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Дякуємо за придбання автоматичного тонометру OMRON JPN500.
Тонометр OMRON JPN500 – це компактний та повністю автоматичний монітор 
артеріального тиску, що працює на основі осцилометричного методу 
вимірювання артеріального тиску. Він просто і швидко вимірює артеріальний 
тиск та частоту пульсу. Передова технологія приладу під назвою «Intellisense», 
що забезпечує комфортне кероване нагнітання повітря у манжету 
без попередньої установки необхідного рівня тиску повітря чи його повторного 
накачування.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно призначати собі лікування на підставі 
результатів, одержаних за допомогою цього приладу. Вживайте ліки 
відповідно до призначення лікаря. Ставити діагноз та лікувати гіпертонію 
може лише кваліфікований лікар.
Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати прилад 
в одному з наступних станів пацієнта: загальна аритмія (наприклад, 
передсердна екстрасистола, шлуночкова екстрасистолія або миготлива 
аритмія), артеріосклероз, недостатня перфузія, діабет, вагітність, 
передеклампсія або ниркова недостатність.
Зверніть увагу: будь-які рухи, тремтіння, здригання пацієнта можуть 
вплинути на показники вимірювань. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ даний прилад у тому випадку, коли рука 
травмована або знаходиться у процесі лікування.
НЕ НАДЯГАЙТЕ манжету на руку під час використання крапельниці 
або під час переливання крові.
Проконсультуйтесь з лікарем перш ніж використовувати тонометр
у випадку наявності артеріовенозного (АВ) шунта.
Не використовуйте тонометр одночасно з іншими медичними 
електричними (МЕ) приладами. Це може призвести до   порушень у роботі 
виробу та/або неточного вимірювання.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ даний прилад поблизу високочастотного 
хірургічного обладнання (ВЧ), МРТ або КТ-сканерів або ж у середовищі, 
насиченому киснем. Це може призвести до порушень у роботі виробу 
та/або неточного вимірювання.
Повітряна трубка або кабель адаптера змінного струму можуть 
спричинити випадкове задушення у немовлят.
Містить дрібні деталі, які можуть становити небезпеку удушення 
у випадку їхнього ковтання дитиною або немовлям.
У випадку виникнення подразнень шкіри або інших проблем, припиніть 
використовувати прилад та проконсультуйтесь з лікарем.

(Використання(додаткового) адаптера змінного струму)
Не використовуйте адаптер змінного струму у випадку пошкодження 
тонометра або шнура живлення. Вимкніть живлення та негайно 
від'єднайте шнур живлення.
Підключіть адаптер змінного струму до розетки з відповідною напругою. 
Не використовуйте перехідник.
Ніколи не підключайте і не відключайте шнур живлення від електричної 
розетки мокрими руками. 

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
не уникнути, може призвести до незначних або середніх травм 
користувача або пацієнта або пошкодження обладнання чи 
іншого майна.

(Загалом під час використання)
Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем. Самодіагностика результатів 
вимірювань та самолікування небезпечні.
Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього монітора 
у випадку будь-якого з нижчезазначених станів:
- якщо у вас була мастектомія.
- якщо ви маєте серйозні проблеми кровотоку або захворювання крові, 
оскільки надування манжети може спричинити синці.
Не здійснюйте вимірювання частіше, ніж це необхідно. 
Через перешкоджання кровотоку можуть з’явитися синці.
У випадку виникання будь-яких відхилень у роботі приладу, зніміть 
манжету з руки.
Не використовуйте цей тонометр для вимірювання тиску у немовлят, 
а також у людей, які не здатні самостійно висловити своє ставлення 
до процедури.
Не нагнітайте повітря в манжету більше, ніж це необхідно. 
Не використовуйте цей монітор з будь-якою іншою метою, окрім 
вимірювання артеріального тиску.
Використовуйте лише манжету для рук, що поставляється у комплекті 
до цього тонометру. Використання інших манжетів для рук може призвести 
до неправильних результатів вимірювань.
Під час вимірювання переконайтесь, що мобільний телефон чи будь-які 
інші електричні пристрої, що випромінюють електромагнітні поля, 
не перебувають у межах 30 см від цього монітора. Це може призвести 
до неправильної роботи монітора та/або до неправильних результатів 
вимірювання.
Не розбирайте монітор або манжету. Це може спричинити неточну роботу.
Не використовуйте в місцях з підвищеною вологістю або в місцях, де 
на тонометр може потрапити вода. Це може пошкодити пристрій.
Не використовуйте цей монітор у рухомому транспортному засобі 
(автомобілі, літаку).

