
Dzi�kujemy za zakup ci�nieniomierza nadgarstkowego OMRON 
RS6.

OMRON RS6 jest kompaktowym i �atwym w u�yciu 
ci�nieniomierzem, dzia�aj�cym na zasadzie oscylometru. �atwo 
i szybko mierzy ci�nienie krwi i cz�sto�� t�tna. W celu umo�liwienia 
wygodnego, kontrolowanego pompowania, bez potrzeby ustawiania 
ci�nienia lub ponownego pompowania, urz�dzenie wykorzystuje 
zaawansowan� technologi� „IntelliSense”.

Przeznaczenie
Niniejszy produkt jest przeznaczony do pomiaru ci�nienia krwi 
i t�tna u ludzi, w zakresie pomiarowym mankietu na nadgarstek, 
zgodnie z instrukcjami w niniejszej instrukcji obs�ugi.
Produkt s�u�y g�ównie do u�ytku domowego. Przed rozpocz�ciem 
korzystania z urz�dzenia nale�y przeczyta� cz��� „Wa�ne 
informacje dotycz�ce bezpiecze	stwa” w niniejszej instrukcji 
obs�ugi.

Przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia nale�y uwa�nie 
przeczyta� niniejsz� instrukcj� obs�ugi.
Instrukcj� obs�ugi nale�y zachowa� do u�ytku w przysz�o�ci.
Aby uzyska� szczegó�owe informacje na temat w�asnego 
ci�nienia krwi, NALE
Y SKONSULTOWA� SI� Z LEKARZEM.

Kobiety w ci��y lub osoby ze zdiagnozowan� arytmi� lub mia�d�yc� 
powinny przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia 
skonsultowa� si� z lekarzem.
Przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia nale�y uwa�nie 
przeczyta� niniejszy rozdzia�.

Ostrze�enie:
• Oznacza potencjalnie niebezpieczn� sytuacj�, która mo�e 

spowodowa� �mier� lub powa�ne obra�enia.
(Ogólne zasady u�ywania)
• Nale�y regularnie konsultowa� si� z lekarzem. W�asna 

interpretacja wyników pomiarów i samodzielne leczenie mog� by� 
niebezpieczne.

• Osoby z powa�nymi problemami z kr��eniem krwi i chorobami krwi 
powinny przed rozpocz�ciem korzystania z urz�dzenia 
skonsultowa� si� z lekarzem, poniewa� pompowanie mankietu 
mo�e wywo�ywa� krwotok wewn�trzny.

(U�ywanie baterii)
• W przypadku dostania si� elektrolitu do oczu nale�y natychmiast 

przemy� je du�� ilo�ci� czystej wody i zasi�gn�� porady lekarza.

Przestroga: 
• Oznacza potencjalnie niebezpieczn� sytuacj�, która mo�e 

spowodowa� drobne lub powa�niejsze obra�enia 
u�ytkownika/pacjenta lub uszkodzenie urz�dzenia/innych 
przedmiotów.

(Ogólne zasady u�ywania)
• W przypadku u�ycia urz�dzenia do pomiaru ci�nienia u niemowl�t 

i osób pozbawionych mo�liwo�ci porozumiewania si� nie nale�y 
pozostawia� urz�dzenia bez nadzoru.

• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia do celów innych ni� pomiar 
ci�nienia krwi.

• Nie nale�y u�ywa� w pobli�u ci�nieniomierza telefonów 
komórkowych ani innych urz�dze	 emituj�cych pola 
elektromagnetyczne. Mo�e to spowodowa� jego nieprawid�owe 
dzia�anie.

• Nie nale�y rozmontowywa� urz�dzenia ani mankietu na 
nadgarstek.

• Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia w poruszaj�cym si� pojedzie (np. 
samochodzie, samolocie).

(U�ywanie baterii)
• W przypadku zetkni�cia si� elektrolitu ze skór� lub ubraniem 

nale�y natychmiast sp�uka� go du�� ilo�ci� czystej wody.
• Nale�y stosowa� wy��cznie dwie baterie alkaliczne „AAA” (LR03). 

