
Індикатор правильної фіксації манжети  (     /     )

Якщо електронний блок виявляє 
нерегулярний ритм серцебиття не
менше двох разів за час 
вимірювання, на дисплеї поруч зі 
значенням вимірювання 
відображається індикатор аритмії.
Нерегулярний ритм серцебиття – 
це ритм, який на 25 % відрізняється
від середнього ритму, визначеного при вимірюванні систолічного та 
діастолічного артеріального тиску.
Якщо поруч з результатом вимірювання відображається індикатор аритмії, 
рекомендується звернутися до лікаря. Дотримуйтесь вказівок Вашого лікаря.

Вступ
Дякуємо Вам за придбання цифрового автоматичного тонометра OMRON MIT3.
В даному тонометрі реалізовано осцилометричний метод вимірювання кров’яного
тиску. Це значить, що прилад відстежує рух крові плечовими артеріями та 
конвертує отриману інформацію в цифрові показники. Осцилометричний метод 
не потребує наявності стетоскопу, тому прилад зручний використанні. 
Призначення
Цей прилад призначений для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу
у пацієнтів старшої вікової групи. Прилад визначає наявність нерегулярного 
серцебиття під час вимірювання та дає попереджувальний сигнал одночасно з 
результатами вимірювання. 

Важлива інформація з техніки безпеки
Попередження: Означає потенційно небезпечну ситуацію, що може 
призвести до смерті чи важких травм.

(Загальне використання)
НЕ ПРИЗНЧАЙТЕ лікування на основі результатів отриманих за допомогою
цього приладу. Приймайте лише ті ліки, які призначив Ваш лікар. Лише лікар 
може встановлювати діагноз та призначати курс лікування підвищеного 
кров’яного тиску.
Прилад не призначений для встановлення діагнозу. 
Проконсультуйтеся з лікарем перед  використання приладу за наступних умов:
аритмічні захворювання, а саме: передсердна, шлуночкова екстрасистолія 
або миготлива аритмія, атеросклероз, недостатня перфузія, діабет, вагітність, 
прееклампсія, захворювання нирок.
Запам’ятайте, що рух або тремтіння пацієнта при вимірюванні може вплинути 
на результати вимірювання.
Не використовуйте прилад на травмованій руці або під час її лікування.
Не використовуйте прилад одночасно з внутрішньовенними крапельницями
або під час переливання крові.
При використання приладу на руці з артеріовенозним шунтом, 
проконсультуйтеся з лікарем.
Не використовуйте прилад одночасно з іншими електронними медичними 
приладами.
Не використовуйте прилад поблизу високочастотного медичного обладнання,
МРТ, КТ-сканерів та в середовищі багатому на кисень.
Необережне поводження дітей з повітряною трубкою або кабелем адаптера
змінного струму може стати причиною удушення. 
Не давайте дрібні деталі дітям. Вони можуть спричинити удушення при ковтанні. 

(Використання адаптера змінного струму (додаткового))
Не використовуйте адаптер змінного струму якщо він або його провід пошкоджено.
Негайно вимкніть прилад та витягніть адаптер з розетки.
Вмикайте адаптер в розетку з відповідною напругою. Не підключайте до багато
штепсельних розеток чи колодок.
Забороняється вставляти мережний шнур в розетку та виймати його мокрими
руками.
Увага! Позначає потенційно небезпечну ситуацію, що може призвести 
до травм легкої чи середньої тяжкості, а також до пошкодження 
обладнання чи іншого майна.

