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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul 
nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, 
testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, 
temperatură corporală, puls, terapie, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să 
le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le puneţi la dispozi-
ţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Prezentare
Tensiometrul pentru braţ serveşte la măsurarea ne-invazivă şi la 
supravegherea valorilor tensiunii arteriale la adulţi.
Cu ajutorul său puteţi să măsuraţi simplu şi rapid tensiunea, să 
salvaţi valorile măsurate şi să afişaţi evoluţia şi media acestora. 
În cazul unei eventuale aritmii, veţi primi un mesaj de avertizare 
corespunzător. 
Valorile calculate sunt clasificate şi interpretate grafic conform 
orientărilor OMS.
Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare pentru consultarea ulte-
rioară şi permiteţi accesul şi altor utilizatori.

2. Indicaţii importante
 Explicaţia simbolurilor

În instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de iden-
tificare a aparatului şi a accesoriilor sunt utilizate următoarele 
simboluri:

Atenţie

Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante

Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare

Element de utilizare tip BF

Curent continuu

Eliminare în conformitate cu prevederile 
 Directivei 2002/96/CE – DEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment) privind deşeu-
rile de echipamente electrice şi electronice.

Producător

ROMÂNĂ
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Storage

RH ≤85%-20°C

55°C

1

Umiditate atmosferică şi temperatură de 
depozitare admise

Operating

10°C

40°C

RH ≤85%

Umiditate atmosferică şi temperatură de 
funcţionare admise

A se proteja împotriva umezelii

SN Număr serie

  0483

Simbolul CE atestă conformitatea cu cerinţele 
de bază ale Directivei 93/42/CEE privind pro-
dusele medicale

 Indicaţii privind utilizarea

• Pentru ca valorile să fie comparabile măsuraţi-vă tensiunea 
întotdeauna la aceleaşi ore.

• Odihniţi-vă aproximativ 5 minute înainte de fiecare măsurare!
• Dacă doriţi să măsuraţi de mai multe ori tensiunea la aceeaşi 

persoană, aşteptaţi câte 5 minute între fiecare măsurare.
• Cu cel puţin 30 de minute înainte de măsurare nu trebuie să 

mâncaţi, să beţi, să fumaţi sau să depuneţi efort fizic.
• Repetaţi măsurarea în cazul în care aveţi dubii cu privire la 

valorile măsurate.
• Valorile măsurate de dumneavoastră sunt numai pentru 

propria informare – acestea nu înlocuiesc un consult medical! 
Discutaţi valorile cu un medic, însă nu luaţi niciodată decizii 
medicale pe baza acestora (de exemplu, stabilirea unei medi-
caţii şi a dozelor aferente)!

• Nu utilizaţi tensiometrul la nou-născuţi, gravide şi pacienţi cu 
preeclampsie.

• Afecţiunile sistemului cardiovascular pot duce la măsurători 
eronate şi pot afecta precizia de măsurare. De asemenea, 
măsurătorile eronate pot apărea în cazul unei tensiuni foarte 
scăzute, a diabetului, a afecţiunilor circulatorii, a aritmiei sau 
a frisoanelor sau tremuratului.

• Tensiometrul nu trebuie utilizat împreună cu un aparat chirur-
gical de înaltă frecvenţă.

• Utilizaţi aparatul numai pentru persoane care au diametrul 
braţului în intervalul indicat pentru aparat.

• Aveţi grijă ca în timpul pompării să nu fie afectate funcţiile 
membrelor în cauză.

• Nu trebuie să împiedicaţi prea mult timp circulaţia sângelui 
prin măsurarea tensiunii. În cazul funcţionării eronate a apa-
ratului, scoateţi manşeta de pe braţ.

• Evitaţi strângerea, comprimarea sau îndoirea mecanică a 
furtunului manşetei.

• Evitaţi o presiune continuă în manşetă, precum şi măsurările 
frecvente. Poate rezulta o afectare a fluxului sanguin, care 
poate să ducă la vătămări.