Nie nale�y stosowa� baterii innych typów.
• Nie nale�y wk�ada� baterii niezgodnie z podanymi biegunami.
• Nale�y natychmiast wymieni� stare baterie na nowe. Nale�y 

wymienia� obie baterie równocze�nie.
• Je�eli urz�dzenie b�dzie nieu�ywane d�u�ej ni� przez trzy 

miesi�ce, nale�y wyj�� baterie.
• Nie nale�y u�ywa� nowych i u�ywanych baterii jednocze�nie.
Ogólne �rodki ostro�no�ci
• Urz�dzenia nie nale�y poddawa� wstrz�som ani wibracjom. Nie 

wolno go te� upuszcza�.
• Nie nale�y wykonywa� pomiaru bezpo�rednio po k�pieli, wypiciu 

alkoholu lub napojów kofeinowych, paleniu tytoniu, zako	czeniu 
�wicze	 fizycznych ani po jedzeniu.

• Nie nale�y nape�nia� mankietu, je�eli nie jest on za�o�ony na 
nadgarstek.

• Nale�y zapozna� si� z cz��ci� „Wa�ne informacje zwi�zane ze 
zgodno�ci� elektromagnetyczn� (Electro Magnetic Compatibility – 
EMC)” w rozdziale „Dane techniczne” i post�powa� zgodnie 
z zawartymi w niej instrukcjami.

• Instrukcje dotycz�ce utylizacji urz�dzenia oraz akcesoriów lub 
cz��ci dodatkowych znajduj� si� w cz��ci „W�a�ciwa utylizacja 
tego produktu” w rozdziale „Dane techniczne”.

G�ówna cz��� urz�dzenia:

Wy�wietlacz:

2.1 Wk�adanie (wymiana) baterii

• Je�eli na wy�wietlaczu pojawia si� symbol s�abych baterii 
( ), nale�y wy��czy� urz�dzenie, a nast�pnie wymieni� 
jednocze�nie obie baterie.

• Warto�ci pomiarów pozostaj� zapisane w pami�ci nawet po 
wymianie baterii.

Baterie nale�y usun�� zgodnie z krajowymi przepisami 
dotycz�cymi sk�adowania zu�ytych baterii.

2.2 Ustawianie daty i godziny

Uwagi:
• Je�eli wyjmowano baterie, konieczne b�dzie ponowne 

ustawienie daty i godziny.
• Je�li data i godzina nie s� ustawione, w czasie pomiaru lub 

po nim pojawi si� symbol „-:--”.

3.1 Zak�adanie mankietu
Nie stosuj urz�dzenia przez ubranie.

3.2 Prawid�owa postawa

• Rozlunij nadgarstek i r�k�. Nie nale�y odgina� nadgarstka, 
zaciska� pi��ci ani zgina� nadgarstka.

3.3 Odczyt danych
Uwagi:
• Aby anulowa� pomiar, naci�nij w dowolnym momencie 

pomiaru przycisk START/STOP.
• Podczas pomiaru nie nale�y si� porusza�.

Ci�nieniomierz zacznie automatycznie nape�nia� mankiet na 
nadgarstek po pojawieniu si� przez ponad 2 sekundy symbolu 
po�o�enia.

Wska�nik za�o�enia mankietu
Wskanik za�o�enia mankietu to unikatowa funkcja, 
która wskazuje, �e mankiet nie jest wystarczaj�co 
�ci�le zawini�ty wokó� nadgarstka. Nawet w przypadku 
wy�wietlania symbolu  pomiar ci�nienia krwi 
zostanie wykonany.
Uwaga: Odczyt ten NIE jest wiarygodny z powodu 

nieprawid�owego za�o�enia mankietu. Prosz� 
ponownie za�o�y� mankiet, zwracaj�c uwag� na jego 
prawid�owe zawini�cie, i ponownie przeprowadzi� 
pomiar. Gdy wy�wietlany jest symbol , mankiet 
jest zawini�ty wystarczaj�co �ci�le na nadgarstku 
i odczyt jest dok�adny oraz wiarygodny.

