
MONITOR DE TENSÃO ARTERIAL
ELETRÔNICO DO BRAÇO SUPERIOR
Manual de Instruções

Precauções
Leia atentamente o manual antes de utilizar o apare-
lho e mantenha o manual bem depois de o utilizar.

CONTRAINDICAÇÃO
Este produto não pode ser usado em pacientes com 
insuficiência cardíaca grave para evitar asfixia e mor-
te. Este produto não é adequado para bebés e crianças.

UTILIZAÇÃO PREVISTA  
Estes monitores automáticos de tensão arterial destinam-se a medir a pressão sistólica, a 
pressão diastólica e a pulsação através do braço superior. Eles  são a esperança usada na casa 
e hospital, destinado a maiores de 12 anos de idade uso adulto.

Informações de Segurança
Para assegurar a correta utilização do produto, devem ser sempre seguidas medidas de segu-
rança básicas, incluindo a advertência e a precaução enumeradas no manual de instruções: 
Marca CE: em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/CEE do Dispositi-
vo Médico.

ATENÇÃO: Consulte documentos de acompanhamento
Aqueles que têm arritmia, diabetes, circulação sanguínea ou problema de apoplexia, por favor,  
usem sob as instruções do médico.
Contacte o seu médico paraobter informações sobre a sua tensãoarterial.   O  autodiagnóstico 
e o tratamento que utilizam resultados medidos podem ser perigosos.   Siga  as instruções de
seu médico ou prestador de cuidados de saúde licenciado.
Por favor, coloque num lugar alto onde as crianças não possam  ser tocadas.
Não é permitido nenhum modification deste equipamento.
Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante.
Se este equipamento for modified, deve ser efetuada uma inspeção e um teste adequados para 
garantir uma utilização segura e contínua do equipamento.
A mangueira de punho à volta do pescoço pode provocar asfixia.
A deglutição do parque samll como saco de embalagem,  bateria,cobertura debateria e por 
cima pode causar asfixia.
•  Por favor, não use um agente de diluição, álcool ou gasolina para limpar de um lugar alto. 
•  Utilize a braçadeira correta, caso contrário  não pode deixar nenhuma bateria fraca no funcio-

nador do compartimento das pilhas.
•  Nunca deixe nenhuma bateria fraca no compartimento das pilhas, uma vez que pode vazar e 

causar danos ao aparelho. 
•  Por favor, tire a bateria se não usar em 3 meses
•  Substitua as pilhas novas se a unidade apresentar um símbolo de bateria fraca.
•  Não misture as pilhas velhas e novas.
•  Não utilize um telemóvel perto da unidade. Pode resultar em falha operacional.
•  Evite utilizar em área de alta radiante para fazer os seus dados de medição corretamente.
•  Não utilize o equipamento onde estejam presentes gases inflamáveis (como gás anestésico, 

oxigénio ou hidrogénio) ou líquido inflamável (como o álcool).
•  Não toque na saída do adaptador CA e do paciente simultaneamente.
•  Não toque na extremidade da bateria e no paciente simultaneamente quando mudar as pilhas.

WARNING:
Não elimine os aparelhos elétricos como resíduos urbanos não separados, utilize facilmentes 
de recolha separadas. Contacte  o governo local para obter informações sobre os siste-
mas de recolha disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou 
despejos, substâncias perigosas podem infiltrar-se nas águas subterrâneas  e entrar  na 
cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

ESTRUTURA DO PRODUTO
Corpo

DISPLAY
Tamanho e conexão do punho
A braçadeira de acessórios é do ta-
manho de L, para a circunferência 
superior do braço 22-42cm.  A bra-
çadeira é tratada como a parte apli-
cada. Insira o conector com o tubo 
de punho no orifício que está no 
lado esquerdo do dispositivo como 
imagem (Só pode ser utilizada a 
braçadeira, não pode ser alterada a 
qualquer outro punho de marca.)

Instalação de baterias
Retire a tampa da bateria do compartimento das pilhas, insira  a bateria.
a)Retire a tampa da bateria como a imagem mostra.
b)  Insira 4 pilhas potentes AA no compartimento e certifique-se de que cada bateria é na direção 

adequada.

