
Виконайте наступний крок, якщо живлення вимкнено.
Натисніть та утримуйте кнопку з'єднання більше 2 секунд, а потім 
відпустіть кнопку з'єднання, коли на дисплеї відображається 
повідомлення «                 ».

 :

Вступ
Дякуємо Вам за придбання автоматичного приладу для вимірювання 
артеріального тиску (АТ) OMRON EVOLV (HEM-7600T-E).
У новому автоматичному приладі для вимірювання АТ використовується 
осциллометричний метод вимірювання АТ. Принцип роботи приладу полягає 
в тому, що він визначає рух крові по плечовій артерії та перетворює рух у 
цифрові показники. Осцилометричний метод вимірювання не вимагає 
застосування стетоскопа, що спрощує використання приладу.
Призначення
Прилад являє собою цифровий електронний блок, призначений для 
вимірювання АТ та частоти серцевих скорочень у дорослих. Прилад визначає 
наявність нерегулярного серцебиття під час вимірювання та відображає 
відповідний індикатор разом з результатами вимірювання.

Важлива інформація з техніки безпеки
Перед початком використання приладу, обов’язково прочитайте розділ 
цього керівництва з експлуатації «Важлива інформація з техніки безпеки».
Для вашої безпеки обов’язково дотримуйтесь вказівок, наведених у керівництві 
з експлуатації. Збережіть його для одержання необхідних даних у майбутньому.
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо конкретних значень вашого АТ.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно призначати лікування на підставі результатів, 
  одержаних за допомогою цього приладу. Вживайте ліки відповідно до призначення 
  лікаря. Ставити діагноз та лікуватигіпертонію може лише кваліфікований лікар. 
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ даний прилад на руці, якщо вона травмована 
  або якщо здійснюється її лікування.
• НЕ НАДЯГАЙТЕ манжету на руку під час використання крапельниці або 
  під час переливання крові.
• НЕ ЗАКАЧУЙТЕ повітря в манжету, надягнувши її на будь-які частини тіла, 
  відмінні від плеча.
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ даний прилад поблизу високочастотного хірургічного 
  обладнання (ВЧ), МРТ або КТ-сканерів або ж у середовищі, насиченому 
  киснем. Це може порушувати роботу виробу та/або призвести до неточного 
  вимірювання.
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ даний прилад для вимірювання тиску у немовлят,
  маленьких дітей, а також у людей, які не здатні самостійно висловити 
  своє ставлення до процедури.
• Перед використанням приладу проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас 
  є поширені аритмії (наприклад передсердна екстрасистола, шлуночкова 
  екстрасистолія або миготлива аритмія), артеріосклероз, недостатня перфузія, 
  діабет, вагітність, передеклампсія або ниркова недостатність.
• Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне ставлення діагнозу на підставі 
  результатів вимірювань та самолікування небезпечні.
• Містить дрібні деталі, які можуть становити небезпеку удушення, якщо їх 
  проковтне дитина або немовля.
• Зберігайте ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ в місцях, недоступних для дітей та немовлят.
• Цей прилад випромінює радіочастотну енергію в діапазоні 2,4 ГГц. 
  НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад в місцях, де на використання радіочастотної 
  енергії накладаються обмеження (наприклад, на борту літака або в лікарнях).

• Припиніть використання цього приладу та зверніться до лікаря у разі появи 
  подразнення на шкірі або виникненні дискомфорту.
• Перед використанням цього приладу на руці з артеріовенозним шунтом 
  проконсультуйтеся з лікарем.
• Зверніть увагу, що на показання приладу можуть вплинути рухи або 
  тремтіння ПАЦІЄНТА.
• Якщо вам робили мастектомію, то перед використанням даного приладу 
  проконсультуйтеся з лікарем.
• Якщо ви страждаєте на серйозні порушення кровообігу або інші захворювання 
  крові, то перед використанням приладу необхідно проконсультуватися з лікарем, 
  оскільки нагнітання повітря в манжету може призвести до утворення синців.
• Не здійснюйте вимірювання частіше, ніж необхідно, оскільки це може 
  призвести до утворення синців у результаті порушення кровообігу.
• Зніміть манжету, якщо вона не починає здуватися під час вимірювання.
• Використовуйте прилад лише для вимірювання АТ.
• Під час вимірювання переконайтеся, що на відстані 30 см від приладу немає 
  мобільних або ін. електричних пристроїв, що випромінюють електромагнітні хвилі. 
  Це може порушити роботу приладу та/або призвести до неточного вимірювання.
• Не використовуйте прилад одночасно з іншим медичним електричним 
  обладнанням (клас ME). Це може порушувати роботу виробу та/або 
  призвести до неточного вимірювання.
• Не розбирайте електронний блок або його компоненти і не намагайтеся 
  виконати їх ремонт. Це може призвести до неточності показань. 
• Не використовуйте в місцях з високою вологістю або там, де на прилад 
  можуть потрапити бризки води. Це може призвести до пошкодження 
  електронного блоку.
• Не використовуйте цей прилад у транспортному засобі, що рухається 
  (наприклад, в автомобілі або у літаку).
• Не допускайте падіння цього приладу та не наражайте його на дію 
  сильних струсів або вібрацій.
• Не використовуйте даний прилад в місцях з високою або низькою вологістю 
  чи зависоких або низьких температур. Див. Розділ «6. Технічні характеристики».
• Переконайтеся, спостерігаючи за відповідною кінцівкою, що прилад 
  не викликає погіршення кровообігу пацієнта.
• Не використовуйте даний прилад в середовищі інтенсивного застосування 
  обладнання (наприклад, у поліклініці або в кабінеті лікаря).
• Протягом 30 хвилин до вимірювання не слід приймати ванну, пити алкогольні 
  напої або каву, палити, виконувати фізичні вправи або приймати їжу.
• Перед вимірюванням необхідно відпочити мінімум 5 хвилин.
• Перед здійсненням вимірювання зніміть з плеча одяг, що щільно прилягає.
• Не рухайтеся та не розмовляйте під час вимірювання.
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Важлива інформація про електромагнітну 
  сумісність (ЕМС)» в розділі 6 «Технічні характеристики» та дотримуйтеся їх.
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Належна утилізація приладу» в розділі 6 
  «Технічні характеристики» та дотримуйтеся їх під час утилізації приладу та 
  приладдя, що використовується з ним, або додаткових частин.