Ci�nieniomierz automatycznie zachowuje warto�ci pomiarów w 
pami�ci.
Urz�dzenie wy��czy si� automatycznie po dwóch minutach.

Powy�sze kryteria s� odpowiednie dla pomiaru ci�nienia krwi 
w warunkach domowych.

Je�li nieregularne uderzenia serca spowodowa�y 
niepoprawno�� wyniku pomiaru, nie jest wy�wietlana �adna 
warto��. Je�eli po dokonaniu pomiaru wy�wietlony zostanie 
symbol nieregularnego bicia serca ( ), pomiar nale�y 
powtórzy�. Je�eli symbol nieregularnego bicia serca ( ) 
jest wy�wietlany cz�sto, nale�y poinformowa� o tym 
lekarza.

• Ci�nienie krwi mo�e ró�ni� si� dla lewego i prawego 
ramienia, w zwi�zku z tym mog� si� tak�e ró�ni� zmierzone 
warto�ci ci�nienia. Firma OMRON zaleca wykonywanie 
pomiarów zawsze na tym samym ramieniu. Je�li warto�ci dla 
obu ramion ró�ni� si� znacz�co, nale�y skonsultowa� si� 
z lekarzem w celu wyboru ramienia do pomiarów.

Ostrze�enie:
W�asna interpretacja wyników pomiarów i samodzielne 
leczenie mog� by� niebezpieczne. Nale�y post�powa� 
zgodnie z zaleceniami lekarza.

3.4 Ustawianie czujnika po�o�enia

Ci�nieniomierz 
nadgarstkowy

Model RS6
Instrukcja obs�ugi

IM-HEM-6221-E-PL-01-08/2012

Wprowadzenie

Wa�ne informacje dotycz�ce 

A. Mankiet na nadgarstek D. Przycisk pami�ci ( )
B. Komora baterii E. Przycisk data/godzina ( )
C. Wy�wietlacz F. Przycisk START/STOP

G. Symbol pami�ci
H. Ci�nienie skurczowe krwi
I. Ci�nienie rozkurczowe krwi
J. Symbol s�abych baterii
K. Symbol uderze	 serca 

(Miga podczas pomiaru)
L. Wy�wietlacz t�tna i numer 

odczytu w pami�ci
M. Symbol nieregularnego bicia 

serca

N. Symbol b��du z powodu 
ruchu

O. Symbol wypuszczania 
powietrza

P. Symbol warto�ci �redniej
Q. Wy�wietlacz daty/godziny
R. Wskanik poziomu ci�nienia 

krwi
S. Wskanik po�o�enia
T. Symbol po�o�enia
U. Wskanik za�o�enia mankietu

1. Zdj�� pokryw� baterii.

 

2. Zgodnie z oznaczeniami 
w�o�y� dwie baterie 
alkaliczne 1,5 V typu 
„AAA” (LR03) do komory 
baterii, a nast�pnie 
za�o�y� pokryw� baterii.

Uwagi:

 

1. Naci�nij przycisk .

2. Przed dokonaniem pierwszego pomiaru nale�y 
ustawi� dat� i godzin�.

3. Naci�nij przycisk START/STOP, aby zachowa� 
ustawienia.
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2. Przygotowanie

Rok

Miesi�c

Dzie	

Godzina

Minuta

1) Aby je zmieni�, naci�nij przycisk 
.

• Naci�nij i przytrzymaj, aby 
szybko zmieni� cyfry.

2) Aby je zatwierdzi�, naci�nij przycisk .
• Pojawi� si� kolejne ustawienia.

1. Wsun�� r�k� w mankiet.

D�o	 powinna by� skierowana 
do góry.

 

2. Owi	 mankiet wokó� 
nadgarstka.

W celu wykonania dok�adnego 
pomiaru owi	 mankiet wokó� 
nadgarstka w taki sposób, aby 
mocno obejmowa� nadgarstek.

 

Upewnij si�, �e mankiet nie 
obejmuje wystaj�cej cz��ci 
nadgarstka (ko�ci �okciowej) 
po jego zewn�trznej stronie.