Bateria fraca e substituição 
Quando ligado, o símbolo da bateria baixa  será exibido assim 
que a unidade  começar para trabalhar, e deve substituir por pilhas novas, 
caso contrário a unidade não pode trabalhoar.

Tipo de bateria e substituição
Por favor, utilize 4pcs AA baterias alcalinas idênticas de 1,5V.
Não utilize as pilhas para além da data de validade.
Por favor, retire as pilhas se não precisar de ser utilizada durante muito tempo.

AVISO
Elimine a bateria de acordo com todas as leis federais, estaduais e locais. 
Para evitar o risco de incêndio e explosão, não queime nem incine a bateria.

Utilização do adaptador(opção)
1.  Quando o adaptador CA opcional estiver em conformidade com a exigência do IEC 

60601-1:2005.Além disso, todas as configurações devem satisfazer os requisitos 
relativos aos sistemas elétricos médicos (ver IEC 60601-1-1 ou cláusula 16 do 3Ed.
of IEC 60601-1,respectivamente). Qualquer pessoa que ligue equipamentos adicio-
nais a equipamentos elétricos médicos configura um sistema médico e, por isso, é 
responsável que o sistema cumpra os requisitos dos sistemas elétricos médicos. 
Chama-se a atenção  para o facto de as legislações locais tomarem prioridade sobre 
os requisitos acima referidos. Em caso  de dúvida, consulte o seu representante local 
ou o serviço técnico.

2. Quando utilizar a alimentação CA, para evitar possíveis danos no  monitor, utilize  apenas o 
adaptador CA exclusivo que pode ser adquirido a revendedores autorizados.

3.Insira o tampão do adaptador no orifício na parte de trás da unidade como imagem.
4.Insira o outro lado do adaptador na tomada com 100-240V.
5. To retire o adaptador CA, desligue  primeiro a ficha do adaptador da tomada e, em seguida, 

desligue o cabo da tomada do aparelho.

Modo de definição
O Sistema deve funcionar via APP, pelo que não necessita de qualquer configuração no equi-
pamento.

USO ADEQUADO DA  UNIDADE
Medição
Pré-medição
Relaxe cerca de 5 a 10 minutos antes da medição Evite comer, beber álcool, fumar, fazer exer-
cício e tomar banho durante 30 minutos antes de fazer uma medição. AIll  estes fatores influen-
ciarão o resultado da medição.
Retire qualquer peça de vestuário que se encaixe de perto no pulso. Meça sempre no mesmo 
pulso(normalmente à esquerda).
Faça a medição regularmente à mesma hora de cada dia, à medida que a pressão sanguínea 
muda mesmo durante o dia.

Montagem da BRAÇADEIRA
1)  Coloque a braçadeira sobre uma mesa com o lado do velcro para baixo. Passar  a extremi-

dade da braçadeira através do laço de metal para que um círculo seja formado. O  velcro  
mais perto vai agora estar virado para fora (ignore este passo se a braçadeira já estiver 
preparada).

2)  Empurre a braçadeira sobre o braço superior esquerdo de modo a que o tubo aponte na 
direção do braço inferior.

3)  Enrole a braçadeira no braço conforme ilustrado. Certifique-se  de que a extremidade inferior 
da braçadeira fica aproximadamente 2 a 3 cm acima do cotovelo e o tubo de borracha deixa 
a braçadeira no lado interno do braço.

4) Aperte a extremidade livre da braçadeira e feche a braçadeira affixing  o  velcro.
5)  A braçadeira deve ser confortável no seu braço superior para que possa fit 2  fingers  entre 

a braçadeira e seu braço superior. Qualquer  peça de roupa restringe o braço que deve ser 
retirado.

6) Prenda a braçadeira com o velcro  mais perto de modo a que fique confortavelmente e não 
demasiado  apertado. Coloque  o braço sobre uma mesa (palma para cima) de modo a que a 
braçadeira fique na mesma altura do  coração. Não  dobre o tubo.

Nota
Se não for possível colocara braçadeira no braço esquerdo, também pode ser colocada à  di-
reita. No entanto,todas as medições devem ser efetuadas com o mesmo braço.

