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ROMÂNĂ
Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. 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 aten-
ţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consul-
tarea ulterioară, să le puneţi la dispoziţia 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 aju-
torul său puteţi să măsuraţi simplu şi rapid tensiunea, să sal-
vaţi 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.
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 Direc-
tivei WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice

Producător

Storage

RH ≤85%-20°C

55°C
Umiditate a aerului şi temperatură de depozi-
tare admise

Operating

10°C

40°C

RH ≤85%

Umiditate a aerului şi temperatură de funcţio-
nare admise
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A se proteja împotriva umezelii

SN Număr serie

  0483

Simbolul CE atestă conformitatea cu cerinţele 
de bază ale Directivei 93/42/EEC 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 au scop exclusiv orien-

tativ - ele nu înlocuiesc un consult medical! Discutaţi valorile 
cu un medic, însă nu luaţi niciodată decizii medicale pe baza 
acestora (de exemplu, stabilirea unei medicaţii şi a dozelor 
aferente)!

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

• Afecţiunile sistemului cardiovascular pot duce la măsurători 
eronate, respectiv la afectarea preciziei de măsurare. De ase-
menea, măsurătorile eronate pot apărea în cazul unei tensiuni 

foarte scăzute, a diabetului, a afecţiunilor circulatorii, a arit-
miei sau a frisoanelor sau tremuratului.

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

• Utilizaţi aparatul numai pentru persoane a căror circumferinţă 
a braţului se încadrează în intervalul indicat pentru aparat.

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

• 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 fur-
tunului manşetei.

• Evitaţi aplicarea unei presiuni continue în manşetă, precum şi 
măsurările frecvente. Poate rezulta afectarea fluxului sanguin, 
care poate să conducă la vătămări.

• Nu trebuie să strângeţi manşeta pe un braţ ale căror artere 
sau vene sunt supuse unui tratament medical, de exemplu 
perfuzie intravenoasă, respectiv 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 cu baterii sau cu alimentator. Reţi-

neţi că transferul şi salvarea datelor sunt posibile doar când 
tensiometrul este alimentat cu curent. De îndată ce bateriile 
s-au consumat sau alimentatorul este decuplat de la reţeaua 
electrică, tensiometrul nu mai afişează data şi ora.

• Dacă nu se acţionează nicio tastă timp de 1 minut, funcţia de 
oprire automată scoate tensiometrul din funcţiune pentru a 
conserva bateriile.
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• Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în prezen-
tele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la 
răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea necores-
punzătoare 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, impurităţilor, 
fluctuaţiilor puternice de temperatură şi acţiunii directe a 
radiaţiilor solare. 

 – Protejaţi aparatul împotriva căderii.
 –  Nu îl utilizaţi în apropierea câmpurilor magnetice puternice, 

ţineţi-l departe de echipamente radio şi de telefoane mobile.
 –  Utilizaţi numai manşetele de schimb cuprinse în pachetul de 

livrare sau cele originale. Altminteri vă veţi confrunta cu valori 
eronate de măsurare.

• Nu apăsaţi pe taste câtă vreme manşeta nu este fixată.
• Dacă aparatul nu este folosit o perioadă mare de timp, vă 

recomandăm să scoateţi bateriile.

Indicaţii privind manipularea bateriilor 
• Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau 

ochii, clătiţi locurile afectate cu apă şi căutaţi ajutor de speci-
alitate.

•  Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se pot 
asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor!

• Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-).

• Dacă bateria s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de protecţie şi 
curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.

• Protejaţi bateriile de căldura excesivă.

•  Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în foc.
• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
• În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelun-

gată, scoateţi bateriile din compartimentul pentru baterii.
• Utilizaţi numai acelaşi tip de baterie sau un tip de baterie cu 

aceeaşi valoare.
• Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
• Nu utilizaţi acumulatoare!
• Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.

 Indicaţii privind reparaţiile şi eliminarea ca deşeu

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

• Nu desfaceţi aparatul. În cazul nerespectării acestei indicaţii, 
garanţia îşi pierde valabilitatea.

• Nu reparaţi sau ajustaţi personal aparatul. În acest caz nu se 
garantează funcţionarea ireproşabilă.

