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Вступ

Дякуємо Вам за придбання приладу OMRON M1 Compact для 
вимірювання артеріального тиску на плечі.

OMRON M1 Compact — це прилад для вимірювання артеріального
тиску з ручним нагнітанням повітря, що працює на основі 
осцилометричного методу. Він вимірює артеріальний тиск і частоту
пульсу легко та швидко. 

Окрім того, прилад зберігає у пам’яті до 14 результатів вимірювань.

Перед використанням приладу уважно прочитайте дане 
керівництво. ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо
конкретних значень Вашого артеріального тиску.
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Важлива інформація з техніки безпеки

Під час вагітності, при аритмії чи атеросклерозі проконсультуйтеся
з лікарем. Ніколи не змінюйте дозування медикаментів, виписаних
лікарем.
Уважно прочитайте цей розділ перед використанням приладу. 

Попередження.
• потенційно небезпечну ситуацію, що може призвести до смерті

чи важких травм.
(Загальне використання)
• Завжди консультуйтеся з лікарем. Самостійне встановлення діагнозу
   відповідно до результатів вимірювань і самолікування небезпечні.
• Людям із серйозними порушеннями кровообігу чи хворобами 
   крові перед використанням приладу необхідно проконсультуватися 
   з лікарем, тому що нагнітання повітря в манжету може викликати
   внутрішню кровотечу.

(Використання батареї)
• При попаданні в очі електроліту з батареї негайно промийте їх 

великою кількістю чистої води. Якомога швидше зверніться до лікаря.
Увага!

• Позначає потенційно небезпечну ситуацію, що може призвести 
до травм легкої чи середньої тяжкості, а також до пошкодження 
обладнання чи іншого майна.

(Загальне використання)
• Не залишайте прилад без нагляду в присутності дітей чи осіб, 
  які не відповідають за свої дії.
• Використовуйте прилад тільки для вимірювання артеріального тиску.
• Не розбирайте прилад, манжету та грушу для нагнітання повітря.
• Використовуйте тільки призначену для даного приладу манжету.
  Використання інших манжет може призвести до некоректних 
  результатів вимірювань.
• Уникайте обмотування повітряної трубки навколо частин тіла при
  проведенні вимірювань перед сном. Це може призвести до травм
  при підвищенні тиску в повітряній трубці.
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• Не затягуйте манжету занадто сильно при проведенні 
  вимірювань. Це може призвести до травм.
• Не накачуйте в манжеті тиск вище 299 мм рт. ст. Більш високий
  тиск в манжеті може призвести до внутрішньої кровотечі.
• Не користуйтеся мобільними телефонами поблизу приладу. 
   Це може привести до некоректної роботи приладу.
(Використання батареї)
• При попаданні електроліту з батареї на шкіру чи одяг негайно 
  промийте їх великою кількістю чистої води.
• Прилад працює на чотирьох лужних батареях типу «АAA». Не 
  використовуйте батареї іншого типу.
• При установці батарей обов'язково дотримуйтесь полярності.
• Відразу замінюйте старі батареї. Замінюйте всі чотири батареї одночасно.
• Якщо Ви не збираєтеся використовувати прилад протягом трьох 
  або більше місяців, вийміть батареї.
• Не використовуйте нові та старі батареї одночасно.
Загальні запобіжні заходи
• Не використовуйте прилад у рухомому транспортному засобі 
  (автомобіль, літак).
• Не піддавайте прилад ударам або вібраціям, не припускайте 
  його падіння.
• Не виконуйте вимірювання після купання, прийому алкоголю, 
  паління, виконання фізичних вправ або прийому їжі.
• Не згинайте манжету занадто сильно, не стискайте занадто 
  сильно повітряну трубку.
• Щоб від'єднати повітряну трубку, слід тягти її за кінець у місці 
  з'єднання з електронним блоком, а не за середину трубки.
• Не нагнітайте повітря в манжету, якщо вона не обгорнута навколо плеча.
• Не мийте манжету й не занурюйте її у воду.
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Важлива інформація щодо 
  електромагнітної сумісності (ЕМС)» в розділі «Технічні 
  характеристики» та дотримуйтеся їх.
• Прочитайте рекомендації підрозділу «Належна утилізація приладу»
   у розділі «Технічні характеристики» та дотримуйтеся їх при 
   утилізації приладу та використовуваних з ним аксесуарів або 
   додаткових частин.
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1.