Для перегляду показників, збережених у пам’яті

Видалення показників, збережених у пам’яті

Натисніть кнопку (    ).

Натискайте кнопку (    ) для перегляду показників, 
збережених у пам’яті. 

Після появи символу (    ), спочатку натисніть 
кнопку «Пам’ять». Утримуючи її, натисніть 
кнопку СТАРТ/СТОП і утримуйте 
їх одночасно більше 3 секунд.

Примітка: Окремо збережені у пам’яті 
                 показники не видаляються.

Вимірювач 
артеріального тиску та 

частоти серцевих скорочень

JPN500 (HEM-7123-AP3) 

Примітки:
• Якщо ви здійснюєте вимірювання 
  на правій руці, повітряна трубка буде 
  знаходитись зі сторони ліктя. Не кладіть 
  руку безпосередньо на трубку.
• Артеріальний тиск на правій та лівій руці 
  може відрізнятись, відповідно результати вимірювань також можуть 
  відрізнятися. Компанія Omron рекомендує завжди вимірювати тиск 
  на одній і тій самій руці. У випадку суттєвої різниці між значеннями 
  на правій та лівій руці необхідно звернутися до лікаря і з'ясувати, 
  на якій руці слід здійснювати вимірювання.

Нижній край манжети повинен 
знаходитися на 1-2 см вище ліктя. 
Мітка (стрілка під повітряною 
трубкою) повинна бути розташована 
посередині внутрішньої сторони руки.

Надійно закріпіть 
застібку-липучку.

Протягніть руку всередину манжети.  

Обережно вставте повітряну трубку 
в гніздо для трубки.

Зніміть з руки одяг, що щільно прилягає, або підкотіть рукав. 
Не накладайте манжету поверх щільного одягу.

Розташування манжети на руці

Перед вимірюванням

*Примітка: Якщо показник вашого 
     систолічного або діастолічного 
     артеріального тиску не відповідає 
     стандартним нормам (вище 
     134/84 мм.рт.ст.), буде блимати 
     символ серцебиття (символ). 
     Див. пункт 3.3.

Кнопка СТАРТ/СТОП 
(вмикання/вимикання) 

(Використання елементів живлення/батарейок)
Під час встановлення елементів живлення обов'язково дотримуйтеся 
полярності.
Використовуйте в цьому електронному блоці лише 4 лужних елемента
живлення типу «AA». Не використовуйте елементи живлення іншого 
типу. Не використовуйте нові та старі елементи живлення разом.
Виймайте елементи живлення, якщо не плануєте використовувати 
пристрій протягом трьох місяців або більш тривалого часу.
Не використовуйте елементи живлення після закінчення їх терміну 
придатності.