(Загальне використання)
Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне встановлення діагнозу на підставі 
результатів вимірювання та самолікування небезпечні для Вашого здоров’я.
Проконсультуйтесь з лікарем перед використанням приладу за наступних умов:
• При мастектомії. 
• Не здійснюйте вимірювання частіше ніж це необхідно. Це може спричинити
  появу синців через порушення кровообігу.
• У пацієнтів з порушеннями кровообігу або захворюванням крові, при 
  накачуванні повітрям манжета може спричинити появу синців.
Зніміть манжету, якщо під час вимірювання вона не почала самостійно 
випускати повітря. 
Не використовуйте прилад на дітях або особах, які не можуть висловити 
своїх намірів.
Використовуйте прилад тільки для вимірювання кров’яного тиску.
Використовуйте манжети лише для цієї моделі прилада. Використання манжет
від інших приладів може стати результатом невірного вимірювання.
Не використовуйте мобільні телефони або інші пристрої, що випромінюють
електромагнітні поля поруч з приладом. Це може призвести до збою приладу.
Не розбирайте прилад або манжету. Це може стати результатом невірного
вимірювання.
Не допускайте контакту приладу з вологою та потрапляння води на нього. 
Це може його зіпсувати.
Не використовуйте прилад у рухомому транспорті (автомобіль, літак).
Ознайомтесь з пунктом «Якщо Ваш систолічний тиск перевищує 210 мм рт. ст.»
в цьому керівництві, якщо Ваш систолічний тиск перевищує вищезазначений 
показник. Надмірне накачування повітря в манжету може спричинити появу
синців у місці її накладання.

 (Використання адаптера змінного струму (додаткового))
Щільно вставте штекер адаптеру в електричну розетку.
При діставанні адаптеру з розетки, не тягніть за шнур. Діставайте адаптер, 
 тримаючи його за штекер, а не за шнур.
При використанні мережевого шнура не піддавайте його наступним діям:
             Не пошкоджуйте           Не ламайте 
             Не стискайте    Не згинайте
             Не скручуйте     Не зав’язуйте у вузол
             Не розбирайте    Не ставте на нього важкі предмети
Витирайте пил з адаптеру.
Вимикайте прилад з розетки, коли він не використовується.
Від’єднайте адаптер від розетки перед чищенням.
Використовуйте адаптери змінного струму лише компанії OMRON, які розроблені
спеціально для цього приладу. Використання сторонніх адаптерів може 
пошкодити Ваш прилад. 

(Використання елементів живлення)
При установці елементів живлення обов'язково дотримуйтесь полярності.
Для даного приладу використовуйте лише чотири лужні або марганцеві
батарейки типу «AA». Не використовуйте елементи живлення іншого типу. 
Не використовуйте старі і нові батарейки одночасно.
Якщо Ви не збираєтеся використовувати прилад протягом трьох або більше
місяців, вийміть батареї.

Загальні запобіжні заходи
• Не згинайте манжету із зусиллям і не перегинайте повітряну трубку.
• Не тисніть на повітряну трубку під час вимірювання.
• При від'єднанні повітряної трубки слід тягнути за повітряний штекер у місці 
  з'єднання з електронним блоком, а не за саму трубку.
• Не кидайте електронний блок, не піддавайте прилад і манжету сильним ударам 
  або вібраціям.
• Не нагнітайте повітря у манжету, якщо вона не обгорнута навколо плеча.
• Не використовуйте прилад поза межами визначеного середовища. Це може 
  спричинити неправильне зчитування.
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Важлива інформація щодо електромагнітної 
  сумісності (ЕМС)» в розділі «6. Технічні характери»
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Належна утилізація приладу» у розділі 
  «6. Технічні характеристики» та дотримуйтеся їх при утилізації приладу та
  використовуваних з ним аксесуарів або додаткових частин.

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, курити виконувати фізичні вправи або їсти.
    Перед вимірюванням необхідно відпочити не менше 15 хвилин.
2. Стрес сприяє підвищенню артеріального тиску. Не виконуйте
    вимірювання під час стресу.
3. Вимірювання необхідно виконувати в тихому місці.
4. Зніміть з плеча щільно облягаючий одяг.
5. Сядьте на стілець, ступні ніг мають повністю торкатися підлоги. Покладіть 
    руки на стіл так, щоб манжета опинилась на одному рівні з серцем.
6. Не рухайтесь та не розмовляйте під час вимірювання.
7. Запишіть показники артеріального тиску та частоти пульсу для 
    подальшого надання лікарю. Одноразове вимірювання, не дозволяє 
    отримати точне значення артеріального тиску. Необхідно виміряти
    артеріальний тиск та записати показники декілька разів протягом певного 
    періоду часу. Намагайтесь вимірювати артеріальний тиск кожного дня
    в один і той же час. 

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

елементів живлення.

2. Встановіть 4 елементи 
живлення типу «АА» 
відповідно до вказівок у
відсік для елементів живлення. 

