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Sissejuhatus

Suur tänu, et ostsite OMRON M2 õlavarre vererõhuaparaadi.

OMRON M2 on täisautomaatne vererõhuaparaat, mis töötab 
ostsillomeetrilisel põhimõttel. Aparaat mõõdab vererõhku ja 
pulsisagedust lihtsalt ning kiiresti. Seade rakendab nüüdisaegset 
IntelliSense-tehnoloogiat, mistõttu manseti täispumpamine on 
kontrollitud ja puudub vajadus rõhku eelnevalt reguleerida või mansetti 
korduvalt täita.

Seade salvestab mällu kuni 21 mõõtmistulemust.

Seadme kasutuseesmärk
Aparaat on mõeldud täiskasvanutel süstoolse vererõhu (kõrgeim näit), 
diastoolse vererõhu (madalaim näit) ja pulsikiiruse mõõtmiseks selleks 
ettenähtud õlavarremanseti abil.
Seade on mõeldud ainult üldiseks koduseks kasutamiseks. Palun 
lugege enne seadme kasutamist läbi käesoleva juhendi peatükk 
"Olulised ohutusjuhised".

Lugege see kasutusjuhend enne vererõhuaparaadi 
kasutamist põhjalikult läbi. KONSULTEERIGE ARSTIGA, kui 
soovite täpsemat teavet oma vererõhu kohta.

Enne seadme kasutamist
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Olulised ohutusjuhised

Olulised ohutusjuhised

Pidage enne vererõhuaparaadi kasutamist nõu oma arstiga, kui olete 
rase või kui teil on diagnoositud arütmia või arterioskleroos.
Enne seadme kasutamist lugege käesolev osa hoolikalt läbi.

Hoiatus! 
• Näitab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada surma 

või tekitada raskeid vigastusi, kui olukorda ei väldita.
(Tavapärane kasutamine)
• Pidage alati nõu oma arstiga. Mõõtmistulemuste alusel ise diagnoosi 

ja ravi määramine on ohtlik.
• Inimesed, kellel esinevad rasked verevarustushäired või 

verehaigused, peavad enne seadme kasutamist arstiga nõu pidama, 
sest manseti täitumine võib põhjustada verejooksu kudedes.

(Vahelduvvooluadapteri kasutamine) 
• Ärge ühendage kunagi toitejuhet elektrikontakti ega eemaldage seda 

sealt märgade kätega. 
(Patareide kasutamine)
• Kui patareidest lekkinud vedelik satub silma, loputage silmi otsekohe 

rohke puhta veega. Pöörduge kohe arsti poole.
Ettevaatust! 

• Näitab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib kasutajale või 
patsiendile põhjustada kergeid või keskmise raskusega vigastusi või 
kahjustada aparaati või muid ümbritsevaid esemeid, kui olukorda ei 
väldita.

(Tavapärane kasutamine)
• Ärge jätke seadet imikute või nõusoleku andmise võimeta isikute 

juuresolekul järelevalveta.
• Kasutage aparaati ainult vererõhu mõõtmiseks.
• Ärge monteerige seadet ega õlavarremansetti lahti.
• Kasutage ainult selle seadmega kasutamiseks heaks kiidetud 

õlavarremansetti. Teiste õlavarremansettide kasutamisel ei pruugi 
saada õigeid mõõtmistulemusi.

• Veenduge, et õhuvoolik ei ole mõõtmiste ajal teiste kehaosade ümber 
keerdunud. Rõhu tõus õhuvoolikus võib sellisel juhul tekitada 
vigastusi.
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• Ärge jätke mansetti ümber käe, kui mõõdate vererõhku öösel. See 
võib tekitada vigastusi.

• Ärge pumbake mansetti suuremat rõhku kui 299 mmHg.
• Ärge kasutage aparaadi läheduses mobiiltelefone ega muid 

elektromagnetvälja tekitavaid seadmeid. Selle tulemuseks võib olla 
aparaadi vale talitlus.

• Ärge kasutage seadet liikuvas sõidukis (autos, lennukis).
• Manseti täispumpamiseks käsitsi vt jagu  3.4. Kui mansetti on 

pumbatud liiga palju õhku, võib see tekitada verejooksu kudedes.
(Vahelduvvooluadapteri kasutamine) 
• Kasutage ainult originaalset vahelduvvooluadapterit (valikuline), mis 

on spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud. Ebasobiva adapteri 
kasutamine võib seadet kahjustada või olla sellele ohtlik.