(Використання (додаткового) адаптера змінного струму)
• Повністю вставте вилку живлення.
• Від'єднуючи шнур живлення, не тягніть за шнур живлення. 
  Обов’язково тримайте вилку живлення.
• При роботі з кабелем живлення дотримуйтесь наступних вимог:
  Не пошкоджуйте.                                         Не ламайте його.
  Не порушуйте його цілісності.           Не згинайте і не тягніть з силою.
  Не крутіть.             Не зв’язуйте під час використання.
  Не затискайте.             Не кладіть під важкі предмети.
• Витріть пил зі штепсельної вилки.
• Від'єднайте шнур живлення, якщо виріб не використовуватиметься 
  протягом тривалого періоду часу.
• Перед початком технічного обслуговування від'єднайте шнур живлення.
• Використовуйте лише оригінальний адаптер змінного струму, розроблений 
  для цього монітора. Використання сторонніх адаптерів може пошкодити 
  та/або може бути небезпечним для монітора.
Загальні заходи безпеки
• Заборонено силоміць згинати манжету та повітряну трубку.
• Не складайте і не перегинайте повітряну трубку під час вимірювання. 
  Це може спричинити травму за рахунок перешкоджання кровотоку.
• Щоб від’єднати повітряний штекер, потягніть за штекер у місці його 
  з'єднання з монітором, а не за саму трубку.
• Уникайте сильних ударів та вібрацій монітора та манжети, а також падіння.
• Не нагнітайте повітря у манжету, коли вона не обмотана навколо вашої руки.
• Прочитайте та дотримуйтесь “Важливу інформацію щодо електромагнітної 
  сумісності (ЕМС)” у “п. 6. Технічні дані".
• Не використовуйте цей монітор поза визначеним середовищем. Це може 
  спричинити неточну роботу.
• Утилізуйте цей монітор, компоненти та додаткові аксесуари відповідно до 
  діючих місцевих норм. Неналежна утилізація може спричинити забруднення 
  навколишнього середовища.
• Будь ласка, перевірте (наприклад, спостерігаючи за відповідною кінцівкою), 
  чи не викликає цей монітор тривалого порушення кровообігу пацієнта.
• Якщо цей монітор зберігається при максимальній або мінімальній 
  температурі зберігання та транспортування та переміщується в середовище 
  з температурою 20 ° C, рекомендуємо зачекати приблизно 2 години 
  до початку використання монітора.

Відсік для елементів  живлення 
Гніздо адаптера змінного струму 
(для додаткового адаптера) 

Кнопка «Пам’яті» Гніздо для повітряної трубки

Манжета (окружність руки 22-32 см)
Повітряний штекер
Повітряна трубка

Символ «Пам’яті»
Систолічний артеріальний тиск
Діастолічний артеріальний тиск
Символ низького рівня заряду 
елементів живлення
Індикатор правильної фіксації 
манжети
Символ серцебиття  

1. Блимає під час вимірювання
2. Якщо індикатор блимає після 
завершення вимірювання або при
перегляді збережених у пам’яті 
результатів, це вказує на показник 
тиску, що виходить за рамки 
рекомендованих показників*.

Символ нерегулярного серцебиття 
Індикатор руху
Значення частоти пульсу
Випуск повітря

Для отримання точних результатів виконуйте наступні вказівки.
1. Протягом 30 хвилин до вимірювання не слід приймати ванну, пити 
алкогольні напої або каву, палити, виконувати фізичні вправи або 
приймати їжу.
2. Перед вимірюванням необхідно відпочити не менше 5 хвилин.
3. Стрес сприяє підвищенню артеріального тиску. Не здійснюйте 
вимірювання під час стресу.
4. Вимірювання необхідно здійснювати в тихому місці.
5. Зніміть з руки одяг, що щільно прилягає.

Встановлення/заміна елементів живлення

Встановіть 4 елемента 
живлення типу «AA» у відсік 
для елементів живлення, 
як це показано на малюнку.

Зніміть кришку відсіку для 
елементів живлення.

Примітки:
• Якщо на дисплеї з'являється індикатор розряду елементів 
живлення (      ), вимкніть електронний блок та витягніть всі елементи 
живлення. Замініть 4 елемента живлення одночасно. Рекомендується 
використовувати довговічні лужні елементи живлення.
• Значення результатів вимірювань продовжують зберігатися в пам'яті 
навіть після заміни елементів живлення.
• Елементи живлення з комплекту поставки можуть мати коротший 
термін експлуатації, ніж нові елементи.