3. Встановіть кришку відсіку для елементів живлення на місце.
Примітки:
• Якщо на дисплеї з’явиться індикатор низького рівня заряду елементів 
  живлення         , вимкніть прилад та замініть всі елементи живлення відразу. 
  Рекомендується використовувати довговічні лужні елементи живлення.
• Значення результатів вимірювання залишаються в пам’яті навіть після заміни
  елементів живлення.
• Елементи живлення з комплекту постачання можуть мати коротший термін 
  експлуатації.
• Утилізуйте прилад, його компоненти і додаткове устаткування відповідно до 
  діючих місцевих правил. Неправильна утилізація може призвести до 
  забруднення довкілля.

2.2 Встановлення дати та часу
Перед першим вимірюванням встановіть в тонометрі потрібну дату та час.

1. Натисніть кнопку
2. Натисніть кнопку    або   , щоб змінити рік.

Натисніть кнопку     , щоб підтвердити рік, після чого почнуть блимати 
цифри місяця. Виконайте ті ж кроки, щоб змінити місяць, день, години
 та хвилини.

3. Натисніть кнопку START/STOP, щоб вимкнути прилад.
Примітки:
• При заміні елементів живлення в приладі відбувається скидання 
  налаштувань дати та часу, тому потім необхідно заново встановити
  дату та час.
• Якщо дата та час не встановлені, підчас або після вимірювання буде
  відображатися «-/ - -:--». 

3. Використання приладу
3.1 Розташування манжети на плечі

Зніміть з лівого плеча щільно прилеглий одяг або щільно закочений рукав.
Не накладайте манжету поверх щільного одягу.

1. Щільно вставте повітряний 
штекер в повітряне гніздо.

2. Щільно оберніть манжету
навколо лівого плеча.

Нижня кромка манжети повинна 
знаходитися на 1-2 см вище ліктя. 
Повітряна трубка повинна бути 
направленою донизу вздовж 
внутрішньої сторони руки і 
знаходитись на одній лінії з 
середнім пальцем.

3.

Примітки:
• При вимірюванні на правій руці повітряна
  трубка буде проходити збоку від ліктя. 
  Будьте обережні, щоб не перетиснути 
  рукою повітряну трубку.
• Артеріальний тиск на правій та лівій руці може бути різним, з цієї причини 
  можуть відрізнятися також і його виміряні значення. Компанія OMRON
  рекомендує завжди вимірювати тиск на одній і тій же руці. При істотному 
  розходженні значень для різних рук порадьтеся з лікарем, на якій руці 
  проводити вимірювання.

Модель MIT3 

Манжета:

Дисплей:

1.1 Символи на дисплеї
Індикатор аритмії (     ) 

Якщо манжета закріплена недостатньо щільно, результати вимірювання
можуть бути неточними. Якщо манжета накладена надто вільно, 
відображається індикатор правильної фіксації манжети      . В іншому 
випадку відображається символ      . Ця функція використовується для
визначення необхідної щільності закріплення манжети.

Графічний індикатор рівня артеріального тиску
Між систолічним і діастолічним артеріальним 
тиском відображається індикатор артеріального
тиску. Якщо отримані значення перевищують
стандартний діапазон (для систолічного - 
135 мм рт. ст.,  діастолічного – 85 мм рт. ст.), 
то при відображенні результату вимірювання 
буде блимати індикатор серцебиття. 

Вказівки по лікуванню артеріальної гіпертензії ESH/ESC, 2013 р.
Останні дослідження дозволяють вважати нижченаведені значення показниками
високого артеріального тиску при вимірюванні в кабінеті лікаря і вдома.

L. Систолічний артеріальний тиск
M. Діастолічний артеріальний тиск
N. Індикатор низького рівня заряду
       елементів живлення
O. Індикатор правильної фіксації 
      манжети
P. Індикатор серцебиття 

(1.Блимає під час вимірювання
2. Якщо блимає після вимірювання,
то отримані значення тиску не відповідають 
рекомендованому діапазону)

Q. Піктограма пам'яті
R. Значення дати/часу
S. Індикатор аритмії
T. Графічний індикатор рівня 
      артеріального тиску
U. Індикатор декомпресії
V. Значення частоти пульсу 
      та номера розділу пам'яті

В кабінеті лікаря Дома
Систолічний артеріальний тиск ≥ 140 мм рт. ст. ≥ 135 мм рт. ст.
Діастолічний артеріальний тиск ≥ 85 мм рт. ст. ≥ 85 мм рт. ст.