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

• În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul  
nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei 
de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul 
centrelor de colectare corespunzătoare din ţara dumnea-
voastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind 
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aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări supli-
mentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru 
eliminarea deşeurilor.

3. Descrierea aparatului

 1. Furtunul manşetei
 2. Manşetă
 3. Ştecăr manşetă
 4. Racord pentru ştecărul manşetei (latura stângă)
 5. Tastă memorie MEM
 6. Tasta Pornit/Oprit 
 7. Ecran
 8. Scală pentru clasificarea rezultatelor de măsurare
 9. Tastă funcţională 
10. Tastă de setare +

Afişaje pe ecran:
 1.  Simbol schimbare baterie 
 2. Simbol Eroare _
 3. Tensiune sistolică
 4. Simbol aritmie 
 5. Unitate mmHg
 6. Simbol pentru utilizatorul , 
 7. Tensiune diastolică
 8. Ora şi data
 9. Numărul spaţiului de memorare
10. Simbol puls 
11. Valoarea determinată a pulsului
12. Clasificarea rezultatelor de măsurare
13.  Afişaj privind memoria zi/noapte  

(A,P: AM, PM)
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4. Pregătirea măsurării
Introducerea bateriei
• Scoateţi capacul de la comparti-

mentul pentru baterii de pe par-
tea posterioară a aparatului.

• Introduceţi patru baterii de tip 
1,5 V AAA (alcaline de tip LR03). 
Trebuie să vă asiguraţi în mod 
obligatoriu că bateriile sunt 
introduse conform marcajului, 
respectând polaritatea. Nu folosiţi baterii reîncărcabile.

• Închideţi capacul cu atenţie. 

Dacă simbolul pentru schimbarea bateriei  este afişat în 
permanenţă, 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, complet goale trebuie eliminate în recipien-
tele de colectare special marcate, la firmele specializate sau 
la comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi 
bateriile ca deşeu.
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
Setaţi neapărat data şi ora. Numai în acest mod puteţi memora 
corect valorile măsurate împreună cu data şi ora aferente şi le 
puteţi accesa ulterior. Ora apare în format de 24 de ore.

Pentru a seta data şi ora, procedaţi după cum urmează:
• Porniţi tensiometrul folosind tasta .
• Apăsaţi tasta funcţională .
• Poziţia pentru lună începe să lumineze intermitent. Folosind 

tasta funcţională + setaţi luna 1-12 şi confirmaţi intrarea cu 
tasta funcţională .

• Setaţi ziua/ora/minutele şi confirmaţi fiecare intrare cu tasta 
funcţională .

• Confirmaţi selecţia folosind tasta funcţională .

5. Măsurarea tensiunii
Aplicarea manşetei
Aplicaţi manşeta la nivelul braţului 
stâng superior direct pe piele. Circu-
laţia la nivelul braţului nu trebuie să 
fie afectată de piesele de îmbrăcă-
minte prea strâmte sau lucruri ase-
mănătoare. 

Manşeta se va poziţiona pe braţ în aşa  
fel încât marginea inferioară se va afla 
deasupra arterei. Furtunul va fi îndrep-
tat spre mijlocul palmei.  

Aşezaţi acum manşeta pe braţ fără a 
o strânge prea tare şi fixaţi-o cu ajuto-
rul scaiului. Manşeta este suficient de 
strânsă atunci când se pot introduce 
două degete între aceasta şi braţ.

4 x AAA (LR03) 1,5 V
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Introduceţi furtunul în fanta  
corespunzătoare de pe manşetă. 
 

Atenţie: Aparatul va fi utilizat numai împreună cu manşeta ori-
ginală. Manşeta este potrivită pentru o circumferinţă a braţului 
de 22 până la 36 cm. 

Folosind numărul de comandă 162.973 se poate obţine o man-
şetă mai mare pentru circumferinţe 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 culcată. 
Asiguraţi-vă de fiecare dată că manşeta se află la nivelul ini-
mii.

• 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
Porniţi tensiometrul folosind tasta . Selectaţi spaţiul de 
memorare dorit apăsând tasta funcţională +. Aveţi la dispoziţie 
două memorii a câte 60 de spaţii de memorare pentru înregis-
trarea separată a rezultatelor măsurate pentru 2 persoane dife-
rite sau a valorilor măsurate dimineaţa şi seara. 