Манжета

A. Дисплей
B. Кнопка

вимикач живлення
 I/O

C. Конектор для манжети та
груші для нагнітання повітря

D. Кнопка (М) пам'яті

E. Відсік для батарей

F. Манжета для вимірювання на плечі
(Стандартна манжета: окружність руки 22-32 см)

G. Повітряна трубка
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3.Використання приладу

Примітка. При вимірюванні манжету можна одягти на 
ліву чи праву руку. Артеріальний тиск у правій
та лівій руці може відрізнятися, відповідно 
можуть відрізнятися й результати вимірювань. 
Компанія «Omron» рекомендує завжди 
вимірювати тиск на одній і тій же руці. Якщо
значення тиску для двох рук значно різняться,
проконсультуйтеся з лікарем, яку руку
використовувати для вимірювання тиску.

У таких положеннях показання артеріального тиску 
можуть виявитися вище внаслідок напруги чи через те,
що манжета знаходиться нижче рівня серця.

Якщо манжета знаходиться нижче рівня серця, 
підніміть руку, підклавши під неї подушечку тощо.

• Зігнувши спину 
(з наклоном вперед)

• Сидячи нога на ногу
• Сидячи на дивані або 

за низьким столом, 
нахилившись вперед
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3. Використання приладу

3.1 Правильна поза при виконанні вимірювання

Для отримання точного результату дуже важливо прийняти на час
вимірювання правильну позу.

Примітки:
• Виберіть для цієї процедури тихе місце і виконуйте її в 
  розслабленому, сидячому положенні. Переконайтеся, що в 
  кімнаті не дуже жарко чи холодно.
• Утримайтеся від їжі, прийому алкоголю та паління, а також 
   виконання фізичних вправ не менш ніж за 30 хвилин до 
   вимірювання тиску.
• Не рухайтеся та не розмовляйте під час вимірювання.

Прави-
льна
поза

Зніміть з плеча одяг, що щільно 
роилягає, а також товсті речі,
наприклад светер.
Не накладайте манжету поверх 
щільного одягу і не закачуйте 
сильно тісний рукав.Сядьте прямо

випрямивши
спину

Покладіть руку на стіл так, 
щоб манжута опинилася на
рівні лінії серця.

Відстань між стільцем і
верхньою частиною столу
повинна складати від
20 до 30 см.



Якщо на дисплеї з'явиться символ (     ), замініть одночасно всі 
чотири батареї.
   - Якщо на дисплеї почав блимати символ низького рівня заряду 
     батарей (     ), пристрій можна використовувати ще деякий час. 
     Однак, батареї рекомендується замінювати заздалегідь.
   - Якщо символ (     ) горить, не кліпаючи, значить батареї повністю
     розряджені. Батареї потрібно негайно замінити. Перед заміною
     батарей слід відключити прилад.
• Якщо ви не збираєтеся використовувати прилад протягом трьох 
  або більше місяців, вийміть батареї.
• Утилізуйте старі батареї у відповідності до місцевих правил.

Чотирьох нових лужних батарей «AAA» вистачає приблизно на
1500 вимірювань при вимірюванні артеріального тиску двічі на день.

Так як батареї, що додаються, можуть використовуватися для 
демонстрації роботи приладу, їх може вистачити менш ніж на
1500 вимірювань.

10

2.Підготовка до роботи

Термін служби батарей та їх заміна
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2. Підготовка до роботи

2.1 Установка/заміна батарей

1. Переверніть електронний блок передньою панеллю вниз.

2.

3.

4. Встановіть на місце кришку відсіку для батарей.
Засуньте кришку, як показано на малюнку, до клацання. 

Примітка: Значення результатів вимірювань 
залишаються в пам'яті навіть після
заміни батарей.

Перемістіть кришку відсіку для
батарей в зазначеному стрілкою
напрямку, натискаючи на рифлену
частина кришки. 