1. Опис приладу
Комплект поставки:
Електронний блок, манжета компресійна, керівництво з експлуатації, 
чохол для зберігання приладу, комплект елементів живлення.
Електронний блок:

A. Дисплей
B. Кнопка пам’яті
C. Кнопка START/STOP
D. Кнопки переміщення по меню
E. Кнопка установки дати/часу

F. Відсік для елементів живлення
G. Гніздо адаптера змінного струму

(для додаткового адаптера змінного струму)
H. Повітряне гніздо

F

H
G

A

EB

DC
D

I

K

J

I. Манжета (універсальна манжета: 
       окружність руки 22-42 см)
J. Повітряний штекер
K. Повітряна трубка

L

M
N

Q

R

O
P

T

U
V

S

1 - 2 cм

Керівництво з експлуатації

Перед використанням приладу уважно прочитайте дане керівництво. Зберігайте
його для отримання інформації при подальшому використанні.  
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо конкретних значень Вашого 
артеріального тиску.

 

Нерегулярне серцебиття

Нормальне серцебиття

Пульс

Артеріальний тиск

Артеріальний тиск

Пульс
Короткий Довгий

:Назад
:Вперед

ХвилинаЗмініть
Змініть

Змініть
Змініть

Змініть

Рік
Місяць

День

Підтвер-
діть Підтвер-

діть Підтвер-
діть Підтвер-

діть Підтвер-
діть

Година

Закріпіть застібку-липучку.

3.2 Правильна поза при вимірюванні
Для виконання вимірювань необхідно
прийняти розслаблену зручну сидячу
позу за комфортної кімнатної 
температури. Протягом 30 хвилин до 
вимірювання не можна купатися, вживати
алкоголь і кофе, курити, виконувати
фізичні вправи чи вживати їжу.

• Сядьте на стілець, ступні ніг повинні 
  повністю стикатися з підлогою.
• Сядьте прямо, випрямивши спину.
• Сядьте поклавши руки на поверхню.
• Манжета повинна знаходитися на рівні 
  серця.

3.3 Виконання вимірювань
Примітки:
• Щоб скасувати вимірювання, натисніть кнопку O/I START для вимкнення 
  приладу і випуску повітря з манжети.
• Не рухайтеся і не розмовляйте під час вимірювання. 

1. Натисніть кнопку START/STOP.
Манжета автоматично почне  накачувати повітря. 

2. Розстебніть застібку і зніміть манжету.
3. Натисніть кнопку START/SOP, щоб вимкнути прилад. 

Прилад автоматично збереже результати вимірювання в пам'яті. 
Прилад автоматично вимикається через дві хвилин, якщо не буде ніяких дій.

Примітка.  Зачекайте 2-3 хвилини перед повторним вимірюванням. 
                  За цей час артерії повертаються у той стан, в якому вони були
                  до вимірювання.

ПОЧАТОК НАГНІТАННЯ ВИПУСК ГОТОВО

Якщо систолічний тиск вище 220 мм рт. ст.
Після того як почалося автоматичне наповнення манжети повітрям,
натисніть і утримуйте кнопку O/I START до тих пір, поки прилад не 
підніме тиск до значення на 30-40 мм рт. ст. вище очікуваного 
систолічного тиску.
Примітки:
• Тонометр не нагнітає тиск понад 299 мм рт. ст.

Не нагнітайте більший тиск, ніж потрібно. Це може привести до
появи синців на руці.

Індикатор правильної 
фіксації манжети

Гостьовий режим
Показники вимірювання не зберігаються в пам’яті, коли активований 
гостьовий режим.

1. Натисніть та утримуйте кнопку 
START/STOP понад 3 секунди.
Показники дати та часу зникнуть. 

2. Відпустіть кнопку START/STOP, коли Дата/Час 
зникнуть з екрану.
Манжета автоматично почне наповнюватися повітрям

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно призначати собі лікування на підставі 
результатів, отриманих при використанні даного приладу. Приймайте
лише ті ліки, які призначив Ваш лікар. Тільки кваліфікований лікар 
може встановлювати діагноз та призначати курс лікування гіпертонії.
Прилад не призначений для встановлення діагнозу. 
Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне встановлення діагнозу 
на підставі результатів вимірювання та самолікування небезпечні для
Вашого здоров’я.
Ознайомтесь з пунктом «Якщо Ваш систолічний тиск перевищує 
210 мм рт. ст.» в цій інструкції, якщо Ваш систолічний тиск перевищує
вищезазначений показник. Надмірне накачування повітря в манжету 
може спричинити появу синців у місці її накладання. 