Передача даних
• Не замінюйте елемент живлення під час передавання результатів 
  вимірювань на смарт-пристрій. Це може призвести до неправильної роботи 
  електронного блоку та помилки під час передавання результатів вимірювань АТ.
• Під час передавання результатів вимірювань на смарт-пристрій, не розташовуйте 
  поруч з електронним блоком інтелектуальні картки з інтегральними 
  мікросхемами, магніти, металеві предмети або інші пристрої, що створюють 
  електромагнітні поля. Це може призвести до неправильної роботи 
  електронного блоку та помилки під час передавання результатів вимірювань АТ.
Догляд та використання елементів живлення
• Під час встановлення елементів живлення обов'язково дотримуйтеся полярності.
• Використовуйте в цьому приладі лише 4 лужних елемента живлення типу 
  «AAA». Не використовуйте елементи живлення іншого типу. 
  Не використовуйте нові та старі елементи живлення разом.
• Виймайте елементи живлення, якщо не плануєте використовувати 
  пристрій протягом тривалого часу.
• У разі потрапляння електроліту з елементу живлення в очі негайно 
  промийте їх великою кількістю чистої води. Негайно зверніться до лікаря.
• У разі потрапляння електроліту з елементу живлення на шкіру негайно 
  промийте шкіру великою кількістю чистої теплої води. Якщо подразнення, 
  травма або біль зберігаються, зверніться до лікаря.
• Не використовуйте елементи живлення після закінчення їх терміну придатності.
• Періодично перевіряйте елементи живлення, щоб переконатися 
  в їх працездатності.
• Використовуйте лише елементи живлення, призначені для цього 
  приладу. При роботі з іншими елементами живлення можливе 
  ушкодження та/або вихід приладу з ладу.

1. Опис приладу
Комплект поставки:
Електронний блок з вбудованою манжетою, комплект елементів 
живлення типу «ААА», футляр для зберігання приладу, керівництво 
з експлуатації, інструкція зі встановлення додатку, гарантійний талон.

1.1 Символи на дисплеї

Нерегулярний ритм серцебиття – це ритм, 
який на 25% відрізняється від середнього 
ритму, визначеного під час вимірювання 
систолічного та діастолічного АТ.
Якщо поруч з результатом вимірювання відображається індикатор 
нерегульрного серцебиття, рекомендується звернутися до лікаря 
за консультацією. Дотримуйтесь вказівок лікаря.

Індикатор руху відображається, якщо під час вимірювання Ви рухалися. 
Зніміть манжету та зачекайте 2-3 хвилини. Виміряйте тиск ще раз, 
зберігаючи нерухомий стан під час вимірювання.

• Якщо на дисплеї відображається індикатор синхронізації, переконайтеся, 
  що електронний блок з'єднано зі смарт-пристроєм або передає дані.
• Якщо на дисплеї відображається індикатор синхронізації, передайте 
  дані, перш ніж значення вимірювань будуть видалені. У внутрішній 
  пам'яті зберігається до 100 результатів вимірювань. Якщо перед 
  виконанням завантаження досягається ця межа, найстаріше 
  значення видаляється.

Вказівки щодо лікування артеріальної гіпертензіі ESH/ESC, 2013 р.
Визначення гіпертензії за рівнем АТ в кабінеті лікаря та АТ вдома

Вищезазначені дані мають статистичну цінність для моніторингу АТ.

1.2 Перед вимірюванням
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 АТ. Не здійснюйте вимірювання під час стресу.
4. Вимірювання необхідно здійснювати в тихому місці.
5. Зніміть з руки одяг, що щільно прилягає.
6. Запишіть показники АТ та частоти серцевих скорочень для 
    подальшого надання лікарю. Одноразове вимірювання не дозволяє 
    одержати точне значення АТ. Необхідно виміряти АТ та записати 
    показники декілька разів протягом деякого періоду часу. 
    Намагайтеся вимірювати АТ кожен день в один і той же час.

2. Підготовка до роботи
2.1 Встановлення/заміна елементів живлення
1. Зніміть кришку відсіку для

елементів живлення.
Обережно натисніть на важіль 
пальцем та потягніть вниз.