Установіть або замініть чотири
батареї «AAA» таким чином, 
щоб + (позитивний) і - (негативний)
контакти збігалися з полярністю,
зазначеною у відсіку для батарей.
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1.Опис приладу

Комплектація (інше)

T. Футляр
U. Чотири лужні батареї

типу «AAA» (LR03)

• Керівництво з експлуатації
• Гарантійний талон
• Журнал для запису 

артеріального тиску
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Груша для нагнітання повітря

Дисплей

H. Кнопка випускання повітря
I. Повітряна трубка
J. Груша для нагнітання повітря

K. Систолічний 
артеріальний тиск

L. Діастолічний 
артеріальний тиск

M. Символ пам’яті 
Відображається при 
перегляді значень з пам'яті

N. Символ низького рівня
заряду батарей

O. Символ серцебиття
1. Блимає під час вимірювання
2. Якщо блимає після проведення 

вимірювань чи при перегляді 
значень з пам'яті символ означає,
що артеріальний тиск виходить за
рамки рекомендованого 
діапазону значень*

P. Значення пульсу
Q. Символ декомпресії
R. Символ необхідності 

повторного нагнітання
S. Символ нерегулярного

серцебиття
* Примітка. Якщо значення систолічного

чи діастолічного 
артеріального тиску
виходить за стандартний
діапазон (вище 135/85 мм рт.ст.),
блимає символ серцебиття
(    ). Див. розділ 3.3.7.
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3.2 Як накласти манжету на плече

Для отримання точних результатів вимірювань переконайтеся, 
що манжета правильно обгорнута навколо плеча.
Вимірювання можна проводити в легкому одязі. Перед 
вимірюванням слід зняти товстий одяг, наприклад светр.

1. Підключіть повітряні трубки манжети та груші для 
нагнітання повітря до відповідних конекторів на приладі. 

2. Вставте ліву руку в манжету.

Примітка. Якщо манжета не
зібрана, просмикніть
дальній від повітряної
трубки край манжети
через металеве кільце.
М'яка тканина повинна
виявитися всередині
циліндра, що утворився. 
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3. Розташуйте руку правильно.

Вимірювання артеріального тиску на правій руці

•

• Манжета повинна
розташовуватися
на 1-2 см вище
ліктьового згину. 

4. Правильно розташувавши манжету, НАДІЙНО закріпіть її
застібкою.

1) Повітряна трубка повинна
проходити по внутрішній
стороні предпліччя, на одній
лінії з середнім пальцем.

2) Нижній край манжети повинен
знаходитися приблизно 1-2 см
вище ліктьового згину.

3) Одягніть манжету на плече
так, щоб кольорова мітка
(синя стрілка під трубкою)
опинилась по середині 
внутрішньої сторони руки і
була спрямована вниз 
вздовж руки.

Манжету потрібно одягти 
так, щоб повітряна трубка
перебувала з боку ліктя.

Не спирайтеся рукою 
на трубку і не 
обмежуйте потік
повітря в манжету
іншим способом.
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3.3 Виконання вимірювань

1. Підготовка до роботи
1) Натисніть кнопку відведення повітря на груші, щоб

випустити повітря, що залишилося у манжеті. 
2) Натисніть кнопку I/O, щоб включити прилад.
3) На короткий час на дисплеї відображаються 

всі символи.
4) Блимає символ декомпресії.
5) Потім з'являється символ серцебиття та 

відображається «0».

Примітка. Якщо символ декомпресії не гасне, натисніть 
кнопку відведення повітря ще раз, щоб 
випустити повітря, що залишилося у манжеті. 

2. Стискайте грушу, щоб накачати повітря в манжету. 
1) Накачуйте повітря до тих пір,

поки тиск в манжеті не 
перевищить очікуване значення
Вашого артеріального тиску на
30-40 мм рт. ст.
Якщо очікуване значення 
артеріального тиску приблизно
дорівнює 140 мм рт. ст., 
накачуйте повітря в манжету до
значення тиску 170-180 мм рт. ст.
Накачувати манжету треба швидко, так щоб тиск в
ній сягав потрібних значень приблизно за 5 секунд.

2) Коли тиск досягне бажаної величини, відпустіть грушу.
Не рухайтеся і не розмовляйте.
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Примітки:
• Якщо з'являється символ необхідності повторного

нагнітання (    ), повторно накачайте повітря у 
манжету за допомогою груші.