Uwagi:
• Pomiaru mo�na dokona� 

zarówno na lewym, jak i na 
prawym nadgarstku.

• W przypadku rozpi�cia mankietu 
nale�y za�o�y� go zgodnie z 
rysunkiem.

 

 

Przy wykonywaniu pomiaru nale�y 
usi��� wygodnie i odpr��y� si� w 
dogodnej temperaturze pokojowej. 
Na 30 minut przed rozpocz�ciem 
pomiaru nie nale�y si� k�pa�, pi� 
alkoholu ani napojów kofeinowych, 
pali� tytoniu, wykonywa� �wicze	 
fizycznych ani je��.

• Nale�y siedzie� na krze�le z nogami 
opartymi o pod�og�.

• Nale�y usi��� z wyprostowanymi 
plecami.

• Mankiet powinien znajdowa� si� na 
wysoko�ci serca.

 

1. Naci�nij przycisk START/STOP.
Pojawi� si� wszystkie symbole na wy�wietlaczu.
W przypadku nieprawid�owego u�o�enia r�ki miga symbol 
po�o�enia i wskanik po�o�enia. W przypadku prawid�owego 
u�o�enia na wy�wietlaczu w��cza si� symbol po�o�enia.

Ci�nieniomierz 
znajduje si� w 
prawid�owym 
po�o�eniu.

Ci�nieniomierz 
znajduje si� powy�ej 
poziomu serca.

Ci�nieniomierz 
znajduje si� poni�ej 
poziomu serca.

3. Korzystanie z urz�dzenia

1

2

Wskanik za�o�enia mankietu

START POMPOWANIE OPRÓ
NIANIE 
MANKIETU

KONIEC 
POMIARU

Zmiana wy�wietlania 
daty/godziny

2. Rozepnij mankiet i zdejmij urz�dzenie.

3. Naci�nij przycisk START/STOP, aby wy��czy� 
ci�nieniomierz.

Wa�ne:
• Ostatnie badania sugeruj�, �e 

nast�puj�ce warto�ci mog� 
wskazywa� na wysokie ci�nienie 
krwi w przypadku pomiarów 
dokonywanych w domu.

Ci�nienie skurczowe krwi Powy�ej 135 mmHg
Ci�nienie rozkurczowe krwi Powy�ej 85 mmHg

• Ci�nieniomierz ma funkcj� wykrywania 
nieregularnych uderze	 serca. Nieregularne 
uderzenia serca mog� wp�yn�� na wyniki 
pomiaru. Algorytm nieregularnego bicia 
serca automatycznie okre�la, czy pomiar jest 
prawid�owy, czy te� nale�y go powtórzy�. 
Je�li nieregularne uderzenia serca wp�yn��y 
na wynik pomiaru, ale wynik pomiaru jest 
poprawny, jest on wy�wietlany obok symbolu 
nieregularnego bicia serca ( ). 

• Je�li pacjent poruszy si� w czasie pomiaru, 
na wy�wietlaczu pojawi si� symbol b��du 
z powodu ruchu ( ). Nale�y przyj�� 
nieruchom� pozycj� i powtórzy� pomiar.

Uwagi:
• Przed wykonaniem kolejnego pomiaru 

ci�nienia krwi nale�y odczeka� 2–3 minut. 
Odczekanie kilku minut pomi�dzy odczytami 
umo�liwia powrót t�tnic do stanu sprzed 
dokonania pomiaru.

1. Naci�nij i przytrzymaj 
przycisk  w celu 
zresetowania czujnika 
po�o�enia.
Domy�lnie czujnik 
po�o�enia jest w��czony.