Măsurarea tensiunii
• Aplicaţi manşeta conform descrierii de mai sus şi luaţi poziţia 

în care doriţi să efectuaţi măsurarea. 
• Selectaţi memoria de utilizator 1 sau 2 folosind tasta +. Înce-

peţi procedura de măsurare apăsând tasta . După verifi-
carea ecranului, când toate cifrele sunt vizibile, manşeta se 
umflă în mod automat. În timpul pompării, aparatul determină 
deja valori măsurate, care servesc la evaluarea presiunii de 
pompare ulterioare necesare. Dacă această presiune nu este 
suficientă, aparatul va pompa automat în continuare.

• Apoi presiunea din manşetă scade uşor şi se măsoară pulsul.
• Când s-a terminat măsurarea, manşeta este dezumflată 

rapid. Se afişează pulsul, tensiunea sistolică şi cea diastolică.
• Puteţi întrerupe oricând măsurarea apăsând tasta .
• Simbolul _ apare dacă măsurarea nu a putut fi realizată în 

mod corespunzător. Respectaţi indicaţiile din capitolul Mesaj 
de eroare/remedierea erorilor din cadrul prezentelor instrucţi-
uni de utilizare şi repetaţi procedura de măsurare.

• Aparatul se opreşte în mod automat după 1 minut. Aşteptaţi 
minimum 5 minute până la o nouă măsurare!
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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 pen-
tru aritmie. Aritmia este o afecţiune caracterizată printr-un ritm 
cardiac anormal ca urmare a unor deficienţe ale sistemului bio-
electric care determină bătăile cardiace. Simptomele (absenţa 
bătăilor cardiace sau bătăile cardiace precoce, bradicardia sau 
tahicardia) pot fi cauzate, printre altele, de afecţiuni cardiace, 
vârstă, predispoziţie fizică, exces de stimulente, stres sau defi-
cit 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.

Autodiagnosticarea şi automedicaţia în baza rezultatelor măsu-
rătorilor pot fi periculoase. Este obligatoriu să urmaţi indicaţiile 
medicului dumneavoastră.

Clasificarea rezultatelor de măsurare:
Rezultatele de măsurare pot fi clasificate şi determinate con-
form următorului tabel. 
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 inter-
vale diferite (de exemplu, sistola se încadrează în intervalul de 
valori ridicate-normale iar diastola se încadrează în intervalul de 
valori normale), atunci clasificarea grafică de pe aparat vă va 
indica întotdeauna intervalul cu valori mai mari, care în exemplul 
descris va fi „Valori ridicate-normale”.

Intervalul valorilor tensiunii arteriale Tensiune sistolică 
(în mmHg)

Tensiune diastolică 
(în mmHg)

Măsură

Treapta 3: hipertonie accentuată ≥180 ≥110 consultaţi un medic
Treapta 2: hipertonie medie 160-179 100-109 consultaţi un medic
Treapta 1: hipertonie uşoară 140-159 90-99 control medical periodic 
Valori ridicate normale 130-139 85-89 control medical periodic
Valori normale 120-129 80-84 Auto-control
Valori optime <120 <80 Auto-control

Sursă: OMS, 1999
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6.  Salvarea, apelarea şi ştergerea valorilor 
măsurate 

• Rezultatele fiecărei măsurări reuşite sunt salvate împreună cu 
data şi ora. În cazul în care se depăşeşte numărul de 60 de 
valori memorate, cele mai vechi date sunt şterse automat.

• Alegeţi cu tasta MEM şi apoi cu tasta + memoria de utili-
zator dorită. La o nouă apăsare a tastei MEM se va afişa 
media tuturor valorilor măsurate salvate în memoria respec-
tivă de utilizator. La o nouă apăsare a tastei MEM se va afişa 
media valorilor salvate în ultimele 7 zile măsurate pe timp de 
zi (zi: orele 5.00-9.00, simbol afişat ). La o nouă apăsare a 
tastei MEM se va afişa media valorilor salvate în ultimele 7 
zile măsurate pe timp de noapte (noapte: orele 17.00-21.00, 
simbol afişat ). La următoarea apăsare a tastei de memorie 
MEM se afişează ultimele valori măsurate individuale alături 
de data şi ora aferente.