• Не накачуйте манжету більше, ніж це необхідно.

3. Початок вимірювання.
Вимірювання починається 
автоматично після припинення
накачування повітря у манжету.
На дисплеї відображаються
значення, що зменшуються, 
і мигає символ серцебиття. 
Не рухайтеся та не розмовляйте
під час вимірювання.

Примітка. Щоб скасувати вимірювання, натисніть 
кнопку I/O для виключення приладу, 
натисніть кнопку відведення повітря, щоб
випустити повітря з манжети. 

4. Закінчення вимірювання. 
Після завершення вимірювання на
дисплеї блимає символ декомпресії.
Відображаються значення
артеріального тиску та частоти пульсу.

Натисніть кнопку відведення повітря,
щоб випустити повітря з манжети до
зникнення символу декомпресії.
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5.

Примітка. Перед повторним вимірюванням артеріального
тиску необхідно почекати 2-3 хвилини. За цей
час артерії повернуться в той стан, в якому вони
перебували до першої процедури.

Попередження.
Самостійна визначення діагнозу відповідно до 
результатів вимірювань і самолікування небезпечні.
Дотримуйтесь вказівок лікаря.

6. Розстебніть застібку та зніміть манжету.

7. Натисніть кнопку I/O, щоб вимкнути прилад.
Примітка. Якщо Ви забудете вимкнути прилад, то він

через п'ять хвилин вимкнеться автоматично.

Діастолічний
артеріальний
тиск

Сиситолічний
артеріальний
тиск

Пульс

Звичайні причини неточних результатів
Положення з
нахилом вперед.

Манжета недостатньо
щільно облягає Вашу
руку.

Рух або розмова під
час вимірювання.

Примітка. Якщо манжета знаходиться 
нижче рівня серця, підніміть
руку, підклавши
під неї подушки тощо.

Зчитування результатів 
вимірювання. 
Прилад автоматично 
зберігає в пам'яті значення
артеріального тиску та
частоти пульсу. Див. 
«3.4 Використання функції пам'яті».



Тонометр забезпечений функцією
визначення нерегулярного серцебиття.
Нерегулярне серцебиття може впливати
на результати вимірювання. 
Алгоритм виявлення нерегулярного
серцебиття автоматично дозволяє
визначати надійність отриманих 
результатів вимірювання та необхідність його повторення.
Якщо під час вимірювання виявлена нерегулярність 
серцебиття але результат достовірний, то він виводиться
на екран разом з символом нерегулярного серцебиття (      ). 
Якщо нерегулярне серцебиття призводить до 
недостовірного вимірювання, то результати на екран не
виводяться. Якщо після процедури вимірювання з'являється
символ нерегулярного серцебиття (     ), повторіть 
вимірювання. Якщо значок нерегулярного серцебиття
(      )  з'являється часто, повідомте про це лікарю.
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Важливо.
• Якщо значення систолічного чи 

діастолічного артеріального тиску
виходить за межі норми, то при
виведенні на екран результату
вимірювання буде блимати символ
серцебиття. 
Проведені останнім часом дослідження
показали, що в якості орієнтира для визначення 
підвищеного тиску в домашніх умовах можна 
використовувати такі значення.

Ці критерії призначені для домашніх вимірювань 
артеріального тиску.
Критерії вимірювання артеріального тиску лікарем див. 
в розділі 9 «Деяка корисна інформація про артеріальний тиск».

•

Систолічний артеріальний тиск                    Вище 135 мм рт.ст.

Діастолічний артеріальний тиск                    Вище 85 мм рт. ст.



Спосіб вирішення
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5. Усунення помилок і несправностей

5.1 Повідомлення про помилки

Умовне
позначення

помилки
Причина

Недостатньо тиску 
у манжеті.

Випустіть залишкове повітря з
манжети, натисніть кнопку 
відведення повітря та 
виконайте вимірювання ще раз
з більш високим рівнем тиску в
манжеті. Уважно прочитайте 
кроки, описані у розділі 3.3.

Рух під час 
вимірювання.

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

Повітряна трубка 
не підключена.

Щільно приєднайте повітряний 
штекер.
Зверніться до розділу 3.2.

Манжета накладена
неправильно.

Накладіть манжету правильно.
Зверніться до розділу 3.2.