 

2. Naci�nij przycisk START/STOP, aby zachowa� 
ustawienia.



3.5 U�ywanie funkcji pami�ci
Ci�nieniomierz automatycznie zachowuje w pami�ci do 
90 wyników pomiarów.
Urz�dzenie oblicza równie� warto�ci �rednie, opieraj�c si� na 
wynikach trzech ostatnich pomiarów przeprowadzonych w 
ci�gu 10 minut. Je�eli w tym czasie wykonano tylko dwa 
pomiary, �rednia b�dzie si� opiera�a na tych dwóch 
pomiarach. Je�eli w tym czasie wykonano tylko jeden pomiar, 
�rednia b�dzie równa wynikowi tego pomiaru.
Uwagi:
• Je�li pami�� jest zape�niona, monitor wymazuje z pami�ci 

najstarsze odczyty.
• Przy odczycie wyniku pomiaru przeprowadzonego na 

urz�dzeniu bez ustawionej daty i godziny, na wy�wietlaczu 
zamiast daty i godziny b�dzie widoczny symbol „-:--”.

Aby odczyta� �redni� warto��

Aby sprawdzi� odczyty zachowane w pami�ci

Aby usun�� wszystkie warto�ci 
przechowywane w pami�ci urz�dzenia

Uwaga: Zapisanych wyników nie mo�na usun�� cz��ciowo.

4.1 Ikony i powiadomienia o b��dzie

Uwaga: Z komunikatami o b��dach mo�e by� wy�wietlany równie� 
symbol nieregularnego bicia serca ( ) oraz symbol b��du 
z powodu ruchu ( ).

4.2 Rozwi�zywanie problemów

4.3 Konserwacja
Aby uchroni� urz�dzenie przed zniszczeniem, nale�y 
stosowa� si� do nast�puj�cych instrukcji:

• Nie nale�y wystawia� g�ównej cz��ci urz�dzenia 
ani mankietu na wysokie lub niskie temperatury, 
wilgo� ani na bezpo�rednie �wiat�o s�oneczne.

• Nie nale�y rozmontowywa� urz�dzenia.
• Nie nara�a� urz�dzenia na silne wstrz�sy czy 
wibracje (np. upuszczenie urz�dzenia na 
pod�og�).

• Nie u�ywa� cieczy lotnych do czyszczenia 
g�ównej cz��ci urz�dzenia.

• Nie nale�y my� mankietu ani zanurza� go w 
wodzie.

• Do czyszczenia mankietu nie wolno u�ywa� 
benzyny, rozcie	czalników ani innych 
podobnych rozpuszczalników.

• Nie nale�y naprawia� urz�dzenia samemu. W 
razie wyst�pienia usterki nale�y skontaktowa� 
si� z punktem sprzeda�y lub dystrybutorem 
firmy OMRON zgodnie z informacjami podanymi 
na opakowaniu.

• Urz�dzenie nale�y czy�ci� mi�kk� i such� 
szmatk�.

• Do czyszczenia mankietu nale�y u�ywa� 
mi�kkiej, zwil�onej szmatki i oboj�tnego myd�a.

• Przechowywa� urz�dzenie w pokrowcu, gdy nie 
jest u�ywane.

• W�o�y� mankiet do pokrowca.

Nie wolno chowa� urz�dzenia w nast�puj�cych 
sytuacjach:

• Je�li urz�dzenie jest mokre.
• W miejscach nara�onych na bardzo wysokie lub 
bardzo niskie temperatury, wilgotno��, 
bezpo�rednie �wiat�o s�oneczne, py� lub 
korozyjne opary.

• W miejscach nara�onych na wibracje, wstrz�sy 
oraz unika� k�adzenia urz�dzenia pod k�tem.

Kalibracja i serwisowanie
• Dok�adno�� niniejszego ci�nieniomierza zosta�a 
starannie przetestowana. Zosta� on 
skonstruowany z my�l� o d�ugotrwa�ej 
eksploatacji.

• Zaleca si� dokonywanie przegl�du urz�dzenia 
co 2 lata celem zapewnienia prawid�owego 
dzia�ania i dok�adno�ci. Nale�y skontaktowa� si� 
z autoryzowanym sprzedawc� lub dzia�em 
obs�ugi klienta firmy OMRON pod adresem 
podanym na opakowaniu lub w do��czonych 
dokumentach. 

Uwaga: Urz�dzenie mo�e podlega� modyfikacjom technicznym bez 
uprzedniego powiadomienia. 

• Niniejsze urz�dzenie spe�nia warunki okre�lone w dyrektywie 
Komisji Europejskiej 93/42/EWG dotycz�cej wyrobów 
medycznych. 