• Nu trebuie să strângeţi manşeta pe un braţ ale cărui artere 
sau vene sunt supuse unui tratament medical, de exemplu 
perfuzie intravenoasă, terapie intravasculară sau derivaţie 
artero-venoasă.

• Nu aplicaţi manşeta la persoanele cu mastectomie.
• Nu aşezaţi manşeta peste răni, deoarece acest lucru poate 

duce la alte vătămări.
• Tensiometrul funcţionează exclusiv cu baterii.
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• Dacă nu se acţionează nicio tastă timp de 3 minute, funcţia 
de oprire automată scoate tensiometrul din funcţiune pentru 
a conserva bateriile.

• Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele 
instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răs-
pundere pentru defecţiuni cauzate de utilizarea necorespun-
zătoare sau neglijentă a aparatului.

 Indicaţii privind păstrarea şi întreţinerea

• Tensiometrul este alcătuit din elemente de precizie şi ele-
mente electronice. Precizia valorilor măsurate şi durata de 
viaţă a aparatului depind de manipularea atentă a acestuia: 

 –  Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, murdăriei, 
fluctuaţiilor puternice de temperatură şi acţiunii directe a 
radiaţiilor solare.

 –  Nu scăpaţi aparatul pe jos. 
 –  Nu utilizaţi aparatul în apropierea câmpurilor magnetice 

puternice, nu îl apropiaţi de asemenea de echipamentele 
radio şi de telefoanele mobile. 

 –  Utilizaţi numai manşetele de schimb cuprinse în pachetul 
de livrare sau manşete de schimb originale. Altminteri vă 
veţi confrunta cu valori eronate de măsurare.

• Nu apăsaţi pe taste până când manşeta nu este fixată. 
• Dacă aparatul nu este folosit timp îndelungat, vă recoman-

dăm să scoateţi bateriile.

 Indicaţii privind bateriile

• În cazul înghiţirii bateriilor, acestea vă pot pune în pericol 
viaţa. Prin urmare, nu lăsaţi bateriile şi produsele la îndemâna 

copiilor. În cazul înghiţirii unei baterii, trebuie să apelaţi ime-
diat la ajutor medical.

• Nu este permis să încărcaţi sau să reactivaţi bateriile cu aju-
torul altor mijloace, să le dezasamblaţi, să le aruncaţi în foc 
sau să le scurtcircuitaţi.

• Scoateţi bateriile din aparat când s-au consumat sau dacă 
intenţionaţi să nu utilizaţi aparatul pentru o perioadă înde-
lungată. Astfel evitaţi apariţia daunelor produse ca urmare 
a scurgerii bateriilor. Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în 
acelaşi timp.

• Nu folosiţi baterii de tipuri, mărci sau capacităţi diferite. Utili-
zaţi de preferinţă baterii alcaline.

 Indicaţii privind reparaţiile şi eliminarea la deşeuri

• Bateriile nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să 
eliminaţi bateriile consumate la centrele de colectare prevă-
zute în acest scop. 

• Nu dezasamblaţi aparatul. În cazul nerespectării acestei indi-
caţii, garanţia îşi pierde valabilitatea. 

• Nu reparaţi sau modificaţi personal aparatul. În acest caz nu 
mai putem garanta o funcţionare ireproşabilă.

• Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi 
sau de către comercianţii autorizaţi. Înainte de a face o recla-
maţie, verificaţi bateriile şi înlocuiţi-le, dacă este cazul.

• Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor  
Directivei 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi 
electronice vechi. În caz de întrebări suplimentare, 
adresaţi-vă autorităţii locale însărcinate cu eliminarea 
deşeurilor.
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3. Descrierea aparatului

1. Manşetă
2. Furtunul manşetei
3. Ştecăr manşetă
4. Ecran
5. Tasta START/STOP 
6. Tasta de memorie M+
7. Tasta SET
8. Taste funcţionale -/+
9. Scară OMS