Манжеті заважає 
одяг на плечі.

Зніміть одяг, що заважає 
манжеті.
Зверніться до розділу 3.2.

Витік повітря з 
манжети.

Замініть манжету.
Див. главу 7.

Тиск в манжеті 
перевищив 
299 мм рт. ст.

Зупиніть нагнітання повітря у 
манжету перед тим як тиск 
досягне 299 мм рт.ст.
Зверніться до розділу 3.3.
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4. Стислий посібник

Використовуйте цей розділ лише в якості стислого посібника.
Якщо прилад використовується перше, уважно прочитайте
розділ 3 даного керівництва з експлуатації. 
Для отримання точних показань перед вимірюванням слід
утримуватися від їжі, паління та прийому алкоголю, а також
від виконання фізичних вправ протягом не менше 30 хвилин.
Примітка. Зніміть з плеча щільно прилеглий одяг.

1. Сядьте на стілець, 
поставте ноги на підлогу
та покладіть руку на 
стіл так, щоб манжета
була розташована на
рівні серця.

2. Накладіть манжету на верхню частину руки. Кольорова
мітка повинна бути в середині внутрішньої сторони руки
й дивитися вниз вздовж внутрішньої сторони руки так, 
щоб повітряна трубка спускалася по внутрішній стороні
передпліччя та була на одній лінії з середнім пальцем.

3. Закріпіть манжету на руці, використовуючи 
застібку-«липучку».

4. Натисніть кнопку O/I, щоб увімкнути
прилад, після цього за допомогою
груші накачайте манжету. 
Після закінчення вимірювання
тонометр покаже артеріальний
тиск і частоту пульсу, а з манжети
автоматично буде випущене повітря. 

5. Натисніть кнопку O/I, щоб відключити прилад.
Примітка. Перед повторним вимірюванням артеріального

тиску завжди слід зачекати 2-3 хвилини.
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Видалення всіх збережених в пам'яті значень
У приладі неможливе видалення результатів окремих вимірювань, 
можна видалити лише всі значення відразу.

1. Натисніть кнопку O/I, щоб увімкнути прилад. 

2. Після появи на дисплеї символу
серцебиття (      ) спочатку
натисніть кнопку M. 
Утримуючи її натиснутою, 
натисніть кнопку I/O і утримуйте
її протягом 2-3 секунд. 
При цьому всі значення будуть
видалені з пам'яті. 

Важливо. Будьте уважні, щоб не 
натиснути кнопку I/O 
першою. Якщо кнопка I/O
буде натиснута першою,
то прилад вимкнеться.

3. Натисніть кнопку O/I, щоб відключити прилад.

Примітка. Якщо ви забудете вимкнути прилад, то
через п’ять хвилин він вимкнеться
автоматично.

1
2
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3. Продовжуйте натискати кнопку
(М) пам'яті для циклічного 
перегляду результатів 
попередніх вимірювань. 
Для швидкого перегляду 
попередніх значень утримуйте
кнопку натиснутою.
Якщо під час вимірювання на дисплеї відображався
символ нерегулярного серцебиття, він також 
відображається разом з результатами цього 
вимірювання.

4. Натисніть кнопку O/I, щоб відключити прилад.

Примітка. Якщо ви забудете вимкнути прилад, то через
п’ять хвилин він вимкнеться автоматично.
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3.4 Використання функції пам'яті

Прилад автоматично зберігає результати до 14 вимірювань 
(артеріальний тиск і частота пульсу). Після того як будуть 
збережені 14 результатів вимірювань, найстаріший результат
видаляється, щоб звільнити місце для нових результатів.

1. Натисніть кнопку O/I, щоб 
увімкнути прилад. 

2. Коли на екрані з'явиться символ
серцебиття, натисніть кнопку M. 

Відображаються результати
останнього виміру.

Примітка. Якщо в пам'яті немає жодного
результату вимірювання, то
екран виглядає так, як 
показано справа. 

Важливо. Якщо значення систолічного 
чи діастолічного артеріального
тиску виходить за межі норми,
то при виведенні на
екран результату 
вимірювання буде 
блимати символ 
серцебиття. Див. 3.3, номер 7. 