• Ühendage vaheldvuvvooluadapter sobiva pingega kontakti. 
• Ärge kasutage vahelduvvooluadapterit, kui seade või toitejuhe on 

kahjustatud. Lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe otsekohe. 
(Patareide kasutamine)
• Kui patareivedelik satub nahale või riietele, loputage neid otsekohe 

rohke puhta veega.
• Kasutage seadmes ainult nelja "AAA" leelispatareid. Ärge kasutage 

teist tüüpi patareisid.
• Asetage patareid seadmesse vastavalt nende polaarsusele.
• Asendage vanad patareid kohe uutega. Vahetage kõik neli patareid 

korraga välja.
• Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata kolm kuud või enam.
• Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.
Üldised ettevaatusabinõud
• Ärge pange seadet ega õlavarremansetti kohta, kus esineb tugevate 

löökide või vibratsiooni oht, ega laske seadmel maha kukkuda.
• Ärge mõõtke vererõhku pärast vanniskäiku, alkoholi tarbimist, 

suitsetamist, treenimist või söömist.
• Ärge painutage õlavarremansetti ega õhuvoolikut ülemääraselt.
• Õhuvooliku eemaldamisel ärge tõmmake seda voolikust, vaid 

põhiseadme liitmiku juures asuvast ühendusotsakust.
• Ärge pumbake õlavarremansetti täis, kui see ei ole ümber teie 

õlavarre.
• Ärge peske õlavarremansetti ega asetage seda vette.
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• Lugege läbi tehniliste andmete peatükis esitatud osa "Oluline teave 
elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta" ja järgige seda.

• Lugege läbi tehniliste andmete peatükis esitatud osa "Õige viis toote 
kasutusest kõrvaldamiseks" ja järgige seda seadme ja kasutatud 
tarvikute või lisaseadmete kasutusest kõrvaldamisel.
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1. Ülevaade

Aparaat

Õlavarremansett

A. Ekraan
B. O/I START nupp
C. M (mälu) nupp
D. Vahelduvvooluadapteri pesa 

(eraldi tellitava 
vahelduvvooluadapteri jaoks)

E. Patareide lahter
F. Õhuvooliku pesa

G. Õlavarremansett
(keskmine mansett: õlavarre ümbermõõt 22-32 cm)

H. Õhuvoolik
I. Õhuvooliku ühendusots

A

B C

E

F

D

HG

I
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1.Ülevaade

Ekraan

Pakendi sisu (muud komponendid)

J. Süstoolne vererõhk
K. Diastoolne vererõhk
L. Südamelöögi sümbol

(Vilgub mõõtmise ajal)
M. Õhust tühjenemise sümbol
N. Patarei tühjenemise sümbol

O. Vererõhu taseme indikaator
P. Pulsinäit
Q. Manseti paigaldamise näidik
R. Mälu sümbol
S. Ebakorrapäraste 

südamelöökide sümbol

T. Tarvikute karp
U. Neli "AAA" (LR03) leelispatareid

• Kasutusjuhend
• Garantiikaart
• Vererõhupass

O

R

S

P

Q

J

L

N

K

M

UT



9

2.Ettevalmistus

EE

2. Ettevalmistus

2.1 Patareide paigaldamine/vahetamine

1. Keerake seadme põhiosa ümber.

2. Lükake patareipesa kaant 
noole suunas, vajutades 
samaaegselt kaane reljeefsele 
osale.

3. Paigaldage või asendage 
neli "AAA" suurusega 
patareid nii, et + (positiivne) 
ja - (negatiivne) polaarsus 
vastavad patareipesas 
märgitud polaarsusele.

4. Pange patareipesa kaas oma kohale tagasi.
Lükake patareipesa kaant näidatud viisil, kuni kuulete 
kinnitumisklõpsatust.

Märkus. Mõõtmistulemused säilivad mälus ka pärast 
patareide vahetamist.
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2.Ettevalmistus

Patareide tööiga & vahetamine

Kui ekraanile ilmub patarei tühjenemise sümbol ( ), asendage kõik 
neli patareid üheaegselt.

- Kui patarei tühjenemise sümbol ( ) hakkab vilkuma, saate seadet 
kasutada veel lühiaegselt. Vahetage patareid uute vastu nii kiiresti 
kui võimalik.

- Kui sümbol ( ) jääb püsima, on patareid tühjad. Patareid tuleks 
kohe uute vastu vahetada. Lülitage seade enne patareide 
vahetamist välja.

• Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata kolm kuud või enam.
• Patareide kasutusest kõrvaldamisel lähtuge kehtivatest kohalikest 

reeglitest.
Kui teha tavapärased kaks mõõtmist päevas, saab nelja uut "AAA" 
leelispatareid kasutada ligikaudu 300 mõõtmiseks.
Kuna komplekti kuuluvad patareid on ette nähtud vaid vererõhu taseme 
jälgimiseks, võib nende tööiga olla lühem ning nendega ei pruugi saada 
teha 300 mõõtmist.