3.4 Використання функції пам'яті
Прилад автоматично зберігає результати до 60 вимірювань 

Примітки:
• При переповненні пам'яті прилад видаляє найстаріші вимірювання.
• При перегляді вимірювань, зроблених без встановленої дати і часу, на 
  дисплеї замість дати і часу відображається індикація «-:--».

Прилад для вимірювання 
артеріального тиску та 
частоти серцевих скорочень
автоматичний
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Перегляд результатів вимірювань, що зберігаються 
в пам'яті
1. Натисніть кнопку    .

Протягом секунди буде відображатися 
номер пам'яті, а потім відобразиться
частота пульсу. Останній результат
позначений цифрою «1».

2. Щоб переглянути результати, що зберігаються в пам'яті
вимірювань, натисніть кнопку    або    .

: для перегляду давніших значень
: для перегляду новіших значень

Видалення всіх збережених в пам'яті значень
1. При відображенні піктограми пам'яті (    ) натисніть кнопку 

пам'яті Memory.

2. Утримуючи кнопку
натиснутою, натисніть і
утримуйте ті кнопку
START/STOP протягом
3 секунд.

Примітка: Частково видалити збережені в пам'яті значення неможливо.
Будуть видалені всі значення.

Змінний індикатор
дати/часу

Примітка. Одночасно з результатами вимірювання
на дисплеї відображається індикатор 
правильної фіксації манжети.

4. Повідомлення про помилки і усунення несправностей
4.1 Символи та повідомлення про помилки

Помилка Причина Спосіб вирішення

Помилка Причина Спосіб вирішення

Виявлено нерегулярний
пульс.

Розстебніть застібку та зніміть
манжету. Почекайте 2-3 хвилини
Повторіть кроки у розділі 3.3.
При повторному виникненні цієї
помилки зверніться до лікаря.

Манжета накладена на руку 
неправильно.

Накладіть манжету правильно.
Зверніться до розділу 3.1.

Низький заряд елементів 
живлення.

Їх рекомендується замінювати 
заздалегідь.
Зверніться до розділу 2.1.

Елементи живлення повністю
розряджені.

Їх слід негайно замінити.
Зверніться до розділу 2.1.

Повітряний штекер не 
підключено.

Щільно приєднайте повітряний
штекер. Зверніться до 
розділу 3.1.

Манжета закріплена 
недостатньо щільно.

Щільно накладіть манжету. 
Зверніться до розділу 3.1.

Витік повітря з манжети. Замініть манжету на нову. 
Зверніться до розділу 5.3.

Рух під час вимірювання; 
Манжета не достатньо 
накачана.

Повторне вимірювання. Не 
рухайтеся та не розмовляйте
під час виміру. Зверніться до
розділу 3.3

Якщо символ «Е2» з’являється
неодноразово,  варто власноруч 
нагнітати повітря в манжету до
тих пір, поки тиск не підніметься 
на 30-40 мм рт. ст. вище
попереднього значення
вимірювання. Зверніться до
розділу 3.3.

При ручному нагнітанні повітря
в манжету тиск в манжеті 
перевищив максимально 
допустиме значення, після 
чого була виконана декомпресія.

При виконані вимірювання не 
торкайтесь до манжети та/або 
не згинайте повітряну трубку.
Не нагнітайте в манжету повітря 
більше, ніж потрібно для 
вимірювання артеріального тиску.
Зверніться до розділу 3.3.

Рух під час вимірювання.

Повторіть вимірювання. Не 
рухайтеся та не розмовляйте
під час вимірювання.
Зверніться до розділу 3.3

Манжеті заважає одяг на руці.
Зніміть одяг, що заважає
манжеті. Зверніться до
розділу 3.1.

Помилка приладу.

Зв’яжіться із сервісним центром
або з дистриб’ютором продукції
або з повноважним 
представником компанії OMRON.