19

UK

Що таке порушення ритму? 
Нерегулярне серцебиття – 
це ритм серцевих 
скорочень, що більше
ніж на 25% відрізняється
від середнього 
серцевого ритму, 
визначеного при
вимірюванні 
систолічного та 
діастолічного 
артеріального тиску. 

Якщо подібний нерегулярний серцевий ритм буде 
виявлений під час вимірювання більше двох разів, то на
екрані з'являється символ нерегулярного серцебиття

Що таке аритмія? 
Серцебиття викликається електричними сигналами, що
змушують серце скорочуватися. 
Аритмія – це стан, коли ритм серцебиття порушений через
збої у біоелектричної системі, що управляє серцебиттям.
Її типовими ознаками є випадаючі скорочення серця, 
передчасні скорочення, незвично частий (тахікардія) чи 
рідкісний (брадикардія) пульс. Це може бути обумовлено
захворюванням серця, віком, фізичною схильністю, 
стресом, нестачею сну, втомою тощо. Діагноз аритмії може
поставити тільки лікар, провівши спеціальне дослідження. 
Незалежно від того, з'являється в результатах вимірювання 
символ нерегулярного серцебиття (      ), відповідний 
діагноз наявності аритмії ставить тільки лікар після 
обстеження пацієнта.

Попередження.
Якщо індикатор аритмії (      ) з'являється часто, 
повідомте про це лікаря. Самостійне визначення
діагнозу за результатами вимірювань і самолікування
небезпечні. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій лікаря.

Нормальне серцебиття

Нерегулярне серцебиття

Пульс

Артеріальний
тиск

Пульс

Артеріальний
тиск

Короткий Довгий
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Примітка. При виведенні повідомлень про помилки може також
відображатися символ нерегулярного серцебиття
(     ) .

Низький рівень
заряду батарей.

Замініть всі чотири батареї 
«AAA» новими.
Зверніться до розділу 2.1.

Помилка приладу.
Зв'яжіться з вашим продавцем
OMRON або дистриб'ютором.
Див. розділ 8.

Рівень тиску 
занадто низький.

Накачуйте повітря в манжету 
за допомогою груші до тих пір,
поки не зникне символ необхідності
повторного нагнітання. Або 
випустіть повітря з манжети та
повторіть вимірювання після
появи на дисплеї символу 
серцебиття (    ).
Див розділ 3.3.

Блимає чи 
постійно 
зображений
на екрані

Спосіб вирішення
Умовне

позначення
помилки

Причина
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5.2 Пошук і усунення несправностей

Проблема Причина Спосіб вирішення

Значення занадто
низьке (або високе).

Манжета накладена
на руку неправильно.

Накладіть манжету
правильно.
Зверніться до розділу 3.2.

Рух або розмова 
під час вимірювання.

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

Манжеті заважає
одяг на плечі.

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

Тиск в манжеті 
не підвищується.

Чи надійно 
приєднаний
повітряний штекер 
до приладу?

Переконайтеся в тому,
що повітряний штекер
надійноприєднаний до
приладу.
Зверніться до розділу 3.2.

Витік повітря 
в манжеті.

Замініть манжету новою.
Див. розділ 7.

Манжета здувається
занадто швидко.

Манжета накладена
на плече занадто
вільно.

Накладіть манжету 
правильно, щоб вона 
щільно облягала руку.
Зверніться до розділу 3.2.

Не вдається 
виконати 
вимірювання або
показання занадто
низькі чи занадто
високі.

Не був досягнутий 
необхідний рівень 
тиску в манжеті.

Підніміть тиск в манжеті
на 30-40 мм рт. ст. вище 
попереднього значення
вимірювання. 
Див. розділ 3.3.

Не була натиснута 
кнопка відведення 
повітря під час
накачування повітря.

Не натискайте кнопку 
відведення повітря під
час вимірювання.
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Прилад вимикається
під час вимірювання. Батареї розряджені.

Замініть батареї новими.
Див. розділ 2.1.

При натисканні на
кнопки нічого не
відбувається.

Батареї розряджені.
Замініть батареї новими. 
Див. розділ 2.1.

Батареї встановлен
і неправильно.

Встановіть батареї з 
урахуванням 
полярності (+/-).  
Див. розділ 2.1.