Procedimento de medição:
Depois de a braçadeira ter sido devidamente posicionada, a medida  pode começar:
Prima o botão START/STOP, todos os símbolos aparecem no visor e, em seguida a 
bomba começa a insuflar a braçadeira, a pressão crescente na braçadeira é mostrada no 
visor.
1)  Depois de ter atingido a pressão adequada, a  bomba para e a pressão gradualmente cai. A  

pressão da braçadeira é  visualizada. No  caso de a inflação não ser  sufficient, o dispositivo 
reinflamente automáticamente  a uma pressão mais alta.

2)  Quando o dispositivo deteta o sinal, o símbolo do coração  no visor  começa para piscar.
3) Quando a medição estiver concluída, a  sistólica,diastólica e a pulsação aparecerá no visor.
4)  As leituras de medição permanecem no visor até que desligue o dispositivo. Se não  

for  premido por um período de 3 minutos, o dispositivo desliga-se sozinho para 
salvar a energia.

Nota
O símbolo  será exibido juntamente com a leitura se o batimento cardíaco irregular
é detetado durante a medição.

DESCONTINUAR UMA MEDIÇÃO
Se for necessário interromper uma medição da tensão arterial por qualquer motivo (por exem-
plo, o  paciente não se sente bem), o botão START/STOP pode ser premido a qualquer momen-
to. O aparelho  diminui imediatamente a pressão da braçadeira automaticamente.
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Sobre a Pressão Arterial
•  A pressão arterial é a pressão exercida nas artérias. O valor da pressão arterial sistólica repre-

senta a pressão arterial produzida pela contração do músculo cardíaco. 
•  O valor da tensão arterial diastólica representa a pressão arterial produzida pelo relaxamento do 

músculo cardíaco.

 Pressão arterial sistólica (mmHg)                           Pressão arterial diastólica (mmHg)

•  De acordo com a classificação da tensão arterial pela OMS/ISH 
• SYS inferior a 100mmHg é considerado hipotensão. 

Pressão arterial diastólica
(mmHg)

Tipo de pressão arterial

        Pressão arterial ideal                Pressão arterial Normal                Alto valor normal

      Hipertensão moderada              Hipertensão moderada                  Hipertensão severa 

SITUAÇÃO EXCECIONAL
Indicadores de erro  
Aparecerá no visor o seguinte símbolo ao medir anormalmente.

Símbolo Causa Correção

Sinal fraco ou 
mudança de 
pressão de 
repente

Embrulhe bem a braçadeira.

Remeditada com a forma correta.

Forte externo 
perturbação

Quando perto do telemóvel ou de outro 
dispositivo radiante elevado,
a medição será falhada.

Mantenha-se e  sem conversa quando 
medida.

Durante o 
processo de 
insuflar

Certifique-se de que a ficha de ar está 
corretamente inserida no aparelho.

Remediá-lo..

Parece erro durante o processo de insuflar Embrulhe bem a braçadeira.

Pressão 
arterial 
anormal

Repita a medição depois de relaxar por 
30 minutos, se  ficar
Leituras incomuns por 3 vezes, por favor 
contacte o seu médico.

bateria baixa Substitua todas as pilhas gastas por 
novas.

Remoção de problemas

Problem Check Cause and solutions

No power Check the battery power Replace new one

Check the polarity 
position

Installation for proper placement of the 
batteries polarities

No inflation Whether the plug insert Insert into the air socket tightly 

Whether the plug broken 
or leak 

Change a new cuff

Err and stop
working

Whether move the wrist 
when inflate

Keep the body peaceful

Check if chatting when 
measured 

Keep quite when measure

Cuff leak Whether the cuff wrap 
too loose 

Wrap the cuff tightly

Whether the cuff broken Change a new cuff

Please contact the distributor if you can’t solve the problem, do not disassemble the
unit by yourself!

WARRANTY INFORMATION
Consulte a informação constante na pagina oficial do produto.

EMC
IEC 60601-1-2: 2014 ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS identification, marking and docu-
ments for Class B product

A utilização deste produto deve ser realizada posteriormente à leitura cuidada do manual de ins-
truções detalhado no nosso site.
Para qualquer informação adicional por favor remeta um email para comunicação@bclose.pt

Pressão arterial sistólica 