• Niniejszy ci�nieniomierz zosta� zaprojektowany zgodnie z Norm� 
Europejsk� EN1060, Nieinwazyjne mierniki ci�nienia, cz��� 1: 
Wymagania ogólne i cz��� 3: Wymagania dodatkowe dotycz�ce 
elektromechanicznych systemów do pomiaru ci�nienia krwi.

• Niniejszy produkt firmy OMRON jest produkowany pod �cis�ym 
systemem kontroli jako�ci firmy OMRON HEALTHCARE Co. Ltd. 
z Japonii. Najwa�niejsza cz��� ci�nieniomierzy OMRON, czyli 
czujnik ci�nienia, jest produkowana w Japonii.

Wyprodukowano w Chinach

Nacisn�� przycisk .

 

Uwaga: Je�li w pami�ci nie ma 
zapisanych �adnych wyników, 
zostanie wy�wietlony ekran 
pokazany po prawej stronie.

 

1. Naci�nij przycisk , gdy jest wy�wietlana �rednia 
warto��.

Numer odczytu 
w pami�ci pojawia si� 
na sekund� przed 
wy�wietleniem t�tna. 
Najnowszy pomiar ma 
numer „1”.

 

2. Naciskaj przycisk , aby sprawdzi� odczyty 
zachowane w pami�ci.

Po wy�wietleniu symbolu pami�ci ( ) nale�y 
najpierw nacisn�� przycisk . Przytrzymuj�c go, 
jednocze�nie nacisn�� przycisk START/STOP i 
przytrzyma� przez oko�o 2–3 sekund.

Wy�wietlenie 
b��du Przyczyna Czynno�� naprawcza

Wykryto 
nieregularne 
uderzenia serca.

Zdj�� mankiet. Odczeka� 
2–3 minut, a nast�pnie 
przeprowadzi� kolejny 
pomiar.
Powtórzy� czynno�ci 
opisane w rozdziale 3.3. 
W przypadku kilkukrotnego 
wskazania tego b��du 
nale�y skontaktowa� si� 
z lekarzem.

Ruch podczas 
pomiaru.

Uwa�nie przeczyta� 
i powtórzy� czynno�ci 
z rozdzia�u 3.3.

Miganie Baterie s� s�abe.
Nale�y je wymieni� na 
nowe przed zupe�nym 
wyczerpaniem.
Patrz rozdzia� 2.1.

�wiecenie
Baterie s� 
wyczerpane. 

Nale�y natychmiast je 
wymieni�.
Patrz rozdzia� 2.1.

Nieprawid�owo 
za�o�ony mankiet 
na nadgarstek.

Za�o�y� poprawnie mankiet 
na nadgarstek.
Patrz rozdzia� 3.1.

Ruch podczas 
pomiaru.

Powtórzy� pomiar, 
pozostaj�c nieruchomo, 
bez rozmawiania w trakcie 
pomiaru.
Patrz rozdzia� 3.3.

Nieprawid�owo 
za�o�ony mankiet 
na nadgarstek lub 
poruszanie si� 
podczas pomiaru.

Poprawnie za�o�y� mankiet 
na nadgarstek i powtórzy� 
pomiar, pozostaj�c 
nieruchomo, bez 
rozmawiania w trakcie 
pomiaru.
Patrz rozdzia� 3.1 oraz 3.3.

Po�o�enie r�ki 
zmieni�o si� 
podczas pomiaru.

Nie rusza� si� do momentu 
zako	czenia pomiaru. 
Patrz rozdzia� 3.3.

B��d urz�dzenia.
Skontaktowa� si� z punktem 
sprzeda�y lub dystrybutorem 
firmy OMRON.

Zmiana 
wy�wietlania 
daty/godziny

Pierwszy Drugi

4. Rozwi�zywanie problemów i konserwacja

Problem Przyczyna Czynno�� naprawcza

Odczyt jest 
wyj�tkowo niski 
(lub wysoki).

Mankiet nie 
znajduje si� na 
poziomie serca.