Інші несправності

Натисніть кнопку O/I і повторіть вимірювання.
Якщо проблема не зникає, спробуйте замінити
батареї новими.
Якщо це не вирішило проблему, зв'яжіться з
представником фірми OMRON або 
дистриб'ютором.

Проблема Причина Спосіб вирішення
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6. Обслуговування та  зберігання

Обслуговування
Для захисту приладу від пошкодження дотримуйтесь наступних 
правил.
• Не піддавайте прилад і манжету впливу високих температур,
  вологості, вологи чи прямого сонячного світла.
• Не звертайте манжету чи трубку занадто щільно.
• Не накачуйте повітря в манжету вище 299 мм рт. ст.
• Не розбирайте прилад.
• Не піддавайте прилад сильним ударам або вібрацій (наприклад,
  не впускайте його на підлогу).
• Не використовуйте для очищення приладу летючі рідини. 
  Очищуйте прилад м'якою сухою тканиною.
• Для чищення манжети використовуйте м'яку вологу тканину та мило.
• Не мийте манжету та не занурюйте її у воду.
• Не використовуйте бензин, розріджувачі та розчинники для 
  чищення манжети.

• Не виконуйте ремонт самостійно. При виявленні дефекту 
проконсультуйтеся з представником OMRON або дистриб'ютором,
зазначеним у Додатку до керівництва з експлуатації.

Перевірка та обслуговування
• Точність даного приладу для вимірювання артеріального тиску була
   ретельно перевірена та зберігається протягом тривалого часу.
• Рекомендується перевіряти точність вимірювання та функціонування
   приладу кожні два роки. Будь ласка, зв'яжіться з повноважним
   представником OMRON або з Центром обслуговування клієнтів 
   OMRON за адресою, вказаною на упаковці, або у прикладеній 
   документації.
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Зберігання
Коли прилад не використовується, зберігайте його у футлярі.

1. Від'єднайте повітряну трубку від конекторів.

2. Акуратно складіть повітряну
трубку усередині манжети. 

Примітка. Не перегинайте 
повітряну трубку
занадто сильно.

3. Помістіть манжету, грушу для
нагнітання повітря та електронний
блок у футляр.

Прилад не можна зберігати в наступних умовах: 
• висока вологість;
• місце зберігання піддається впливу високих температур, 
  вологості, дії прямих сонячних променів, пилу чи їдких парів;
• місце зберігання схильне до дії вібрації, ударів чи є похилою 
  поверхнею;
• місце зберігання схильне до дії хімічних речовин або їдких парів.



30

7. 7. Додаткові аксесуари

Примітка. Для малої манжети потрібна спеціальна груша. 
При використанні малої манжети замініть і манжету,
і грушу.

Середня манжета
Окружність руки

Велика манжета
Окружність руки

Мала манжета
Окружність руки

22–32 см 32–42 см 17–22 см

Комплект з малої манжети та груші
Окружність руки 17-22 см

Стандартна груша
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8. Технічні характеристики

Примітка. Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

•  Даний прилад і батареї слід утилізувати відповідно до державних 
   правил з утилізації електронних приладів.

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

Увага! Перед використанням цього приладу, 
уважно ознайомтесь з даним керівництвом.

Найменування приладу Прилад для вимірювання артеріального тиску та 
частоти пульсу напівавтоматичний
OMRON M1 Compact (НЕМ-4022-E)Модель

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.
Пам'ять  

Межі допустимої похибки
при вимірюванні

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

14 вимірювань

Компресія Ручна за допомогою груші для нагнітання повітря
Декомпресія Клапан автоматичного скидання тиску 
Спосіб виявлення тиску Ємнісний датчик тиску
Джерело живлення 4 батареї типу «AAА» на 1,5 В 
Термін служби елементів
живлення 

Нових лужних батарей вистачає приблизно на
1500 вимірювань

Температура/
відносна вологість
експлуатації

від +10 °C до +40 °C
від 30% до 85%

Температура/
відносна вологість
/атмосферний тиск
зберігання

від -20 °С до +60 °С
від 10% до 95%
від 700 до 1060 гПа

Маса електронного блоку Приблизно 126 г без батарей
Маса манжети Приблизно 130 г
Габаритні розміри Приблизно 86 (ш) мм × 75 (в) мм × 109 (д) мм
Розмір манжети Приблизно 146 мм × 446 мм

(Середня манжета: окружність руки 22-32 см)
Комплект Електронний блок, манжета середня, керівництво з

експлуатації, футляр, комплект батарей, гарантійний
талон, журнал для запису артеріального тиску, 
стандартна груша для нагнітання повітря.

