavíte sami. Po napum-
pování tlakom ru na hladinu až na cca 30 mmHg (zobrazí se 
na displeji) stiskn te tla ítko ON/OFF. Držte tla ítko stisk-
nuté, až tlak stoupne na cca 40 mmHg nad o ekávanou 
hodnotou systolického tlaku - pak tla ítko uvoln te. 

Tabulka pro hodnoty tlaku krve dosp lých p i m ení v domácím 
prost edí v souladu s mezinárodními pokyny (ESH, AHA, JSH). 
Údaje v mmHg.

Rozsah
Systo-
lický

Diasto-
lický Doporu ení

p íliš nízký krevní tlak  100  60 Pora te se s 
léka em

1. optimální krevní tlak 100 - 130 60 - 80 Samokontrola
2. zvýšený krevní tlak 130 - 135 80 - 85 Samokontrola
3. p íliš vysoký krevní 

tlak
135 - 160 85 - 100 Vyhledejte léka skou 

pomoc
4. nebezpe n  vysoký 

krevní tlak
160 100 Okamžit  vyhledejte 

léka skou pomoc!

Velikost manžety pro obvod paže

S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
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4. Indikátor pulzové arytmie pro d ív jší detekci

Tento symbol AO signalizuje, že p i m ení byla zjišt na nepravidelná 
tepová frekvence. V tomto p ípad  se mohou výsledky od Vašeho 
krevního tlaku lišit – m ení opakujte. Ve v tšin  p ípad  to není na 
závadu. Pokud se však tento symbol objevuje pravideln  (nap . n ko-
likrát týdn , p i každodenním m ení), pak Vám doporu ujeme infor-
movat léka e. Svému léka i prosím ukažte následující vysv tlení:

5. Pam

Na konci m ení p ístroj vždy uchovává poslední výsledek. Pro 
vyvolání této hodnoty stla te a p idržte tla ítko ON/OFF 1 
(p ístroj musí být nejprve vypnutý). Nyní se zobrazí všechny prvky 
displeje. Jakmile se objeví uložená nam ená hodnota a písmeno 
«M» AP, tla ítko uvoln te.

6. Indikátor baterií a vým na baterií

Tém  vybité baterie
Jsou-li baterie vybity p ibližn  ze ¾, p i zapnutí p ístroje za ne blikat 
symbol baterií AN (zobrazí se áste n  vypln ná baterie). P estože 
p ístroj bude m it spolehliv  i nadále, m li byste baterie vym nit.

Vybité baterie – vým na
Jsou-li baterie zcela vybité, p i zapnutí p ístroje za ne blikat 
symbol AN (zobrazí se vybitá baterie). Nelze provád t žádná další 
m ení, baterie je nutné vym nit.
1. Otev ete p ihrádku s bateriemi 5 na spodní stran  p ístroje.
2. Vym te baterie – zajist te jejich správnou polaritu dle symbol  

uvnit  bateriového prostoru.

Jaké baterie a jaký postup?
Používejte 4 nové 1,5V baterie s dlouhou životností, veli-
kost AA.
Nepoužívejte baterie po vypršení životnosti.
Baterie vyjm te, pokud se p ístroj nebude delší dobu používat.

Používání dobíjecích baterií
Tento p ístroj lze provozovat také s dobíjecími bateriemi.

Používejte pouze dobíjecí baterie typu «NiMH»!
Objeví-li se symbol vybitých baterií, baterie nutno vyjmout a 
dobít! Nesmí se nechávat uvnit  p ístroje, nebo  m že dojít 
k jejich poškození (úplnému vybití v d sledku sporadického 
užívání p ístroje, a to i v p ípad  vypnutí p ístroje).
Nemáte-li v úmyslu p ístroj delší dobu používat (týden a 
více), dobíjecí baterie vždy vyjm te!
Baterie NELZE dobíjet v p ístroji! Baterie dobíjejte v externí 
nabíje ce a dodržujte informace týkající se dobíjení a trvan-
livosti!

7. Použití napájecího adaptéru

Tento p ístroj lze provozovat s využitím adaptéru Microlife 
(DC 6V, 600 mA).

Používejte pouze adaptér Microlife dostupný jako originální 
p íslušenství vhodné pro Váš zdroj nap tí.
Vždy zkontrolujte, zda není napájecí adaptér nebo kabel 
poškozen.

1. Kabel adaptéru zasu te do zásuvky pro adaptér 4 v p ístroji.
2. Zástr ku adaptéru zasu te do nást nné zásuvky.
Po p ipojení napájecího adaptéru se nespot ebovává žádný proud 
baterií.

8. Chybová hlášení

Dojde-li b hem m ení k chyb , m ení se p eruší a zobrazí se 
chybové hlášení, nap . «ERR 3».

Informace pro léka e k astému výskytu indikátoru arytmie

Tento p ístroj je oscilometrický tlakom r, který analyzuje nepra-
videlnost tepu v dob  m ení. P ístroj je klinicky testovaný.
Vyskytnou-li se b hem m ení nepravidelnosti, po m ení se 
zobrazí symbol arytmie. Pokud se symbol objevuje ast ji (nap . 
n kolikrát týdn  p i každodenním m ení) doporu ujeme paci-
entovi vyhledat léka skou pomoc.
P ístroj nenahrazuje srde ní vyšet ení, slouží však pro v asné 
zjišt ní nepravidelnosti pulzu.