Afişaje pe ecran:
  1. Tensiune sistolică
  2. Unitate mmHg
  3. Tensiune diastolică 
  4. Simbolul pentru puls  şi valoarea determinată a pulsului
  5. Ora şi data
  6. Simbolul pentru aritmie 
  7. Media ultimelor 3 măsurători AVG
 8. Pompare, eliminarea aerului (săgeată)
 9.  Clasificare OMS
10. Simbol schimbare baterie 
11. Simbol pentru utilizatorul 1, 2, 3, 4

SYS mmHg

DIA  mmHg

PULSE /min

SET M +
+–

41 2
3

678

9

5

WHO

5

1

6
7

8
9

10

11

3

4

2
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4. Pregătire în vederea măsurării
Introducerea bateriei
• Scoateţi capacul de la compar-

timentul pentru baterii pe parte 
posterioară a aparatului.

• Introduceţi două baterii de tip 1,5 V 
AA (alcaline de tip LR06). Trebuie 
să vă asiguraţi în mod obligatoriu 
că bateriile sunt introduse conform marcajului, respectând 
polaritatea. Nu folosiţi baterii reîncărcabile.

• Închideţi cu atenţie capacul compartimentului pentru baterii.

Dacă se emit 4 semnale sonore de avertizare şi, în acelaşi timp, 
apare simbolul  pe ecran, nu mai este posibilă nicio 
măsurare şi trebuie să schimbaţi toate bateriile. De îndată ce 
bateriile sunt scoase din aparat, ora trebuie setată din nou. 
Bateriile uzate nu vor fi eliminate în gunoiul menajer. Eliminaţi-le 
ca deşeu apelând la comerciantul dumneavoastră de produse 
electrice sau prin intermediul unui centru de colectare local. 
Această obligaţie este prevăzută de lege.
Indicaţie: Bateriile care conţin substanţe toxice 
prezintă aceste simboluri: Pb: bateria conţine 
plumb, Cd: bateria conţine cadmiu, Hg: bateria 
conţine mercur.

Setarea datei şi a orei
Este obligatoriu să setaţi data şi ora. Numai în acest mod pu-
teţi memora corect valorile măsurate împreună cu data şi ora 
aferente şi le puteţi accesa ulterior. Ora este afişată în format 
de 12 ore, aceasta înseamnă, de exemplu, că ora 13:00 va vi 
afişată ca 01:00 PM. 

Pentru a seta data şi ora, procedaţi după cum urmează:
• Acţionaţi de 2 ori tasta SET.
• Setaţi cu tastele + şi - mai întâi luna 1–12 şi confirmaţi cu 

tasta SET.
• Setaţi ziua/ora/minutele şi confirmaţi de fiecare dată cu tasta 
SET.

Apăsaţi tasta  pentru a părăsi modul de setare.

5. Măsurarea tensiunii
Aplicarea manşetei 
Aplicaţi manşeta la nivelul braţului 
stâng gol. Circulaţia la nivelul braţului 
nu trebuie să fie afectată de piesele 
de îmbrăcăminte prea strâmte sau 
lucruri asemănătoare.  

Manşeta trebuie plasată pe braţ astfel  
încât marginea inferioară să se afle cu 
2 – 3 cm deasupra cotului şi deasupra 
arterei. Furtunul va fi îndreptat spre 
mijlocul palmei.  

Apoi strângeţi, însă nu prea tare,  
capătul liber al manşetei în jurul 
braţului şi închideţi manşeta cu 
ajutorul benzii velcro. Manşeta trebuie 
strânsă numai atât cât să încapă sub 
ea două degete. 

4 x AA (LR06) 1,5 V
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Introduceţi apoi furtunul în racordul  
pentru ştecărul manşetei. 
 
 

Atenţie: Aparatul va fi utilizat numai împreună cu manşeta ori-
ginală. Manşeta este potrivită pentru o circumferinţă a braţului 
de 22 până la 35 cm. 
Folosind numărul de comandă 162.973 se poate obţine o 
manşetă mai mare pentru diametre ale braţului de la 30 până la 
42 cm, fie în comerţul de specialitate, fie la adresa de service.