4.2 Пошук і усунення несправностей

Значення занадто 
високе (або низьке).

Манжета одягнена на
руку неправильно.

Одягніть манжету правильно.
Зверніться до розділу 3.1.

Рух або розмова під час
вимірювання. 

Не рухайтеся і не 
розмовляйте під час
вимірювання. Зверніться 
до розділу 3.3.

Манжеті заважає одяг
на руці.

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

Тиск в манжеті
не підвищується.

Повітряна трубка не 
вставлена надійно в 
електронний блок.

Переконайтеся в тому, що
повітряна трубка надійно 
приєднана до електронного
блоку. Зверніться до 
розділу 3.1.

Витік повітря в манжеті. Замініть манжету нової.
Див. розділ 5.3.

Манжета здувається
занадто швидко.

Манжета накладена
на руку занадто вільно.

Накладіть манжету 
правильно, щоб вона
щільно облягала руку. 
Зверніться до розділу 3.1.

Не вдається зробити
вимірювання або 
показання занадто
низькі чи дуже високі.

Манжета недостатньо
накачана.

Підніміть тиск в манжеті на
30-40 мм рт. ст. вище
попереднього значення
вимірювання. Зверніться
до розділу 3.3.

При натисканні на
кнопки нічого не
відбувається. 

Елементи живлення
розряджені.

Замініть елементи 
живлення новими.
Зверніться до розділу 2.1.

Елементи живлення
встановлені неправильно.

Встановіть елементи
живлення з урахуванням 
полярності (+/-). 
Зверніться до розділу 2.1.

Інші несправності

• Натисніть кнопку START/STOP і повторіть вимір.
• Якщо проблема не зникає, спробуйте замінити
елементи живлення новими.
Якщо це не вирішило проблему, зв'яжіться з сервісним
центром OMRON.

Помилка Причина Спосіб вирішення

5. Догляд та зберігання
5.1 Догляд
Для захисту приладу від пошкодження дотримуйтесь 
наступних правил:

• Зберігайте прилад та його компоненти в чистому й
сухому місці.

• Не використовуйте для очищення приладу абразивні і
  летючі рідини.
• Не мийте прилад і його компоненти та не занурюйте їх у воду.
• Не використовуйте бензин, розріджувачі та розчинники
для чищення приладу.

• Очищуйте прилад м'якою сухою тканиною або тканину,
змочену нейтральним милом для чищення приладу і манжети. 

• Самостійна модифікація приладу заборонена. Не розбирайте
прилад і його компоненти і не виконуйте їх ремонт самостійно. 
Це призведе до втрати гарантії. При виявленні дефекту
проконсультуйтеся з дистриб'ютором або повноважним
представником OMRON.

Перевірка та обслуговування
• Точність даного приладу для вимірювання артеріального
тиску була ретельно перевірена та зберігається протягом
тривалого часу.

• Рекомендується перевіряти точність вимірювання та
правильність роботи приладу кожного року.

Зверніться до дистриб’ютора або повноважного
представника OMRON або сервісного центру OMRON.

5.2 Зберігання
Коли прилад не використовується, зберігайте його у чохлі. 

1. Від'єднайте повітряний штекер від повітряного гнізда.
2. Акуратно складіть повітряну трубку

усередині манжети.

Примітка. Не скручуйте і не згибайте
повітряну трубку.

3. Помістіть манжету та електронний
блок в чохол для зберігання.

Прилад не можна зберігати в наступних умовах:
• якщо на прилад попала волога або він мокрий;
• якщо місце зберігання піддається впливу

високих температур, вологості, дії прямих сонячних
променів, пилу чи їдких парів (наприклад, дезінфікуючого розчину);

• місце зберігання схильне до дії вібрації, ударів або є поверхнею
під нахилом.

5.3 Додаткові запасні частини
(в рамках Директиви ЕС про вироби для медичного
застосування 93/42/EEC)

Манжета Мала манжета Адаптер змінного
струмуОкружність руки 22-42 см Окружність руки 17-22 см

Easy Cuff
(HEM-RML31-E)

CS2
(HEM-CS24-E)

Адаптер змінного
струму-S
(HEM-ACW5-E)

Використання адаптера змінного струму
1.

2. Включіть адаптер змінного
струму в електричну розетку.