• Pentru a şterge datele din memorie, apăsaţi mai întâi tasta 
MEM; pe ecran se afişează . Cu ajutorul tastei + puteţi 
selecta memoria de utilizator pe care o veţi confirma cu 
MEM. Apăsaţi acum concomitent tastele + şi  timp de 5 
secunde (pe ecran apare ).

• 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 soluţii de curăţare sau solvenţi.

• 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 îndoit prea 
tare.

8. 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.  vă mişcaţi sau vorbiţi în timpul măsurării (lângă  se afi-

şează pe ecran şi simbolul ritmului cardiac ),
4.  furtunul manşetei nu este introdus corect ,
5.  pomparea/umflarea durează mai mult de 25 de secunde .

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.
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9. Date tehnice
Tip: BM 35/1
Nr. model BM 35
Metodă de măsurare Oscilometric, măsurare ne-invazivă a 

tensiunii la nivelul braţului
Domeniu de măsu-
rare

Presiunea manşetei 0-300 mmHg, ten-
siune sistolică 40-280 mmHg, tensiune 
diastolică 40-280 mmHg, puls 40-199 
de bătăi/minut

Precizia valorilor afi-
şate

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

Marjă de eroare Marjă de eroare maximum admisă con-
form verificării clinice:  
tensiune sistolică 8 mmHg/ 
tensiune diastolică 8 mmHg

Memorie 2 x 60 de spaţii de memorare
Dimensiuni L 135 mm x l 105 mm x H 53 mm
Greutate Aproximativ 210 g (fără baterii)
Mărime manşetă 23 până la 36 cm
Condiţii de funcţio-
nare admise

+10 °C până la +40 °C, ≤ 85 % umidi-
tate atmosferică relativă (fără formarea 
de condens)

Condiţii de depozi-
tare admise

- 20 °C până + la +55 °C, ≤ 85 % umi-
ditate relativă a aerului, 700 -1060 hPa 
presiune ambiantă

Alimentare cu energie 
electrică 4 baterii 1,5 V  AAA 
Durata de viaţă a 
bateriei

Pentru aproximativ 250 de măsurări în 
funcţie de valoarea tensiunii arteriale 
respectiv a presiunii de umflare

Accesorii Instrucţiuni de utilizare, 4 baterii de 
1,5 V AAA, husă de depozitare

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

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, fără înşti-
inţare prealabilă, din motive de actualizare.

• Acest aparat corespunde normei europene EN60601-1-2 şi 
respectă măsurile de precauţie speciale cu privire la compa-
tibilitatea electromagnetică. Vă rugăm să reţineţi că dispoziti-
vele de comunicaţii de înaltă frecvenţă portabile şi mobile pot 
influenţa funcţionarea acestui aparat. Puteţi solicita informaţii 
detaliate la adresa menţionată a serviciului pentru clienţi sau 
puteţi citi informaţiile de la sfârşitul instrucţiunilor de utilizare.

• Aparatul corespunde cerinţelor Directivei 93/42/EEC privind 
produsele medicale, ale legii privind produsele medicale şi 
ale normelor EN1060-1 (tensiometre non-invazive partea 1: 
Cerinţe generale), EN1060-3 (tensiometre non-invazive par-
tea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromecanice 
de măsurare a tensiunii) şi IEC80601-2-30 (Dispozitive elec-
trice medicale partea 2-30: Acorduri speciale pentru sigu-
ranţa şi pentru caracteristicile principale ale tensiometrelor 
automate, non-invazive).
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• Precizia acestor tensiometre trebuie verificată cu atenţie şi 
trebuie gândită în raport cu o durată lungă de viaţă. Dacă uti-
lizaţi aparatul în medicina alternativă trebuie executate veri-
ficări tehnice cu mijloace adecvate. Puteţi solicita informaţii 
detaliate despre verificarea preciziei la adresa de service.

N
e 

re
ze

rv
ăm

 d
re

pt
ul

 a
su

pr
a 

er
or

ilo
r ş

i m
od

ifi
că

ril
or



12

B
M

35
-1

21
5_

R
O

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com