Wykona� pomiar, 
zachowuj�c odpowiedni� 
pozycj�.
Patrz rozdzia� 3.2.

Mankiet jest 
nieprawid�owo 
owini�ty wokó� 
nadgarstka.

Za�o�y� mankiet 
prawid�owo.
Patrz rozdzia� 3.1.

Ramiona i barki s� 
napi�te.

Rozluni� si� i spróbowa� 
ponownie wykona� 
pomiar.
Patrz rozdzia� 3.3.

Ruch lub rozmowa 
podczas pomiaru.

Podczas pomiaru nie 
nale�y si� porusza� ani 
rozmawia�.
Patrz rozdzia� 3.3.

Ci�nienie 
powietrza w 
mankiecie nie 
podnosi si�.

Z mankietu ulatnia 
si� powietrze.

Skontaktowa� si� z 
punktem sprzeda�y lub 
dystrybutorem firmy 
OMRON.

Powietrze jest zbyt 
szybko 
wypuszczane z 
mankietu.

Mankiet jest luny.

Za�o�y� poprawnie 
mankiet w taki sposób, 
�eby mocno obejmowa� 
nadgarstek. Patrz rozdzia� 
3.1.

Ci�nienie krwi jest inne za 
ka�dym razem. Odczyt jest 
wyj�tkowo niski (lub wysoki).

Wyniki pomiaru ci�nienia 
krwi stale zmieniaj� si� w 
zale�no�ci od pory dnia i 
stopnia zrelaksowania. 
We kilka g��bokich 
oddechów i spróbuj 
odpr��y� si� przed 
rozpocz�ciem pomiaru.

Urz�dzenie traci 
moc podczas 
pomiaru. Baterie s� 

wyczerpane.

Wymieni� baterie na 
nowe.
Patrz rozdzia� 2.1.

Brak reakcji na 
naciskanie 
przycisków.

Baterie zosta�y 
nieprawid�owo 
w�o�one.

W�o�y� baterie zgodnie z 
ich biegunowo�ci� (+/-).
Patrz rozdzia� 2.1.

Inne problemy.

• Naci�nij przycisk START/STOP i powtórz 
pomiar.

• Je�li problem nie zniknie, nale�y spróbowa� 
wymieni� baterie na nowe.

Je�li i to nie rozwi��e problemu, nale�y 
skontaktowa� si� z punktem sprzeda�y lub 
dystrybutorem firmy OMRON.

Specyfikacja produktu Ci�nieniomierz nadgarstkowy

Model OMRON RS6 (HEM-6221-E)

Wy�wietlacz Wy�wietlacz cyfrowy LCD

Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna

Zakres pomiaru Ci�nienie: od 0 do 299 mmHg 
T�tno: od 40 do 180 uderze	/min

Dok�adno�� Ci�nienie: ±3 mmHg 
T�tno: ±5% wyniku

Pompowanie Automatyczne pompowanie za pomoc� 
pompy

Wypuszczanie powietrza Automatyczne szybkie wypuszczanie 
powietrza

Pami�� 90 pomiarów

�ród�o zasilania 2 x 1,5 V (LR03, baterie alkaliczne typu 
AAA)

Trwa�o�� baterii Oko�o 300 pomiarów w przypadku 
u�ywania nowych baterii alkalicznych 
w temperaturze pokojowej 23°C

Zastosowana cz��� = Typ B

Ochrona przed 
pora�eniem pr�dem

Medyczne urz�dzenie elektryczne (ME) 
z zasilaniem wewn�trznym

Temperatura/wilgotno�� 
robocza

Od +10 do +40°C/Maksymalnie: od 30 do 
85% wilgotno�ci wzgl�dnej

Temperatura 
przechowywania/
wilgotno��/ci�nienie 
atmosferyczne

Od –20 do +60°C/Maksymalnie: od 10 do 
95% wilgotno�ci wzgl�dnej/od 700 do 
1060 hPa

Masa urz�dzenia Oko�o 85 g bez baterii

Wymiary zewn�trzne Oko�o 87 mm (szer.) x 64 mm (wys.) x 14 
mm (g�.) (bez mankietu na nadgarstek)