Kasutusjuhised
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3. Vererõhuaparaadi kasutamine

3.1 Õige isteasend mõõtmise ajal

Õige asend on vajalik täpsete mõõtmistulemuste saamiseks.

Märkused.
• Mõõtmisi tuleks teha vaikses kohas ja lõõgastunult, istuvas asendis. 

Ruum ei tohiks olla liiga soe ega liiga külm.
• Vältige söömist, alkoholi tarbimist, suitsetamist ja kehalist koormust 

vähemalt 30 minutit enne mõõtmist. 
• Mõõtmise ajal ei tohi liikuda ega rääkida.

Õige 
asend Eemaldage õlavarrelt tihedalt liibuv 

ja paks riietus, näiteks kampsun.
Ärge asetage mansetti paksude 
riiete peale ega rullige varrukat 
üles nii, et see muutub õlavarre 
ümber liiga kitsaks.Istuge 

püstiselt sirge 
seljaga.

Asetage oma käsivars lauale 
nii, et mansett oleks 
südamega samal kõrgusel.

Tooli ja laua vahe peaks 
olema 25-30 cm.
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Märkus. Vererõhku võib mõõta nii vasakul kui paremal käel. 
Vererõhk võib paremal ja vasakul õlavarrel olla 
erinev, mistõttu võivad erineda ka erinevatel kätel 
mõõdetud vererõhuväärtused. OMRON soovitab 
vererõhku mõõta alati samalt õlavarrelt. Kui kahel 
õlavarrel mõõdetud vererõhuväärtused teineteisest 
märkimisväärselt erinevad, pidage nõu arstiga, 
kummalt õlavarrelt edaspidi vererõhku mõõta.

Vale asend

• Kumer selg (ettepoole kaldu).
• Istumine ristatud jalgadega.
• Istumine diivanil või madala laua 

ääres, sest sel juhul kipute 
nõjatuma ettepoole.

Neil juhtudel võite saada suuremad vererõhuväärtused, 
sest olete pinge all või asub mansett südame kõrgusest 
madalamal.

Kui mansett on südame kõrgusest madalamal, kasutage 
patju vms, et oma käsivarre kõrgust kohandada.
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3.2 Manseti asetamine õlavarrele

Õigete tulemuste saamiseks veenduge, et kinnitate õlavarremanseti 
õigesti.
Mõõtmisi võib teha õhukeste riietega. Enne mõõtmist eemaldage siiski 
paksud riided, näiteks kampsun.

1. Ühendage õhuvooliku 
ühendusots aparaadi vasakul 
küljel oleva õhuvooliku 
pesaga.

2. Pange vasak õlavars läbi 
õlavarremanseti silmuse.

Märkus. Kui mansett ei ole 
kokku pandud, 
lükake silmuse 
moodustamiseks 
voolikust kõige 
kaugemal olev 
manseti ots läbi D-
kujulise metallrõnga. 
Sile riie peab olema 
mansetisilmuse 
seespool.
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3. Pange õlavars õigesse asendisse.

Mõõtmine paremal õlavarrel
Asetage mansett nii, et 
õhuvoolik jääb 
küünarnuki kõrvale.
• Ärge toetage kätt 

õhuvoolikule, vastasel 
juhul takistate 
õhuvoolu mansetti.

• Mansett peab jääma 
1-2 cm küünarnukist 
ülespoole.

4. Kui mansett on õigesti asetatud, sulgege KINDLALT riidest 
kinniti.

1) Õhuvoolik peab kulgema 
käsivarre siseküljel ja olema 
keskmise sõrmega samal 
joonel.

2) Manseti alumine serv peab 
olema umbes 1-2 cm 
küünarnukist ülevalpool.

3) Asetage mansett 
õlavarrele nii, et tähis 
(nool vooliku all) 
asetseb õlavarre 
sisekülje keskel 
suunaga allapoole 
käsivarre sisekülje 
suunas.

1-2 cm



15

3.Vererõhuaparaadi kasutamine

EE

3.3 Vererõhu mõõtmine

1. Aparaadi käivitamiseks vajutage O/I START nuppu.
Mansett hakkab automaatselt õhuga täituma.

Istuge toolil, jalad põrandal, ja asetage käsivars lauale nii, et 
mansett on südamega samal kõrgusel. Mõõtmise ajal ei tohi 
liigutada ega rääkida.

Märkus. Mõõtmise katkestamiseks vajutage O/I START 
nuppu, et aparaat välja lülitada ning 
õlavarremansetist õhk välja lasta.