Chyba Popis Možná p í ina a zp sob nápravy

«ERR 1» P íliš slabý 
signál

P íliš slabé signály impulz  na manžet . 
Upravte manžetu a m ení opakujte.*

«ERR 2»
AL

Chybný 
signál

B hem m ení byly na manžet  zjišt ny 
chybné signály zp sobené nap íklad 
pohybem nebo svalovým nap tím. M ení 
opakujte, p i emž paži m jte v klidu.

«ERR 3»
AK

V manžet  
není tlak

V manžet  nelze generovat pot ebný 
tlak. Mohou se vyskytovat net snosti. 
Zkontrolujte správnost p ipojení a 
pot ebnou t snost. V p ípad  nutnosti 
vym te baterie. M ení opakujte.
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* Pokud se tento nebo jiný problém vyskytuje opakovan , pora te 
se prosím s léka em.

Pokud se domníváte, že výsledky jsou neobvyklé, pe liv  si 
prosím p e t te informace v oddíle «1.».

9. Bezpe nost, pé e, zkouška p esnosti a likvidace

m Bezpe nost a ochrana

• Tento p ístroj lze používat pouze pro ú ely popsané v této 
p íru ce. Výrobce neodpovídá za škody zp sobené 
nesprávným použitím.

• Tento p ístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním 
nakládat opatrn . Dodržujte podmínky pro skladování a provoz 
popsané v oddíle «Technické specifikace»!

• Chra te p ed:
- vodou a vlhkostí
- extrémními teplotami
- nárazy a upušt ním na zem
- zne išt ním a prachem
- p ímým slune ním svitem
- teplem a chladem

• Manžety jsou citlivé a vyžadují opatrné zacházení.
• Nepoužívejte jiný druh manžety anebo manžetového konektoru 

na m ení s tímto p ístrojem.
• Manžetu nafukujte pouze když je nasazená.
• P ístroj nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických 

polí, nap . u mobilních telefon  nebo rádia.
• P ístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený 

nebo si všimnete ehokoliv neobvyklého.
• P ístroj nikdy nerozebírejte.
• Pokud se p ístroj nebude delší dobu používat, baterie by se 

m ly vyjmout.

• Pe liv  si p e t te bezpe nostní pokyny v jednotlivých oddílech 
této p íru ky.

Dbejte na to, aby p ístroj nepoužívaly d ti bez dohledu; 
n které ásti jsou tak malé, že m že dojít k jejich spolknutí.

Pé e o p ístroj
P ístroj ist te pouze m kkým suchým had íkem.

išt ní manžety
Skvrny na manžet  opatrn  odstraníte vlhkým had íkem a 
mýdlovou vodou.

m Varování: Neperte manžetu v pra ce i my ce nádobí!

Zkouška p esnosti
Zkoušku p esnosti tohoto p ístroje doporu ujeme provád t každé 
2 roky nebo po mechanickém nárazu (nap . p i upušt ní na zem). 
Pro zajišt ní této zkoušky kontaktujte místní zákaznický servis 
Microlife (viz p edmluva).

Likvidace
Baterie a elektronické p ístroje nutno likvidovat v souladu 
s místními platnými p edpisy, nikoliv s domácím odpadem.

10. Záruka

Na tento p ístroj se vztahuje záruka 5 let od data nákupu. Záruka je 
platná pouze po p edložení záru ního listu vypln ném prodejcem (viz 
zadní strana) a potvrzením data nákupu nebo pokladního dokladu.
• Záruka se nevztahuje na baterie a sou ásti podléhající rych-

lému opot ebení.
• Záruka propadá v p ípad  otev ení nebo úprav p ístroje.
• Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v d sledku nesprávné 

manipulace, vybitých baterií, nehody nebo nedodržení provoz-
ních pokyn .

• Manžeta má funk ní záruku (t snost vzdušného vaku) 2 roky.
Kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife (viz.úvod).

11. Technické specifikace

«ERR 5» Abnormální 
výsledek

M ící signály jsou nep esné, a proto nelze 
zobrazit žádný výsledek. Pe liv  si 
p e t te kontrolní seznam pokyn  pro 
spolehlivé m ení a poté m ení opakujte.*

«HI» P íliš 
vysoký pulz 
nebo tlak 
manžety

Tlak v manžet  je p íliš vysoký (nad 
300 mmHg) NEBO je p íliš vysoký pulz 
(nad 200 stah  za minutu). Uvoln te se 
po dobu 5 minut a m ení opakujte.*

«LO» P íliš nízký 
pulz

Tepová frekvence je p íliš nízká (mén  než 
40 stah  za minutu). M ení opakujte.*

Chyba Popis Možná p í ina a zp sob nápravy

Provozní teplota: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
max. relativní vlhkost 15 - 95 %

Skladovací teplota: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
max. relativní vlhkost 15 - 95 %

Hmotnost: 317 g (v etn  baterií)
Rozm ry: 146 x 65 x 46 mm
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Tento p ístroj vyhovuje požadavk m dle sm rnice 93/42/EHS o 
zdravotnických pom ckách.
Práva na technické zm ny vyhrazena.

Postup m ení: oscilometricky, Korotkovovou metodou: 
Fáze I systolická, fáze V diastolická

Rozsah m ení: 20 - 280 mmHg – krevní tlak
40 - 200 stah  za minutu – tepová frekvence

Tlakový rozsah 
displeje manžety: 0 - 299 mmHg
Rozlišení: 1 mmHg
Statická p esnost: tlak v rámci ± 3 mmHg
P esnost pulzu: ±5% z nam ené hodnoty
Zdroj nap tí: 4 x 1,5V baterie; velikost AA

Napájecí adaptér DC 6V, 600 mA (volitelné)
Související normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC)