Poziţia corectă a corpului

• Odihniţi-vă aproximativ 5 minute înainte de fiecare măsurare! 
În caz contrar se pot înregistra anomalii. 

• Puteţi efectua măsurarea fie şezând, fie în poziţie întinsă. Asi-
guraţi-vă de fiecare dată că manşeta se află la nivelul inimii.

• Aşezaţi-vă comod pentru măsurarea tensiunii. Rezemaţi-vă 
spatele şi braţele. Nu încrucişaţi picioarele. Ţineţi picioarele 
drept pe podea.

• Pentru a nu obţine un rezultat eronat este important ca în 
timpul măsurării să nu vă mişcaţi şi să nu vorbiţi.

Selectarea memoriei
Apăsaţi tasta SET. Selectaţi locaţia de memorie dorită apă-
sând tastele funcţionale -/+. Aveţi la dispoziţie 4 memorii a 
câte 30 de spaţii de memorare pentru înregistrarea separată a 
rezultatelor măsurate pentru 4 persoane diferite sau a valorilor 
măsurate dimineaţa şi seara. 
Confirmaţi alegerea efectuată cu tasta .

Măsurarea tensiunii
• Aplicaţi manşeta conform descrierii de mai sus şi adoptaţi 

poziţia în care doriţi să efectuaţi măsurarea. 
• Începeţi procedura de măsurare apăsând timp îndelungat 

tasta . După verificarea ecranului, când toate cifrele sunt 
vizibile, manşeta se umflă în mod automat. În timpul pom-
pării, aparatul determină deja valori măsurate, care servesc 
la evaluarea presiunii de pompare ulterioare necesare. Dacă 
această presiune nu este suficientă, aparatul va pompa auto-
mat în continuare.

• Apoi presiunea din manşetă scade uşor şi se măsoară pulsul.
• Când s-a încheiat măsurarea, manşeta se dezumflă rapid. Se 

afişează pulsul, tensiunea sistolică şi cea diastolică.
• Puteţi întrerupe oricând măsurarea apăsând tasta .
• Dacă este necesară o presiune de pompare mai mare, puteţi 

evita pomparea ulterioară, dacă ţineţi apăsată imediat după 
ce a început procesul de pompare tasta M+ până când se 
atinge presiunea de pompare dorită. Aceasta trebuie să fie 
aprox. 30 mmHg mai mare decât valoarea sistolică.

• Simbolul  apare dacă măsurarea nu a putut fi realizată în 
mod corespunzător. Respectaţi indicaţiile din capitolul Mesaj 
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de eroare/remedierea erorilor din cadrul prezentelor instrucţi-
uni de utilizare şi repetaţi procedura de măsurare. 

• Aparatul se opreşte automat după aprox. 3 minute. 

Aşteptaţi minimum 5 minute până la o nouă măsurare!

Interpretarea rezultatelor
Aritmii:
Acest aparat poate identifica în timpul măsurării eventualele 
aritmii, pe care le va indica după caz prin afişarea simbolului 

 în urma măsurării. 
Acest simbol poate fi un indicator pentru aritmie. Aritmia este 
o afecţiune caracterizată printr-un ritm cardiac anormal ca ur-
mare a unor deficienţe ale sistemului bioelectric care determină 
bătăile cardiace. Simptomele (absenţa bătăilor cardiace sau 
bătăile cardiace precoce, bradicardia sau tahicardia) pot fi cau-
zate, printre altele, de afecţiunile cardiace, vârstă, predispoziţia 
fizică, excesul de stimulente, stres sau deficitul de somn. Acest 
diagnostic poate fi stabilit doar în urma unui consult medical. 
Repetaţi procedura de măsurare dacă în urma măsurării apare 
pe ecran simbolul . Vă rugăm să reţineţi că trebuie să vă 

odihniţi 5 minute înaintea măsurării şi că nu aveţi voie să vorbiţi 
sau să vă mişcaţi în timpul acesteia. În cazul în care simbolul 

 apare frecvent, vă rugăm să consultaţi medicul. Autodia-
gnosticarea şi automedicaţia în baza rezultatelor măsurătorilor 
pot fi periculoase. Este obligatoriu să urmaţi indicaţiile medicu-
lui dumneavoastră. 