     Елементи живлення слід утилізувати відповідно до державних/
     місцевих правил щодо утилізації елементів живлення.

Артеріальний тиск слід вимірювати в тихій, 
спокійній обстановці в положенні сидячи 
за комфортної кімнатної температури.

• Сядьте на стілець так, щоб ноги 
не були схрещені, а ступні повністю 
стояли на підлозі.
• Сядьте так, щоб ваша спина та рука 
спиралися на що-небудь.
• Манжету слід розмістити на руці 
на рівні серця.

СТАРТ/СТОП

Примітки:
• Для зупинки вимірювання натисніть кнопку СТАРТ/СТОП 
  один раз, щоб випустити повітря з манжети.
• Не рухайтеся та не розмовляйте під час вимірювання.

Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Примітка: Перед повторним вимірюванням артеріального тиску, 
                  почекайте 2-3 хв. Така пауза між вимірюваннями дозволить 
                  артеріям повернутись у свій попередній стан до того, 
                  як було здійснене вимірювання.

Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне поставлення 
діагнозу на підставі результатів вимірювань та самолікування 
небезпечні.

Індикатор правильної фіксації манжети:
Індикатор правильної фіксації манжети – це унікальна властивість приладу 
визначати, чи достатньо щільно манжета прилягає до руки. Навіть якщо 
на дисплеї з’являється      , прилад буде здійснювати вимірювання.
Примітка: Результати вимірювань можуть бути НЕНАДІЙНИМИ у випадку 
                  неправильної фіксації манжети. Будь ласка, знову зафіксуйте 
                  манжету правильним чином та здійсніть вимірювання. 
                  Якщо на дисплеї з’явиться     , це означає, що манжета 
                  зафіксована правильно і результати вимірювання можна вважати 
                  точними і надійними.

Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП, щоб вимкнути 
тонометр.
Тонометр автоматично збереже показники вимірювання у пам’яті. 
Через 2 хвилини він автоматично вимкнеться. 

Зніміть манжету.

Важлива інформація:
• Якщо показник вашого систолічного або 
  діастолічного артеріального тиску не відповідає 
  стандартним нормам, під час появи результатів 
  вимірювання на дисплеї буде блимати символ 
  серцебиття.  Для вимірювань артеріального 
  тиску в домашніх у мовах новітні дослідження 
  визначили у якості контрольних 
  нижчезазначені величини:

Систолічний артеріальний тиск
Діастолічний артеріальний тиск

> 135 мм.р.т.
> 85 мм.р.т. 

Ці критерії рекомендовано використовувати для вимірювань 
артеріального тиску в домашніх умовах.
• Монітор артеріального тиску має функцію 
  виявлення нерегулярного серцебиття. 
  Нерегулярне серцебиття може вплинути 
  на результати вимірювання. Алгоритм 
  нерегулярного серцебиття автоматично 
  визначає, чи показники вимірювання є дійсними, 
  чи процедуру вимірювання необхідно повторити. 
  Якщо на результати вимірювань вплинуло нерегулярне серцебиття, 
  але результат дійсний, результат відображається разом із 
  символом нерегулярного серцебиття (    ). Якщо нерегулярне 
  серцебиття призводить до недійсного вимірювання, результат 
  не відображається. Якщо після проведення вимірювання 
  відображається символ нерегулярного серцебиття (    ), 
  повторіть процедуру вимірювання. Якщо символ нерегулярного 
  серцебиття відображається часто, повідомте про це свого лікаря.

• Якщо ви рухаєтесь під час вимірювання, 
  на дисплеї з'явиться индикатор руху (    ). 
  Не рухайтесь і повторіть вимірювання.

Використання функції «Пам’яті» 
Монітор автоматично зберігає результат до 60 вимірювань. 
Примітка:
• Якщо пам'ять заповнена, монітор видалить найстаріший показник.