Щоб від’єднати адаптер змінного струму, спочатку від’єднайте вилку
адаптера від електричної розетки, а потім від’єднайте штекер адаптера
змінного струму від електронного блоку.

Вставте штекер адаптера змінного
струму в гніздо адаптера змінного
струму на задній панелі 
електронного блоку.

6. Технічні характеристики
Найменування Вимірювач артеріального тиску і частоти пульсу 

автоматичний OMRON 

Примітка: 
• Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього

повідомлення.
• В ході клінічного валідаційного дослідження для визначення

діастолічного артеріального тиску в фазі 5 брало участь 85 осіб.
• Прилад не випробовувався на вагітних пацієнтах.

Модель MIT3 (HEM-7270-E)
Дисплей Цифровий РК-дисплей
Метод 
вимірювання

Осцилометричний метод

Діапазон 
вимірювань

Тиску повітря у манжеті: від 0 до 299 мм рт. ст.
Частоти пульсу: 40-180 уд. за хв.

Межі абсолютної 
похибки при 
вимірюванні 

± 3 мм рт.ст. при вимірюванні тиску
± 5% при вимірюванні пульсу

Компресія Автоматична, за допомогою повітряного електричного 
компресора, що керується системою неформальної логіки

Декомпресія Клапан автоматичного скидання тиску 
Пам'ять 60 результатів вимірювань з датою і часом
Номінальна 
потужність

Постійний струм 6 В - 4 Вт

Параметри 
джерела живлення

4 елементи живлення типу «AA» на 1,5 В або мережний
адаптер (Адаптер змінного струму S,  ВХІД 100-240 В
змінного струму 50/60 Гц 0,12 А)

Термін служби
елементів
живлення

Приблизно 1000 вимірювань (при використанні нових 
лужних батарейок, робоча температура 23° C, відносна 
вологість 65%, окружність руки 25 см і максимальний 
тиск 170 мм рт. ст.)

Робоча частина
апарату

= Tип BF

Захист від 
ураження 
електричним 
струмом

Обладнання класу МЕ з внутрішнім джерелом живлення
(при використанні батарейок)

= Обладнання класу II ME 
   (додатковий мережевий адаптер)

Умови 
експлуатації:

Температура навколишнього повітря від +10 °C до +40 °C,
відносна вологість від 15% до 85%,
атмосферний тиск 700-1060 гПа

Умови зберігання: Температура навколишнього повітря від - 20 °C до +60 °C,
 відносна вологість від 10% до 95%,
 атмосферний тиск 700-1060 гПа

Класифікація рівня
захисту оболонки

IP 20

Маса електронного
блоку

Приблизно 330 г (без елементів живлення)

Приблизно 170 г
Габаритні розміри
Розмір манжети

Маса манжети
Приблизно 115 (ш) мм × 86 (в) мм × 145 (д) мм
Приблизно 145 мм × 594 мм 

Окружність манжети 22-42 см
Матеріал манжети Нейлон і поліестер полівініл хлорид
Комплект поставки Електронний блок, манжета компресійна, інструкція з 

експлуатації, чохол для зберігання приладу, комплект 
елементів живлення, гарантійний талон.

• Даний прилад відповідає вимогам директиви ЄС 93/42/EEC
(директива з медичних приладів).

• Даний прилад для вимірювання артеріального тиску спроектований відповідно
до європейського стандарту EN1060 «Неінвазивні сфігмоманометри», частина
1 «Загальні вимоги» і 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.
(ОМRОN НEALTHCARE Со., Ltd), Японія. Датчик тиску – головний компонент
приладів для вимірювання артеріального тиску компанії OMRON –
виготовляється в Японії.

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)
Зі збільшенням кількості електронних приладів, наприклад, ПК і мобільних 
(стільникових) телефонів, медичні прилади, що знаходяться в експлуатації, 
можуть бути схильні до дії електромагнітних перешкод, що виходять від інших
приладів. Електромагнітні перешкоди можуть бути результатом неправильної
експлуатації медичного приладу й створювати потенційно небезпечну ситуацію.
Медичні прилади не повинні також створювати перешкод іншим приладам.

З метою врегулювання вимог щодо електромагнітної сумісності та запобігання
випуску небезпечних виробів був розроблений стандарт EN60601-1-2. Цей 
стандарт визначає рівень несприйнятливості до електромагнітних перешкод, а
також максимальні рівні електромагнітних випромінювань для медичних приладів.