2. Встановіть 4 елемента 
живлення типу «AAA» згідно 
з полярністю у відсік для 
елементів живлення.

3. Встановіть кришку відсіку 
для елементів живлення 
на місце.

Після надійного встановлення елементів живлення в цей пристрій на екрані 
відображається повідомлення та індикатор синхронізації, як на зображені:

Примітки:

• 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.

2.2 З'єднання електронного блоку зі смарт-пристроєм
Дата та час на електронному блоці встановлюються автоматично 
під час його з’єднання зі смарт-пристроєм.
Щоб розпочати використання додатку OMRON connect, відвідайте 
веб-сторінку omronconnect.com/setup для отримання інструкцій 
щодо початкового налаштовування.

1. Увімкніть функцію                    на смарт-пристрої.

2. Завантажте та встановіть на смарт-пристрій безкоштовний 
додаток «OMRON connect».

* Якщо додаток «OMRON connect» вже встановлено, перейдіть до:
Меню > Пристрої > Додати пристрій

3. Відкрийте додаток на смарт-пристрої та дотримуйтеся 
інструкцій щодо встановлення додатку та з'єднання.

4. Переконайтеся в тому, що електронний блок успішно 
приєднано до смарт-пристрою.
Якщо електронний блок успішно приєднано до смарт-пристрою, 
на екрані відображається повідомлення  «OK».

Якщо відображається повідомлення «Err», то для одержання 
додаткової інформації див. «Помилка з'єднання. / 
Дані не передаються.» у розділі 4.2.

Примітки:
• Якщо ви використовуєте додаток, відмінний від «OMRON connect», 
  дата та час можуть не встановитися автоматично. Щоб встановити 
  дату та час, з'єднайте електронний блок зі смарт-пристроєм або 
  передайте дані за допомогою додатку «OMRON connect».
• Дата/час будуть встановлені лише для наступних вимірювань, 
  виконаних після передачі даних вимірювань, та не будуть збережені 
  для вимірювань, переданих в цей момент.
• Зверніть увагу, що компанія OMRON не несе відповідальність за 
  втрату даних та/або інформації.
• Якщо електронний блок використовується без з'єднання зі смарт-
  пристроєм, див. «Використання електронного блоку без під’єднання 
  до смарт-пристрою» в розділі «3.3 Виконання вимірювань».

3. Використання приладу
3.1 Розташування манжети на руці

Зніміть з лівої руки одяг, що щільно прилягає. Не накладайте манжету 
поверх щільного одягу.

1. Накладіть манжету на верхню 
частину лівої руки.

Нижній край манжети повинен знаходитися 
на1-2 см вище ліктя. Розмістіть дисплей 
таким чином, щоб дані, які відображаються 
на ньому, були добре видні.

2. Надійно закріпіть застібку-липучку.

Примітки:
• АТ на правій та лівій руці можуть бути 
  різним, та виміряні значення також можуть 
  відрізнятися. Компанія Omron рекомендує 
  завжди вимірювати тиск на одній і тій же 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.
• Розташувавши електронний блок кнопкою [START / STOP] у бік тіла, 
  ви полегшите використання пристрою.

3.2 Правильна поза під час вимірювання
АТ 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 прилягали до підлоги.
• Сядьте так, щоб ваша спина та рука спиралися 
  на що-небудь.
• Манжету слід розмістити на руці на рівні серця.

3.3 Здійснення вимірювань
Примітки:
• Для зупинки вимірювання натисніть кнопку [START / STOP] один раз, 
  щоб випустити повітря з манжети.
• Не рухайтеся та не розмовляйте під час вимірювання.
• Цей пристрій дозволяє зберігати до 100 результатів вимірювань 
  у внутрішній пам'яті. Збережені результати вимірювань неможливо 
  переглянути на дисплеї. Щоб переглянути результати всіх вимірювань, 
  виконаних аж до останнього вимірювання, необхідно 
  використовувати додаток «OMRON Сonnect».
• Не використовуйте електронний блок одночасно з іншим електричним 
  приладом. Це може призвести до некоректної роботи електронного блоку.

1. Натисніть кнопку [START / STOP].
У манжету починає нагнітатися повітря.

 : Манжета на руці закріплена досить щільно.
   Манжета на руці закріплена недостатньо щільно 
   або накладена неправильно.

Примітка: Під час вимірювання на дисплеї відображається індикатор 
правильної фіксації манжети.

Наступні індикатори вказують на те, що вимірювання 
виконується неправильно

• Якщо відображається один з індикаторів, вказаних нижче, 
  здійсніть інше вимірювання та спробуйте ще раз.

2. Розстебніть застібку та зніміть манжету.

3. Передайте результати вимірювання.
Переконайтеся, що електронний блок знаходиться на відстані не більше 
5 м від смарт-пристрою та додаток «OMRON Сonnect» активний.
Після завершення вимірювання результати автоматично 
передаються у додаток.

Передавання результатів вимірювань пізніше
1. Відкрийте програму на смарт-пристрої та дотримуйтеся інструкцій.
2. Щоб почати передачу, натисніть кнопку з'єднання.

• Якщо результати вимірювань передані на смарт-пристрій успішно, 
  на дисплеї буде блимати текст «OK».