Перед появою показника частоти пульсу, 
на секунду з’явиться показник, збережений 
у пам’яті. Останні показники знаходяться 
біля цифри 1.

Примітка: 
• Якщо показник вашого систолічного або діастолічного 
  артеріального тиску не відповідає стандартним нормам, 
  під час появи результатів вимірювання на дисплеї буде 
  блимати символ серцебиття.  
• Результат правильної/неправильної фіксації манжети 
  з’явиться на дисплеї разом з показниками вимірювань. 
• Якщо у пам’яті не збережено жодних показників, 
  на дисплеї з’являться позначення, зображені справа.  

Манжета почне автоматично наповнюватися повітрям.



Умовне 
позначення 

помилки
Причина Спосіб вирішення

Зніміть манжету. Зачекайте 
2-3 хвилини та виконайте 
наступне вимірювання. Повторіть 
кроки в пункті 3.3. У разі 
повторного виникнення цієї 
проблеми, зверніться до лікаря.

Уважно прочитайте та повторіть 
кроки, описані в пункті 3.3.

Правильним чином зафіксуйте 
манжету. Зверніться до пункту 3.1.

Рекомендується замінити всі
4 елементи живлення на нові, 
як описано в пункті 2.1.

Негайно замініть 4 елемента 
живлення на нові, як описано 
в пункті 2.1.

Обережно вставте штекер, 
як описано в пункті 3.1.

Правильно зафіксуйте манжету, 
як описано в пункті 3.1.

Замініть манжету, 
як описано у розділі 5.

Повторіть процедуру вимірювання. 
Не рухайтесь та не розмовляйте 
під час вимірювання. Див. пункт 3.3.

Якщо помилка «Е2» з’являється 
повторно, слід вручну нагнітати 
повітря у манжету до 30-40 мм.рт.ст. 
вище вашого попереднього 
результату вимірювання. 
Див. пункт 3.3.

Не накачуйте манжету 
вище 299 мм.рт.ст. Див. пункт 3.3.

Повторіть процедуру вимірювання. 
Не рухайтесь та не розмовляйте 
під час вимірювання. Див. пункт 3.3.

Зніміть одяг, що заважає манжеті. 
Див. пункт 3.1.

Зверніться до представника OMRON.

Виявлено нерегулярне 
серцебиття.

Рух під час вимірювання.

Манжета зафіксована 
неправильно.

Низький рівень заряду 
елементів живлення.

Елементи живлення
повністю
розряджені.

Повітряний штекер 
від’єднано. 

Манжета неправильно 
зафіксована.

З манжети просочується 
повітря.

Рух під час вимірювання, 
недостатньо повітря 
у манжеті.

Тиск в манжеті
перевищив максимально
допустиме значення, 
після чого було 
виконано декомпресію.

Рух під час вимірювання.

Одяг заважає манжеті.

Помилка пристрою.

4. Несправності та поточний ремонт
4.1    Символи та повідомлення про помилки

4.3   Поточний ремонт

4.2    Виявлення несправностей

Занадто високі 
чи занадто низькі 
показники 
вимірювань.

Тиск у манжеті 
не збільшується.

Манжета занадто 
швидко спускає 
повітря.

Прилад не здійснює 
вимірювання, 
або показники 
надто низькі 
чи надто високі.

Під час натискання 
кнопок нічого 
не відбувається.

Інші проблеми.

Манжета неправильно 
зафіксована.

Рух або розмова 
під час вимірювання.

Манжеті заважає одяг.

Повітряна трубка 
недостатньо щільно 
вставлена у гніздо 
для повітряної трубки. 

Витік повітря з манжети
на плече

Манжета закріплена 
надто вільно.

У манжету нагнітилось 
недостатньо повітря.

Елементи живлення 
відсутні.

Елементи живлення 
вставлені неправильно.

•Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП та повторіть
процедуру вимірювання.
•Якщо проблема не вирішилась, замініть
елементи живлення.
Якщо проблема досі не вирішилась, зверніться 
до представника OMRON.

Правильно зафіксуйте 
манжету, як описано 
в пункті 3.1

Не рухайтесь та 
не розмовляйте під час 
вимірювання. Див. пункт 3.3.

Зніміть одяг, що заважає 
манжеті. Див. пункт 3.1.

Переконайтесь, 
що повітряна трубка 
вставлена у гніздо 
правильним чином. 
Див. пункт 3.1.

Замініть манжету, 
як описано у розділі 5.

Правильним чином 
зафіксуйте манжету, 
щоб вона щільно прилягала 
до руки. Див. пункт 3.1.

Нагнітайте повітря 
у манжету до 30-40 мм.рт.ст. 
вище вашого попереднього 
результату вимірювання. 
Див. пункт 3.3.

Замініть елементи живлення. 
Див. пункт 2.1.

Вставте елементи живлення 
враховуючи полярність (+\-).
Див. пункт 2.1.

Щоб захистити монітор від пошкодження, дотримуйтесь 
наступних рекомендацій:

• Монітор слід чистити м’якою сухою тканиною.
• Для очищення манжети використовуйте м’яку зволожену

тканину та нейтральне мило.

• Не зберігайте тонометр та манжету за екстремально
низьких або високих температур, вологості,
та не піддавайте дії прямих сонячних променів.

• Не згинайте надмірно манжету або повітряну трубку.
• Не розбирайте монітор або його компоненти.
• Уникайте ударів або вібрацій тонометру (наприклад,

падіння на підлогу).
• Не використовуйте леткі рідини для очищення
цього монітора.

• Не мийте манжету і не занурюйте її у воду.
• Не використовуйте бензин, розріджувачі або подібні
розчинники для очищення манжети.

• Не здійснюйте будь-який ремонт самостійно.
У випадку появи дефекту, зверніться до місцевого
представника OMRON.

Примітка: Прочитайте та дотримуйтесь рекомендацій щодо 
“Правильної утилізації цього приладу” у розділі «Технічні 
дані» під час утилізації цього тонометру  та будь-яких 
використаних аксесуарів чи додаткових деталей.

1. Від'єднайте повітряну пробку від гнізда.

2. Акуратно складіть повітряну трубку в манжету.
Примітки:
• Не згинайте надмірно повітряну трубку.
• Не складайте тонометр та його

компоненти у футляр для подальшого
зберігання, якщо:
– Тонометр та його компоненти вологі.
– Місце для зберігання тонометру та його компонентів піддається

впливу екстремальних температур, вологості, прямих сонячних
променів, пилу або їдких парів (наприклад, дезінфікуючого
розчину).

– У місці для зберігання тонометру та його компонентів можливі
вібрації та удари, або прилад буде розміщуватись під кутом.

5. Додаткове медичне приладдя

Середня манжета

HP-CM01
Примітки:
• Будь ласка, зверніться до місцевих представників OMRON щодо
наявності відповідних додаткових деталей.

• В Індії необхідно використовувати адаптер змінного струму
моделі HHP-BH01.

Використання додаткового адаптера змінного струму
Примітка: Для простого підключення та відключення адаптера змінного 

струму використовуйте розетку, що знаходиться у легкому доступі.

1. Вставте штекер адаптера
змінного струму в гніздо
адаптера змінного струму
на задній стороні монітора.

2. Підключіть адаптер змінного
струму до електричної розетки.

Щоб відключити адаптер змінного струму, від'єднайте адаптер змінного 
струму від електричної розетки, а потім від’єднайте штекер адаптера 
змінного струму від монітора.