Mierzony obwód Oko�o 13,5 do 21,5 cm

Materia� mankietu Nylon i poliester

Zawarto�� opakowania G�ówna cz��� urz�dzenia, pokrowiec, 
zestaw baterii, instrukcja obs�ugi, karta 
gwarancyjna, arkusz do notowania 
ci�nienia krwi

5. Dane techniczne

Wa�ne informacje zwi�zane ze zgodno�ci� 
elektromagnetyczn� (Electro Magnetic Compatibility – EMC)
Wzrastaj�ca liczba urz�dze	 elektronicznych, takich jak komputery 
PC i telefony przeno�ne (komórkowe), powoduje, �e stosowane 
urz�dzenia medyczne mog� �atwo ulega� zak�óceniom 
elektromagnetycznym ze strony innych urz�dze	. Zak�ócenia te 
mog� spowodowa� nieprawid�owe dzia�anie aparatury medycznej 
i doprowadzi� do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Urz�dzenia medyczne nie powinny równie� zak�óca� innych 
urz�dze	.

Aby spe�ni� wymagania EMC (zgodno�ci elektromagnetycznej) 
w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym dla produktu, 
spe�niono wymagania normy EN 60601-1-2:2007. Norma ta 
okre�la poziomy odporno�ci na zak�ócenia elektromagnetyczne, 
a tak�e maksymalne poziomy emisji elektromagnetycznej urz�dze	 
medycznych.

To urz�dzenie medyczne wyprodukowane przez firm� OMRON 
HEALTHCARE jest zgodne z norm� EN 60601-1-2:2007 zarówno 
w kwestii odporno�ci, jak i emisji.
Nale�y jednak przestrzega� specjalnych �rodków ostro�no�ci:
• Nie nale�y u�ywa� telefonów przeno�nych (komórkowych) 

i innych urz�dze	, wytwarzaj�cych silne pola elektryczne lub 
elektromagnetyczne, w pobli�u urz�dzenia medycznego. Mog� 
one spowodowa� niepoprawne dzia�anie urz�dzenia i 
doprowadzi� do powstania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. 
Zaleca si� zachowanie minimalnej odleg�o�ci wynosz�cej 7 m. 
W przypadku, gdy odleg�o�� jest mniejsza, nale�y sprawdzi� 
poprawne dzia�anie urz�dzenia.

Dalsza dokumentacja zgodna z norm� EN 60601-1-2:2007 jest 
dost�pna w firmie OMRON HEALTHCARE EUROPE pod adresem 
podanym w tej instrukcji.
Dokumentacja jest tak�e dost�pna na stronie 
www.omron-healthcare.com.

W�a�ciwa utylizacja tego produktu 
(Zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie lub 
w materia�ach jego dotycz�cych wskazuje, �e 
nie nale�y go usuwa� razem z innymi odpadami 
z gospodarstwa domowego po zako	czeniu 
eksploatacji. 
Aby zapobiec mo�liwemu ska�eniu �rodowiska lub szkodom dla 
zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, 
nale�y oddzieli� ten produkt od innych rodzajów odpadów i 
przetwarza� go w sposób odpowiedzialny, dzia�aj�c na rzecz 
ponownego wykorzystania zasobów materia�owych.

U�ytkownicy urz�dzenia w domu powinni skontaktowa� si� ze 
sprzedawc�, u którego zakupili produkt lub z lokalnym urz�dem 
pa	stwowym, w celu uzyskania szczegó�owych informacji, gdzie 
i jak mog� zwróci� niniejszy produkt w sposób bezpieczny dla 
�rodowiska.
U�ytkownicy biznesowi powinni skontaktowa� si� z dostawc� 
i sprawdzi� warunki oraz zasady umowy kupna. Tego produktu nie 
nale�y ��czy� z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji. 

Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPONIA

Przedstawiciel 
handlowy w UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp 
HOLANDIA
www.omron-healthcare.com

Siedziba produkcji OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINY

Filia OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG 
U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK 
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163, Mannheim, NIEMCY
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois 
Cedex, FRANCJA