Clasificare OMS:
Având în vedere directivele/definiţiile Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS) şi cele mai recente descoperiri din domeniu, 
rezultatele măsurărilor pot fi clasificate şi interpretate conform 
următorului tabel. 
Aceste valori standard servesc însă numai ca orientare genera-
lă, deoarece tensiunea individuală poate varia de la persoană la 
persoană, de la grupă de vârstă la grupă de vârstă ş.a.m.d. 
Este important să consultaţi medicul la intervale regulate. Me-
dicul vă va comunica valorile dumneavoastră individuale pentru 
o tensiune normală, precum şi valoarea începând de la care 
tensiunea arterială poate fi considerată periculoasă.

Intervalul valorilor tensiunii  Sistolă (în mmHg) Diastolă (în mmHg) Măsură
Treapta 3: hipertonie gravă >=180 >=110 apelaţi la ajutor de specialitate
Treapta 2: hipertonie medie 160  –179 100  –109 apelaţi la ajutor de specialitate
Treapta 1: hipertonie uşoară 140  –159 90  –  99 solicitaţi un control medical regulat
ridicat-normal 130  –139 85  –  89 solicitaţi un control medical regulat
normal 120  –129 80  –  84 auto-control
optim <120 <80 auto-control

Sursă: OMS, 1999
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Diagrama de bare de pe ecran şi scala de pe aparat indică 
intervalul în care se încadrează tensiunea măsurată.
În cazul în care valoarea sistolică şi cea diastolică se află în 
două intervale OMS diferite (de exemplu, sistola se încadrează 
în intervalul de valori ridicate-normale iar diastola se încadrează 
în intervalul de „Valori normale”), atunci clasificarea grafică OMS 
de pe aparat vă va indica întotdeauna intervalul cu valori mai 
mari, care în exemplul descris va fi „Valori ridicate-normale”.

6.  Salvarea, apelarea şi ştergerea valorilor 
măsurate 

• Rezultatele fiecărei măsurări reuşite sunt salvate cu indicarea 
datei şi a orei. În cazul în care se depăşeşte numărul de 30 
de valori memorate, cele mai vechi date vor fi şterse.

• Alegeţi cu tasta SET şi apoi cu tastele -/+ memoria de uti-
lizator dorită şi confirmaţi cu tasta . La o nouă apăsare a 
tastei M+ se va afişa media AVG ultimelor 3 valori măsurate 
salvate în memoria respectivă de utilizator. Când acţionaţi 
tasta + se afişează cele mai recente rezultate, când apăsaţi 
tasta - cele mai vechi.

• Valoarea medie AVG poate fi afişată abia după ce au fost 
salvate cel puţin 3 valori în memoria de utilizator respectivă.

• Pentru a şterge conţinutul memoriei alegeţi mai întâi o me-
morie de utilizator. Ţineţi apăsată tasta SET timp de aprox. 
3 secunde. Toate valorile curente din memoria de utilizator 
sunt şterse după emiterea a 3 semnale sonore.

• Dacă doriţi să comutaţi la cealaltă memorie de utilizator, 
urmaţi indicaţiile din capitolul „Selectarea memoriei”.

7. Curăţarea şi depozitarea aparatului
• Curăţaţi tensiometrul dumneavoastră cu atenţie şi numai cu 

o cârpă puţin umedă.
• Nu utilizaţi detergenţi sau dizolvanţi.
• Se interzice cu desăvârşire introducerea aparatului în apă, 

deoarece apa poate pătrunde în aparat şi îl poate defecta.
• Când depozitaţi aparatul, nu aşezaţi obiecte grele pe acesta. 

Scoateţi bateriile. Furtunul manşetei nu trebuie să fie îndoit 
excesiv.