Якщо відображається повідомлення «Err», то для одержання 
додаткової інформації див. «Помилка з'єднання / 
Дані не передаються.» у розділі 4.2.

Примітки:

• Після того, як результати вимірювань надіслані в додаток, повторна 
  відправка даних у додаток або на смарт-пристрій неможлива.

4. Після того, як результати вимірювань надіслані 
у додаток «OMRON Сonnect», натисніть кнопку 
[START/STOP] для вимкнення.
Примітки:
• Електронний блок автоматично вимикається через 2 хвилини.
• Перед наступним вимірюваннямпотрібно зачекати 2-3 хвилини.
  За цей час артерії повертаються до того стану, в якому вони 
  знаходилися до вимірювання тиску.
• Під час використання додатку, відмінного від «OMRON Сonnect», 
  дані можуть відображатися неправильно після надсилання.

Передавання даних за допомогою декількох смарт-пристроїв
Після того, як дані передані на смарт-пристрій, ці дані не можна 
передати ще раз ні на цей, ні на інший смарт-пристрій.

Декілька користувачів
Цей прилад рекомендується для особистого використання. 
Якщо прилад використовується декількома особами, 
дані вимірювань будуть об'єднані.

Використання приладу без під’єднання до смарт-пристрою
Цей прилад можна використовувати без під’єднання до смарт-пристрою.
1. Накладіть манжету на руку (зверніться до розділу 3.1).
2. Натисніть кнопку [START/STOP] (зверніться до кроку 1-2 у розділі 3.3).
3. Запишіть показники систолічного/діастолічного тиску та частоти пульсу, 

а також дату і час вимірювання на аркуші паперу, щоб зберегти історію 
своїх показників.
Примітка: У випадку використання цього приладу без під’єднання 
до смарт-пристрою ви не зможете переглядати результати попередніх 
вимірювань, збережених у пам'яті приладу для вимірювання.

3.4 Вимкнення функції Bluetooth®

Вимикайте зв'язок                   в приладі в місцях, де використання 
обладнання бездротового зв'язку заборонено.

Bluetooth

• У літаку • У лікарнях • Перебуваючи за кордоном

BluetoothЦей прилад поставляється з ввімкненою функцією 

1. Вимкніть живлення електронного блоку, якщо 
воно ввімкнено.

2. Натисніть та утримуйте кнопку з'єднання більше 10 секунд.

3. Відпустіть кнопку з'єднання, коли на дисплеї відображається 
повідомлення «            ».

4. Натисніть кнопку [START/STOP], щоб вимкнути прилад.
Примітка: Електронний блок автоматично вимикається через 2 хвилини.

Ввімкнення функції

3.5 Відновлення налаштувань приладу 
       за замовчуванням

Щоб видалити всю інформацію, що зберігається в приладі, виконайте 
нижчезазначені інструкції. Переконайтеся, що прилад вимкнено.
Він вимкнений, якщо на екрані не відображаються числа або індикатори.

1.

2. Коли на дисплеї відображається індикатор «Clr», 
відпустіть кнопку з'єднання та кнопку [START/STOP].
Індикатор «Clr» відобразиться на дисплеї, коли налаштування приладу 
будуть відновлені до початкових значень.

3. Натисніть кнопку [START/STOP], щоб вимкнути прилад.
Примітки:
• Електронний блок автоматично вимикається через 2 хвилини.
• У разі відновлення початкових налаштувань електронного блоку 
  інформація в додатку не видаляється.
• Перш ніж використовувати електронний блок наступного разу,
  спочатку видаліть реєстрацію електронного блоку в додатку, 
  а потім з'єднайте електронний блок зі смарт-пристроєм.

Прилад для вимірювання 
артеріального тиску та частоти 
серцевих скорочень автоматичний

EVOLV (HEM-7600T-E)
Керівництво з експлуатації

Попередження! Означає потенційно небезпечну ситуацію, яка 
може призвести до смерті або важких травм.

Увага
Означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може 
призвести до травмування легкої або середньої 
тяжкості, а також до пошкодження обладнання або 
іншого майна.

У кабінеті лікаря Вдома
Систолічний артеріальний тиск ≥140 мм рт.ст. ≥135 мм рт.ст.
Діастолічний артеріальний тиск ≥90 мм рт.ст. ≥85 мм рт.ст.

Прилад:

A

BC

D

E

A. Кнопка START/STOP
B. Кнопка з'єднання
C. Дисплей
D. Манжета
E. Відсік для елементів живлення

F. Систолічний АТ (SYS)
G. Діастолічний АТ (DIA)
H. Значення частоти 
       серцевих скорочень

G

H

F
Дисплей:

Індикатор з'єднання Індикатор рівня заряду 
елементів живлення (низький) 

Індикатор вимикання 
з'єднання

Індикатор рівня заряду елементів 
живлення (розряджений)

Індикатор вмикання 
з'єднання Індикатор декомпресії

Індикатор помилки руху Індикатор серцебиття 
(блимає під час вимірювання)

Індикатор синхронізації Індикатор правильної 
фіксації манжети

Індикатор нерегулярного 
серцебиття

Індикатор нерегулярного серцебиття  ( )

Нерегулярне серцебиття

Нормальне серцебиття
Пульс
АТ

АТ

Короткий Довгий
Пульс

Індикатор помилки руху  ( )

Індикатор правильної фіксації манжети  (  / )
Якщо манжету накладено недостатньо щільно, результати вимірювання 
можуть бути неточними. Якщо манжету накладено занадто вільно, 
відображається символ «     ». В іншому випадку відображається 
символ «     ». Ця функція використовується для визначення необхідної 
щільності прилягання манжети до руки.