6. Технічні характеристики
Автоматичний прилад для вимірювання 

 артеріального тиску
JPN500
Цифровий LCD дисплей

Діапазон 
вимірювань 
артеріального тиску
Діапазон 
вимірювань 
частоти пульсу
Точність приладу

Нагнітання повітря

від 20 до 280 мм рт. ст.

від 40 до 180 уд/хв

Тиск: ± 3 мм рт.ст. 
Пульс: ± 5% від показників на дисплеї

Автоматична, за допомогою повітряного електричного
компресора, керованого системою неформальної логіки

Випуск повітря Клапан автоматичного скидання тиску
Пам’ять 60 вимірювань зі встановленими датою та часом
Класифікація ІР Монітор: IP20

Додатковий адаптер змінного струму (HHP-CM01): IP21 
(HHP-BH01): IP22

Параметри 
джерела живлення 

Постійний струм 6 В - 4 Вт (DC 6 V)

Режим роботи Безперервна робота

Робоча деталь Тип BF (манжета)
Захист від Обладнання класу II ME з внутрішнім джерелом 

живлення (при використанні лише елементів живлення)
Умови роботи Від +10 до + 40 °C / від 15 до 90% вологості 

(без конденсації) / від 700 до 1060 гПа
Умови зберігання та 
транспортування

Від - 20 до + 60 °C / від 10 до 95% вологості 
(без конденсації) / від 700 до 1060 гПа

Вага корпусу Прибл. 250 г без елементів живлення
Вага манжети Прибл. 130 г

Розміри манжети Прибл. 145 мм х 466 мм
(Манжета: окружність руки від 22 до 32 см)

Матеріал, з якого 
виготовлена 
трубка/манжета

Нейлон, поліестер, полівінілхлорид

Комплект поставки Основний блок, манжета, керівництво з експлуатації, 
комплект елементів живлення, футляр для зберігання

Джерела живлення 4 елементи живлення типу «АА» напругою 1,5 В
або додатковий адаптер змінного струму 
(НА ВХОДІ ЗС100-240В 50-60Гц0.13-0.065A)

Термін служби 
елементів живлення 

Приблизно 1000 вимірювань
(у разі використання нових лужних елементів живлення)

Довговічність 
приладу 
(термін служби) 

Монітор: 5 років
Манжета: 1 рік
Додатковий адаптер змінного струму: 5 років

Примітки:
• Можливі технічні зміни без попереднього повідомлення.
• У процесі клінічного валідаційного дослідження для визначення діастолічного
артеріального тиску використовувалась 5 фаза на 85 суб’єктах дослідження.

• Цей пристрій пройшов клінічні дослідження згідно з вимогами
ISO 81060-2:2013.

• Цей пристрій не затверджено до використання вагітними.
• Класифікація ІР - це ступінь захисту, що забезпечується корпусом приладу
  відповідно до IEC 60529.
  Цей монітор та додаткові адаптери змінного струму захищені від твердих 
  сторонніх предметів діаметром 12,5 мм і більше, розміром з палець. 
  Додатковий адаптер змінного струму (HHP-CM01) захищений від 
  вертикально падаючих крапель води, які можуть спричинити проблеми 
  під час нормальної роботи. Ще один додатковий адаптер змінного 
  струму (HHP-BH01) захищений від косих падінь крапель води, які можуть 
  спричинити проблеми під час нормальної роботи.

• Цей прилад задовольняє вимоги директиви ЕС 93/42/EEC (директива щодо
медичних приладів).

• Цей прилад для вимірювання артеріального тиску спроектовано відповідно
до європейського стандарту EN1060 «Неінвазивні сфігмоманометри»,
частина 1 «Загальні вимоги» та частина 3 «Додаткові вимоги для
електромеханічних систем вимірювання артеріального тиску».

• Цей прилад OMRON виготовлено в умовах застосування системи суворого
контролю якості компанії OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Японія.
Датчик тиску - головний компонент приладів для вимірювання
артеріального тиску компанії OMRON - виготовляється в Японії.