= Type B
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Цей символ на продукті чи описі до нього вказує, що даний продукт
не підлягає утилізації разом з іншими домашніми відходами після 
закінчення терміну служби. Для запобігання можливого збитку для
навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої
утилізації відходів, будь ласка, відокремте цей продукт від інших типів відходів
і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання
матеріальних ресурсів.
Домашнім споживачам слід зв'язатися з роздрібним торговельним представником,
у якого продукт був придбаний, чи місцевим органом влади, для отримання 
докладної інформації про те, куди і як доставити даний прилад для екологічно
безпечної переробки.
Промисловим споживачам слід зв'язатися з постачальником і перевірити терміни
та умови контракту на закупівлю. Даний продукт не слід утилізувати разом з 
іншими комерційними відходами.
Даний продукт не містить жодних шкідливих речовин.

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

Належна утилізація приладу
(використане електричне та електронне устаткування)

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 EN60601-1-2:2001 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 EN60601-1-2:2001 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.
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9. Деяка корисна інформація про 
артеріальний тиск

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.
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. 
Кров'яний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.).
Показник систолічного тиску записується перед діастолічним. Наприклад,
кров'яний тиск, записаний як 135/85, означає 135 мм рт. ст. на 85 мм рт. ст.

m
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6 12 18 24

Приклад: коливання протягом дня (чоловік 35 років)

Час дня

Верхня крива: систолічний артеріальний тиск
Нижня крива: діастолічний артеріальний тиск
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Класифікація артеріального тиску Всесвітньої
організації охорони здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародне
товариство з вивчення артеріальної гіпертонії розробили 
класифікацію артеріального тиску, показану на цьому рисунку.

Ця класифікація ґрунтується на вимірюваннях артеріального тиску
у поліклінічних відділеннях лікарень у людей у положенні сидячи.

Примітка. Загальноприйнятого визначення гіпотонії не існує. 
Однак якщо пацієнт має показники артеріального
тиску нижче 100 мм рт. ст., можна припустити 
наявність у нього схильності до гіпотонії.

Диастолічний
артеріальний
тиск
(мм рт.ст.) 

Оптимальний 
артеріальний
тиск
(неохідне значення)



Зроблено в Китаї

OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002, JAPAN
«ОМРОН ХЕЛСКЕА КО. ЛДТ.»
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Кіото, 
617-0002, ЯПОНІЯ)

ТОВ «Інтернешнл Медікл Еквіпмент», 
02002, м. Київ, вул. Комбінатна, 21 
Тел./факс: (044) 541-14-98/97, 
imeoffice@ime.com.ua, www.ime.com.ua

OMRON (DALIAN) CO., LTD
Economic & Technical Development Zone Dalian
116600, CHINA
«ОМРОН (ДАЛЯНЬ) КО., ЛТД»
Економік енд Текнікл Девелопмент Зоне Далянь
116600, КИТАЙ

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
«ОМРОН ХЕЛСКЕА ЮЕРОП Б.В.»
Скорпіус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

Виробник

Представник в ЄС

Уповноважений
представник в 
Україні

Виробничий
підрозділ

UA.TR.099



Вимірювач артеріального тиску та 
частоти серцевих скорочень M1 Compact
(HEM-4022-E_RU_D)

Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan
«OМРОН Хелскеа Ко. Лтд.», Японія
Виробнича ділянка: OMRON Dalian Co. Ltd., China
«ОМРОН Далянь Ко. Лтд.», КНР
Уповноважений представник в Україні:

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

ТОВ «ІМЕ», 02002, м. Київ, вул. Комбінатна, 21
(044) 299-42-14; imeoffice@ime.com.ua
www.ime.com.ua

UA.TR.001

Керівництво з експлуатації M1 Compact IM-HEM-4022-E.
Дата редакції 04 жовтня 2011р.


	M1 Compact с датой редакции
	2