Індикатор синхронізації ( )

Якщо з'являється індикатор синхронізації «     », то перед 
здійсненням вимірювання обов'язково натисніть кнопку з'єднання 
для з'єднання зі смарт-пристроєм або передавання даних.

• Коли 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.

Перегляньте перелік сумісних смарт-пристроїв на веб-сторінці:
omronconnect.com/devices
Для більш детальної інформації відвідайте веб-сайт:
omronconnect.com

1 - 2 cm

ПОЧАТОК НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ ДЕКОМПРЕСІЯ

ГОТОВО

Приклад:

• Якщо на дисплеї відображається індикатор синхронізації «      », негайно 
  передайте дані, перш ніж результати вимірювань будуть видалені.
• Якщо на дисплеї відображається індикатор вимкнення з'єднання «     », 
  увімкніть з'єднання                    на приладі (див. розділ 3.4).Bluetooth

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно призначати собі лікування на підставі 
результатів, одержаних за допомогою цього приладу. Вживайте 
препарати відповідно до призначення лікаря. Ставити діагноз та 
лікувати гіпертонію може лише кваліфікований лікар.
Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне ставлення діагнозу 
на підставі результатів вимірювань та самолікування небезпечні.

(2 сек) (8 сек.)

Якщо утримувати кнопки з'єднання, на дисплеї 
відображаються індикатор з'єднання «      » та «P». Потім 
натисніть та утримуйте кнопку [START/STOP] 
більше 5 секунд.

IM-HEM-7600T-E-UA-03-04/2018

• Якщо даний прилад зберігається за макс. або мін. температури зберігання 
  та транспортування, а потім поміщається в середовище з температурою 20 °C, 
  рекомендується зачекати приблизно 2 години перед використанням.

Якщо прилад виявляє нерегулярний ритм не менше 
ніж двічі за час вимірювання, на дисплеї поруч 
зі значеннями вимірювання відображається 
індикатор нерегульрного серцебиття.

Bluetooth



Належна утилізація приладу
(використане електричне та електронне обладнання)

Словесний знак                   та логотипи є зареєстрованими 
товарними знаками, які є власністю компаніі Bluetooth SIG, 
Inc., та будь-яке використання цих знаків компанією OMRON
HEALTHCARE Co., Ltd. забезпечується ліцензією. Інші товарні 
знаки таторгові марки є власністю відповідних власників.

Захист від ураження 
електричним струмом

Приблизно 300 вимірювань (у разі використання 
нових лужних елементів живлення)

4. Повідомлення про помилки та усунення
несправностей

4.1 Символи та повідомлення про помилки

4.2 Усунення несправностей та поточний ремонт
Якщо під час використання приладу виникають проблеми, зазначені нижче, 
у першу чергу, переконайтесь, що на відстані 30 см від нього немає інших 
електричних пристроїв. Якщо проблему усунути не вдається, див. Табл. нижче.

5. Догляд та зберігання
5.1 Догляд
Дотримуйтесь наступних вказівок для захисту приладу від пошкоджень:

• Зберігайте прилад та його компоненти в чистому і безпечному місці.
• Не використовуйте абразивні або засоби для чищення, що

легко випаровуються.
• Не мийте прилад та будь-які його компоненти, і не занурюйте їх у воду.
• Не використовуйте бензин, розчинники і подібні розчинники
для очищення приладу.

Використовуйте цей прилад лише в країнах-членах ЄС або в країні, в якій 
ви її придбали. Якщо ви використовуєте його в інших місцях, ви можете 
порушувати закони або правила щодо мережі в цій країні.

7. Товарні знаки
Bluetooth   

8. Обмежена гарантія
Дякуємо за придбання виробу компанії OMRON. Цей прилад виготовлено 
з високоякісних матеріалів з максимальною обережністю. Він здатний 
задовольнити будь-які Ваші потреби за умови належної експлуатації та 
технічного обслуговування відповідно до керівництва з експлуатації. 
Компанія OMRON надає на цей виріб гарантію з терміном 3 роки з моменту 
покупки. Компанія OMRON гарантує належну якість конструкції, виготовлення 
та матеріалів цього виробу. Протягом гарантійного терміну компанія OMRON 
здійснюватиме ремонт або заміну несправного пристрою або будь-яких 
несправних деталей без оплати вартості роботи або деталей.