Робоча частина типу BF 
Ступінь захисту від ураження електричним струмом 
(струми витоку). 
Виріб класу ІІ
Захист від ураження електричним струмом

Знак відповідності директиві ЄС

Порядковий (серійний) номер

Код (номер) партії

Температурний діапазон

Діапазон вологості

Обмеження атмосферного тиску

Полярність роз'єму адаптера

Для використання лише всередині приміщень

Зареєстрована технологія вимірювання 
артеріального тиску OMRON

Манжети сумісні з пристроєм

Мітка для правильною розташування манжети на лівій руці

Мітка для правильного розташування манжети 
над артерією 

Покажчик діапазону та розташування плечової артерії

Не містить натуральний латекс

Покажчик діапазону окружності руки для допомоги 
в підборі правильного розміру манжети

Зверніться до керівництва з експлуатації

Потрібно, щоб користувач ретельно дотримувався 
цього керівництва з метою дотримання правил безпеки

Постійний струм
Змінний струм

Дата виготовлення

Окружність руки

Рівень ефективності електропостачання

Знак відповідності Стандарту щодо ЕМС, що вказує на 
відповідність вимогам Австралії щодо електробезпеки, 
електромагнітної сумісності і телекомунікацій, 
що застосовуються до виробу
Регульований перемикач режимів живлення SMPS, 
що включає в себе захищений від короткого замикання 
ізолюючий трансформатор (нестійкий або стійкий до КЗ)

Регульований перемикач режимів живлення SMPS

Дату виробництва зашифровано в серійному номері, який знаходиться 
на корпусі приладу та/або товарній упаковці: перші 4 цифри позначають 
рік виробництва, наступні 2 цифри - місяць виробництва.

Відповідно до моделі продукту, деякі з вищезазначених символів можуть 
не використовуватись.

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)
Тонометр моделі JPN500 виготовлений OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
Відповідно до стандарту EN60601-1-2:2015 щодо електромагнітної 
сумісності (ЕМС). 
Додаткова документація відповідно до цього стандарту EMC доступна 
на сайті: http://www.omronhealthcare-ap.com/emc-information.
Шукайте інформації про електромагнітну сумісність для JPN500 
на веб-сайті.

Належна утилізація приладу
(використане електричне та електронне обладнання)
Цей символ на приладі або описі до нього вказує, 
що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими 
домашніми відходами після закінчення терміну служби. 
Щоб запобігти можливому негативному впливу 
на довкілля або здоров'я людини через неконтрольовану 
утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей виріб 
від інших типів відходів та утилізуйте його належним чином 
для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Споживачам, що використовують прилад в домашніх умовах, варто 
зв'язатися з місцевим органом влади для одержання докладної інформації 
про те, куди і як можна повернути даний прилад для екологічно безпечної 
переробки. Споживачам, що використовують прилад у своїй діяльності, 
варто звернутися до постачальника приладу та уточнити умови і терміни 
контракту на поставку. Цей пристрій не слід утилізувати разом з іншими 
комерційними відходами
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Керівництво з експлуатації JPN500 (HEM-7123-AP3).
Дата редакції 03 червня 2018р.

R

Прибл. 103 мм (Ш) х 80мм (В) х 129 мм (Д)Розміри приладу

Калібрування та технічне обслуговування
• Точність цього приладу для вимірювання артеріального
тиску ретельно перевірена і розроблена для тривалого
терміну служби.

• Зазвичай рекомендується перевіряти пристрій
раз на два роки, щоб забезпечити його правильну
роботу та точність. Будь ласка, проконсультуйтеся
з місцевим представником OMRON.

4.4   Зберігання
• Зберігайте монітор та компоненти у чистому та
безпечному місці.

Гарантія 5 років.
Номінальна потужність: 
        6 В (4 «АА» тип)

Вимірювач артеріального тиску 
та частоти серцевих скорочень JPN500 
(HEM-7123 AP3)
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