8. Mesaj de eroare / remedierea erorilor
În cazul unei erori, pe ecran apare mesajul de eroare .
Pot apărea mesaje de eroare dacă
1.  presiunea de pompare este mai mare de 300 mmHg,
2.  valorile tensiunii sunt neobişnuit de ridicate sau scăzute,
3.  v-aţi mişcat sau aţi vorbit în timpul măsurării.

În aceste cazuri reluaţi măsurarea. Asiguraţi-vă că furtunul 
manşetei este introdus corect şi nu vă mişcaţi, respectiv nu 
vorbiţi în timpul măsurării. Reintroduceţi bateriile sau înlocuiţi-
le, în funcţie de caz.

9. Date tehnice
Nr. model BM 26
Metodă de 
 măsurare

Oscilometric, măsurare ne-invazivă a tensiu-
nii la nivelul braţului

Domeniu de 
 măsurare

Presiunea manşetei 0 – 300 mmHg,  
tensiune sistolică 60-280 mmHg,  
tensiune diastolică 30-200 mmHg,  
puls 30 – 180bătăi /minut



10

Precizia valorilor 
afişate

sistolic ± 3 mmHg, diastolic ± 3 mmHg,  
puls ± 5 % din valoarea afişată

Marjă de eroare 
la măsurare

Marjă de eroare max. admisă conform verifi-
cării clinice: tensiune sistolică 8 mmHg /  
tensiune diastolică 8 mmHg

Memorie 4 x 30 de spaţii de memorare
Dimensiuni L 155 mm x l 110 mm x H 70 mm
Greutate Aproximativ 395 g (fără baterii)
Mărime manşetă 22 până la 35 cm
Condiţii de func-
ţionare admise

+10 °C până la +40 °C, ≤ 85 % umiditate 
atmosferică relativă (fără condens)

Condiţii de 
 depozitare 
 admise

- 20 °C până la + 55 °C, ≤ 85 % umiditate 
atmosferică relativă, 800 –1060 hPa presiune 
atmosferică

Alimentare cu 
energie electrică

4 baterii 1,5  V  AA (alcaline tip LR6) 

Durată de viaţă a 
bateriei

Pentru aproximativ 180 de măsurări în func-
ţie de valoarea tensiunii arteriale respectiv a 
presiunii de umflare

Accesorii Instrucţiuni de utilizare, 4 baterii 1,5  V AA 
(alcaline tip LR6), geantă de depozitare

Clasificare Alimentare internă, IPX0, nu face parte din 
categoria AP sau APG, funcţionare perma-
nentă, element de utilizare tip BF

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, fără înştiinţa-
re prealabilă, din motive de actualizare.

• Acest aparat corespunde standardului european 
 EN60601-1-2 şi respectă măsurile de precauţie speciale cu 
privire la compatibilitatea electromagnetică. Vă rugăm să 
reţineţi că dispozitivele de comunicaţii de înaltă frecvenţă 
portabile şi mobile pot influenţa funcţionarea acestui aparat. 
Puteţi solicita informaţii detaliate la adresa menţionată a ser-
viciului pentru clienţi sau puteţi citi la sfârşitul instrucţiunilor 
de utilizare, p. 76 – 78.

• Aparatul corespunde cerinţelor Directivei 93/42/CE privind 
produsele medicale, ale legii privind produsele medicale şi 
ale normelor EN1060-1 (tensiometre non-invazive partea : 
Cerinţe generale), EN1060-3 (tensiometre non-invazive par-
tea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromeca-
nice de măsurare a tensiunii) şi IEC80601-2-30 (Dispozitive 
electrice medicale partea 2 – 30: Acorduri speciale pentru 
siguranţa şi pentru caracteristicile principale ale tensiometre-
lor automate, non-invazive).

• Precizia acestor tensiometre trebuie verificată cu atenţie şi 
trebuie gândită în raport cu o durată lungă de viaţă. Dacă 
utilizaţi aparatul în medicina alternativă trebuie executate ve-
rificări tehnice cu mijloace adecvate. Puteţi solicita informaţii 
detaliate despre verificarea preciziei la adresa de service.
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