Гарантія не покриває такі випадки:
a. Витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням.
b. Витрати на ремонт та/або несправності, пов'язані з виконанням ремонту
     не уповноваженими особами.
c. Періодичні перевірки та обслуговування.
d. Несправність або знос додаткових запасних частин або іншого приладдя,

крім основного приладу, якщо це явно не зазначено в гарантії.
e. Витрати, пов'язані з відмовою у прийнятті позову (за них буде стягнуто плату).
f. Відшкодування будь-якого збитку, зокрема особистого, одержаного в результаті 

неправильного використання виробу.
g. Гарантія не покриває послуги з калібрування.
У разі необхідності гарантійного обслуговування звертайтеся до представника,
у якого був придбаний виріб, або до уповноваженого представника компанії
OMRON. Адресу зазначено на упаковці виробу або в документації, а також
адресу можна дізнатися у Вашого роздрібного торговця. Якщо у Вас виникають
труднощі під час пошуку центру обслуговування клієнтів OMRON, звертайтеся
за інформацією до нас.
omron-healthcare.com
Гарантійний ремонт або заміна виробу не передбачають розширення або 
відновлення гарантійного періоду.
Гарантія надається лише в разі повернення виробу в повній комплектації разом 
з оригіналом рахунку-фактури/чека, виданого клієнту підприємством роздрібної 
торгівлі. Загальні гарантійні умови, перераховані вище, надаються виробником 
для всіх споживачів продукції. Вірна та актуальна інформація імпортера 
(дистриб'ютора) щодо встановлених гарантійних термінів, зобов'язань, центрів 
технічного обслуговування викладена в Гарантійному талоні.

9. Корисна інформація про артеріальний тиск
Що таке артеріальний тиск?
Артеріальний тиск – це показник тиску потоку крові на стінки артерій. 
АТ постійно змінюється в циклі скорочення серця. Найвищий тиск протягом 
серцевого циклу називається систолічним артеріальним тиском; 
найнижчий – діастолічнимартеріальним тиском. Для оцінки стану АТ 
пацієнта лікарю необхідні обидва значення: систолічне та діастолічне.

Що таке аритмія?
Аритмія - це стан, коли ритм серцебиття порушено через збої 
в біоелектричній системі, що керує серцебиттям. Її типовими ознаками 
є скорочення серця, що випадають, передчасні скорочення, незвично 
частий (тахікардія) або уповільнений (брадикардія) пульс.

Чому добре мати можливість вимірювати АТ вдома?
На АТ може впливати багато факторів, 
такі як: фізична активність, занепокоєння 
або час доби. Для поставлення точного 
діагнозу одного вимірювання може 
бути недостатньо. 

Для отримання точних даних краще 
вимірювати АТ щодня в один і той же час. 
Зазвичай вранці АТ нижче, а у другій 
половині дня він підвищується. Тиск нижче влітку та вище взимку.

Як гіпертензія пов'язана з інсультом?
Гіпертензія (високий АТ) є основним фактором ризику інсульту. Встановлено, 
що у пацієнтів, що страждають на гіпертензією, ефективнатерапія дозволила 
попередити 1з 4 геморагічних інсультів(крововилив в головний мозок).
У приписах щодо гіпертензії, крім вимірювань в кабінеті лікаря, рекомендується 
вимірювати АТ вдома, оскільки цесприяє більш ефективному лікуванню.
Посилання на медичні звіти, згадані вище, доступні за запитом.

Символ помилки Причина Спосіб вирішення

Виявлено нерегулярне
серцебиття.

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

Рух під час 
вимірювання.

Уважно прочитайте та 
повторіть кроки, описані 
в розділі 3.3.

Манжета закріплена 
недостатньо щільно.

Щільно накладіть манжету. 
Зверніться до розділу 3.1.

Низький рівень заряду
елементів живлення.

Рекомендується замінити всі
4 елементи живлення на нові.
Зверніться до розділу 2.1.

Елементи живлення
повністю розряджені,
або переплутано їх
полярність.

Негайно замініть 4 елемента
живлення на нові. 
Зверніться до розділу 2.1.

Переконайтеся, що елементи
живлення встановлено 
коректно, з дотриманням 
полярності. Див. розділ 2.1

Помилка з'єднання.
Дані не передаються.

Див. підрозділ «Помилка
з'єднання. Дані не
передаються.» у розділі 4.2

Манжета накладена
недостатньо щільно.

Накладіть манжету щільніше.
Зверніться до розділу 3.1.

Тиск в манжеті
перевищив макс. 
допустиме значення,
після чого була 
виконана 
декомпресія.

Не чіпайте манжету під
час вимірювання.
Зверніться до розділу 3.3.

Рух під час
вимірювання.

Повторіть вимірювання. 
Не рухайтеся та 
не розмовляйте під час 
вимірювання. Див. розділ 3.3.

Манжеті заважає
одяг на плечі.

Зніміть одяг, що заважає 
манжеті.
Зверніться до розділу 3.1.

* : індикація «XX»
зміниться на
номер помилки
(6 та вище)

Помилка приладу.
Зверніться до місцевого
представника компанії
OMRON.

*

Проблема Причина та спосіб вирішення

Немає живлення. На екрані 
нічого не відображається.

Замініть всі елементи живлення на нові.
Перевірте елементи живлення на 
правильність полярності. Див. розділ 2.1.

Занадто високі чи занадто 
низькі значення вимірювань.

Артеріальний тиск постійно змінюється. 
На АТ впливають багато факторів, 
а саме: стрес, час доби, спосіб 
накладення манжети тощо. 
Перегляньте розділи 3.2 та 3.3.

Помилка з’єднання / 
Дані не передаються.

Ймовірно, прилад розташовано за межами 
діапазону передавання даних 
смарт-пристрою та знаходиться занадто 
далеко від смарт-пристрою. Якщо поруч 
з приладом для вимірювання АТ немає 
перешкод для передачі даних, перемістіть 
його на відстань не більше 5 м від 
смарт-пристрою та спробуйте ще раз.