Даний медичний прилад, випущений компаніє «ОМРОН Хелскеа» (OMRON 
Healthcare), відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2007 як щодо 
несприйнятливості, так і щодо випромінювання.
Проте слід дотримуватися й особливих запобіжних заходів:

• Не користуватися мобільними (стільниковими) телефонами та іншими
пристроями, що генерують сильні електричні та електромагнітні поля, поблизу 
медичного приладу. Це може привести до несправної роботі приладу та створити
потенційно небезпечну ситуацію. Рекомендується дотримуватися мінімальної
дистанції у 7 м. Перевіряти справність роботи приладу, якщо ця відстань коротше.

Додаткова документація відповідно до EN60601-1-2:2007 є у компанії «ОМРОН
Хелскеа Юероп» (OMRON Healthcare Europe) за адресою, вказаною в цьому
керівництві з експлуатації.
Документація є також на сайті www.omron-healthcare.com.

Правила утилізації даного приладу
(Відпрацьоване електротехнічне та електронне обладнання) 

Цей символ на приладі чи у документації щодо нього вказує
на те, що після закінчення терміну служби він не повинен 
утилізуватися спільно з іншими домашніми відходами. Щоб 
никнути можливого збитку навколишньому середовищу та 
здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів,
відокремте його від інших видів відходів та піддайте його відповідальній переробці 
з метою сприяння постійному повторному використанню матеріальних ресурсів.
Для утилізації приладу зверніться в спеціалізовані пункти прийому, що розташовані 
у Вашому місті, або до місцевих органів влади для отримання докладної інформації
про те, куди і як повернути даний прилад для екологічно безпечної переробки. 
Цей пристрій не варто утилізовувати разом з іншими комерційними відходами.
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Приклад: коливання протягом дня (чоловік 35 років)

Час дня

Верхня крива: систолічний артеріальний тиск
Нижня крива: діастолічний артеріальний тиск

7.
Що таке артеріальний тиск? 
Артеріальний тиск – це показник тиску потоку крові на стінки артерій. 
Артеріальний тиск постійно змінюється в циклі скорочення серця. Найвищий тиск 
протягом серцевого циклу називається систолічним; найнижчий – діастолічним.
Для оцінки стану артеріального тиску пацієнта лікарю необхідні обидва значення: 
і систолічний, і діастолічний.

Корисна інформація про артеріальний тиск

Що таке аритмія? 
Аритмія – це стан, коли ритм серцебиття порушений через збої у біоелектричної 
системі, що управляє серцебиттям. Її типовими ознаками є випадаючи скорочення
серця, передчасні скорочення, незвично частий (тахікардія) чи рідкісний 
(брадикардія) пульс. 

Чому добре мати можливість вимірювати 
артеріальний тиск вдома?
Вимірювання артеріального тиску у кабінеті
лікаря може схвилювати пацієнта, а 
занепокоєння само по собі може бути 
причиною високого артеріального тиску. 
Оскільки на артеріальний тиск впливає 
цілий ряд умов, одного вимірювання може
бути недостатньо для постановки точного діагнозу. 
На артеріальний тиск можуть впливати багато факторів, такі як фізична активність,
занепокоєння чи час доби. Для отримання точних даних найкраще вимірювати 
артеріальний тиск щодня в один і той же час. Зазвичай вранці артеріальний тиск 
нижче, а в другій половині дня він підвищується. Тиск нижче влітку і вище взимку.

Як артеріальна гіпертензія пов'язана з інсультом?
Високий артеріальний тиск (Артеріальна гіпертензія) являє собою основний
фактор ризику розвитку інсульту. 
Встановлено, що при ефективному лікуванні пацієнтів, які страждають на 
артеріальну гіпертензію, вдається запобігти 1 з 4 геморагічних інсультів 
(нетравматичний внутримозговое кровотеча).
У рекомендаціях по боротьбі з артеріальною гіпертензією пропонується 
поєднувати домашні вимірювання артеріального тиску з вимірами в кабінеті у 
лікаря, що може сприяти більш ефективному лікуванню артереальной гіпертензії.
Посилання на медичні звіти, згадані вище, доступні за запитом.
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