Прилад для вимірювання АТ не з’єднано 
зі смарт-пристроєм. Спробуйте з'єднати 
пристрої ще раз. Зверніться до підрозділу 
«З'єднання електронного блоку зі 
смарт-пристроєм» в розділі 2.2. 
Детальніше див. «Довідку» додатка 
«OMRON connect».

Додаток на смарт-пристрої не готовий 
до роботи. Перевірте додаток та спробуйте 
надіслати дані ще раз. Див. підрозділ 
«З'єднання електронного блоку зі смарт-
пристроєм» в розділі 2.2. Якщо індикатор 
«Err» продовжує відображатися після 
перевірки, зв’яжіться з технічним центром 
або дистриб'ютором OMRON. Перевірте 
сумісність смарт-пристрою, з електронним 
блоком на сайті omronconnect.com

Функція                      приладу для вимірювання 
АТ вимкнена. Див підрозділ «Увімкнення 
функції                   » у розділі 
«3.4 Вимкнення функції                   ».

Bluetooth

Bluetooth
Bluetooth

Функція                   на смарт-пристрої 
вимкнена. Увімкніть функцію            
на смарт-пристрої та електронному блоці 
та спробуйте відправити дані ще раз.

Bluetooth
Bluetooth

• Очищуйте електронний блок та манжету м'якою сухою тканиною або
м'якою тканиною, змоченою нейтральним милом, а потім
протирайте їх сухою ганчіркою.

• Внесення змін або модифікацій до приладу, не схвалених виробником,
призведе до ануляції гарантії. Не розбирайте прилад або його
компоненти і не намагайтеся здійснити їх ремонт.

Технічне обслуговування.
• Точність цього приладу була ретельно перевірена і розрахована на
тривалий термін служби.

• Зазвичай рекомендується перевіряти пристрій кожні 2 роки, щоб
забезпечити правильне функціонування та точність. Зверніться до
торговельної мережі або дистриб'ютора OMRON.

5.2 Зберігання
Прилад забороняється зберігати в наступних умовах:

• Якщо на прилад потрапила волога або він намок;
• Якщо місце зберігання піддається впливу високих температур,
   вологості, дії прямих сонячних променів, пилу або їдких парів 
  (наприклад, дезінфікуючого розчину);
• Якщо місце зберігання піддається впливу вібрації, ударів, або ж прилад
  встановлено на похилій поверхні

6. Технічні характеристики

Примітки:
• Ці технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
• У процесі клінічного валідаційного дослідження для визначення діастолічного 

АТ K5 використовувався для 85 осіб.
• Цей пристрій пройшов клінічні дослідження згідно з вимогами

ISO 81060-2:2013 (за винятком вагітних жінок та пацієнтів з прееклампсією).
• Цей пристрій затверджено для використання вагітними жінками та пацієнтами

з прееклампсією згідно зі Зміненого протоколу гіпертензії Європейського
співтовариства*.

• Класифікація ІР - це ступінь захисту, що забезпечується оболонкою
(МЕК 60529). Захист від проникнення об'єктів діаметром 12,5 мм, наприклад, 
пальці рук або більш великі об'єкти. Захист від проникнення крапель води,
що падають вертикально, при нахилі пристрою на 15 градусів.

• Цей прилад можна використовувати для безперервної роботи.

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

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

• Цим компанія OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. заявляє, що тип обладнання
радіозв’язку EVOLV (HEM-7600T-E) відповідає Директиві2014/53/EU.
З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися
на сайті www.omron-healthcare.com

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

Категорія продукту Електронні сфігмоманометри

Опис продукту Автоматичний прилад для вимірювання АТ 
та частоти серцевих скорочень

Модель (код) EVOLV (HEM-7600T-E)

Дисплей Дисплей OLED

Діапазон тиску в манжеті від 0 до 299 мм рт.ст.

Діапазон вимірювань АТ: від 40 до 260 мм рт.ст.
Серцеві скорочення: від 40 до 180 ударів/хв

Точність АТ: ± 3 мм. рт. ст.
Серцеві скорочення: ± 5% від зчитування дисплея

Компресія Автоматична, за допомогою повітряного електричного 
компресора, з використанням технології Fuzzy logic

Декомпресія Клапан автоматичного скидання тиску 

Метод вимірювання Осцилометричний

Метод передачі даних Bluetooth® з низьким енергоспоживанням

Бездротовий зв'язок Частотний діапазон: 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц) 
Модуляція: GFSK
Ефективна потужність випромінювання: <20 дБм

Класифікація ІР IP 22

Джерела живлення 4 елементи живлення типу «ААА» напругою 1,5 В

Термін служби 
елементів живлення
Параметри джерела 
живлення Постійний струм 6 В - 4 Вт (DC 6 V)

Термін служби: Прилад: 5 років

Умови експлуатації від 10 до 40°С (від 50 до 104°F) / від 15 до 90% 
(без конденсату) / від 800 до 1060 гПа 

Умови зберігання / 
транспортування

від -20 до 60°С (від -4 до 140°F) / від 10 до 90% 
(без конденсату)

Вага Прилад: не більше 255г (без елементів живлення)

Розмір Прилад: приблизно 85 мм × 120 мм × 20 мм  (без манжети)
Манжета
(окружність плеча)

від 22 до 42 см

Комплект поставки Електронний блок з вбудованою манжетою, комплект 
елементів живлення типу «ААА», керівництво з експлуатації, 
інструкція зі встановлення додатку, футляр для 
зберігання, гарантійний талон

Додаткова частина Тип BF (Манжета компресійна)

Медичне обладнання з внутрішнім джерелом живлення

* Проф. Роланд Асмар та ін.,
 публікація очікується

Розшифрування умовних познячень
Додаткова частина - тип BF
Ступінь захисту від ураження електричним 
струмом (струми витоку).

Виріб класу ІІ
Захист від ураження електричним струмом
Ступінь захисту, що забезпечується 
оболонкою IEC 60529

Знак відповідності директиві ЄС

Свідоцтво про державну 
реєстрацію в Україні

Порядковий (серійний) номер

Код (номер) партії

Температурний діапазон

Діапазон відносної вологості

Обмеження атмосферного тиску

Полярність роз'єму адаптера

Для використання лише всередині 
приміщень

 or Зареєстрована технологія 
вимірювання АТ компанією OMRON

Манжети сумісні з приладом

Мітка для правильного розташування 
манжети на лівій руці

Індикатор артерії

Покажчик діапазону та розташування 
плечової артерії

 or Гарантійна позначка виробника

Не містить натуральний латекс

Покажчик діапазону окружності плеча 
для підбору правильного розміру манжети.

Зверніться до керівництва з експлуатації

Дотримуйтесь керівництва з експлуатації
заради власної безпеки.

Постійний струм
Змінний струм

Дата виготовлення

Технологія та якість, ЯПОНІЯ

Технологія та дизайн, ЯПОНІЯ

Для зазначення підвищених, потенційно 
небезпечних рівнів неіонізуючого 
випромінювання або для зазначення 
обладнання або систем (наприклад, 
медичного електрообладнання, що 
включає в себе передавачі радіосигналів 
або такого, що спеціально застосовує 
радіочастотну електромагнітну енергію)
Окружність плеча

Окружність зап'ястка

OMRON connect - додаток для завантаження 
даних вимірювань на смарт-пристрій

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

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

HEM-7600T-E, вироблений компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 
відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2015 щодо електромагнітної 
сумісності (ЕМС). Інша документація про відповідність стандарту ЕМС 
доступна за адресою: www.omron-healthcare.com. 

Див. інформацію про ЕМС для HEM-7600T-E на веб-сайті.

Про перешкоди бездротового зв'язку

IP XX
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Час доби

Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 ЯПОНІЯ

Представник у ЄС OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 
НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

Виробничі 
потужності

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory
1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 ЯПОНІЯ

Дочірні компанії

Уповноважений 
представник 
в Україні

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, 
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
www.omron-healthcare.com

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, НІМЕЧЧИНА
www.omron-healthcare.com

OMRON SANTÉ FRANCE SAS

ТОВ «ІМПОРТМЕДСЕРВІС» 
02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-б, Офіс 121
Тел.: +38(096) 744-95-52
dovidka@ims.com.ua
www.ims.com.ua

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, ФРАНЦІЯ
www.omron-healthcare.com

Зроблено в Японії

Apple та логотип Apple є товарними знаками компанії AppleInc.,зареєстрованої
в США та інших країнах. AppStore є знаком обслуговування компанії AppleInc.
Android та логотип GooglePlay є товарними знаками компанії GoogleInc.

Цей символ на приладі або в описі до нього вказує, що він 
не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами 
після закінчення терміну служби. Щоб запобігти можливому 
негативному впливу на довкілля або здоров'я людини через 
неконтрольовану утилізацію відходів, просимо відокремити 
його від інших видів відходів і утилізувати належним чином з метою 
раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.
Для докладної інформації про те, де і як можна повернути цей виріб для 
екологічно безпечної утилізації, домогосподарства повинні звертатися 
до продавця, у якого вони придбали цей продукт, або до місцевого офісу.

Компанії повинні звернутися до свого постачальника та перевірити умови 
договору про закупівлю. Цей продукт не слід змішувати з іншими 
комерційними відходами для утилізації.

Цей прилад працює в неліцензованій смузі ISM на частоті 2,4 ГГц. У разі 
використання цього виробу поблизу інших бездротових пристроїв, таких 
як мікрохвильова піч і бездротова мережа, що працюють на тому ж самому 
діапазоні частот, що й цей виріб, існує можливість виникнення перешкод.
Якщо виникають перешкоди, зупиніть роботу інших пристроїв або 
перемістіть цей пристрій подалі від інших бездротових пристроїв, 
перш ніж користуватися ним.
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Гарантія 5 років.
Номінальна потужність:
        6 В (4 «AА» тип)

Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих 
скорочень EVOLV (HEM-7600T-E)
   Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan 
«OМРОН Хелскеа Ко Лтд», Японія
Виробнича ділянка: OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan
«OМРОН Хелскеа Ко. Лтд.», Японія
Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ «ІМC», 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, Офіс 121
+38 (096) 744-95-52;     dovidka@ims.com.ua
www.ims.com.ua
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