Manseti paigaldamise näidik
Manseti paigaldamise näidik on unikaalne indikaator, mis 
kuvatakse siis, kui mansett ei ole korralikult õlavarre ümber 
pandud. 
Ka siis, kui kuvatud on , mõõdetakse vererõhk ja 
registreeritakse selle näit.

Märkus. See näit EI ole manseti valest paigaldamisest 
tulenevalt usaldusväärne. Palun paigaldage 
mansett uuesti nii, et see oleks kindlasti õiges 
asendis, ja korrake mõõtmist.
Kui kuvatud on , on mansett õlavarre ümber 
nõuetekohaselt ja korralikult paigaldatud ning näit 
on täpne ja usaldusväärne.

2. Õhuga täitumine lõppeb ning mõõtmine algab manseti 
tühjenemisega. Manseti tühjenemisel vilgub südamelöögi 
sümbol ( ) iga südamelöögi korral.

3. Mõõtmise lõppemisel tühjeneb õlavarremansett täielikult. 
Seejärel kuvatakse teie vereõhk ja pulsisagedus.
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4. Kontrollige mõõtmistulemusi.
Aparaat salvestab vererõhu 
ja pulsisageduse näidud 
mällu. Vt jagu "3.5 
Mälufunktsiooni kasutamine".

Märkus. Oodake 2-3 minutit, enne kui hakkate uuesti 
vererõhku mõõtma. Paus mõõtmiste vahel 
võimaldab arteritel taastuda mõõtmiseelsesse 
seisundisse.

Hoiatus! 
Mõõtmistulemuste alusel ise diagnoosi ja ravi määramine 
on ohtlik. Järgige alati arsti antud juhiseid.

Diastoolne
vererõhk

Süstoolne
vererõhk

Pulsinäit

Ebaõigete tulemuste tavapärased põhjused

Ettepoole nõjatumine.Õlavarremansett on 
liiga lõdvalt.

Liigutamine või 
rääkimine mõõtmise ajal.

Märkus. Kui mansett on südame kõrgusest 
madalamal, kasutage patju vms, et 
oma käsivarre kõrgust kohandada.
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5. Eemaldage õlavarremansett.

6. Aparaadi väljalülitamiseks vajutage O/I START nuppu.

Märkus. Kui unustate seadme välja lülitamata, lülitub see ise 
automaatselt viie minuti pärast välja.
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Tähtis.
Hiljutised uuringud on 
näidanud, et kodus 
mõõdetud vererõhuväärtuste 
alusel saab kõrgenenud 
vererõhku hinnata, kui 
tugineda alltoodud 
väärtustele.

Need kriteeriumid kehtivad kodustes tingimustes tehtud 
vererõhumõõtmiste kohta. 
Tervishoiuasutuses mõõdetud vererõhuväärtuste 
kriteeriumeid vt ptk 9 "Kasulikku teavet vererõhu kohta".

• Teie vererõhuaparaadil on 
ebakorrapäraste südamelöökide 
kontrolli funktsioon. Ebakorrapärased 
südamelöögid võivad mõjutada 
mõõtmistulemusi. Ebakorrapäraste 
südamelöökide algoritm määrab 
automaatselt kindlaks, kas mõõtmine 
on õnnestunud või vajab kordamist. 
Kui ebakorrapärased südamelöögid 
mõjutavad mõõtmistulemusi, kuid tulemused on kehtivad, 
kuvatakse mõõtmistulemusi koos ebakorrapäraste 
südamelöökide sümboliga ( ). Kui ebakorrapärased 
südamelöögid põhjustavad ebaõige mõõtmistulemuse, siis 
tulemust ei näidata. Kui pärast mõõtmist kuvatakse 
ebakorrapäraste südamelöökide sümbolit ( ), korrake 
mõõtmist. Kui ebakorrapäraste südamelöökide sümbolit 
( ) kuvatakse korduvalt, teavitage sellest oma arsti.

Süstoolne vererõhk Üle 135 mmHg

Diastoolne vererõhk Üle 85 mmHg
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Mis on ebakorrapärased südamelöögid?
Ebakorrapäraseks 
loetakse südame 
rütmi, mille puhul 
järjestikuste 
südamelöökide 
vaheline intervall 
erineb enam kui 25% 
keskmisest süstoolse 
ja diastoolse 
vererõhu mõõtmise 
ajal registreeritud 
südamerütmist.
Kui mõõtmise jooksul registreeritakse ebakorrapäraseid 
südamelööke enam kui kahel korral, kuvatakse ekraanil koos 
mõõtmistulemustega ebakorrapäraste südamelöökide 
sümbolit  ( ). 

Mis on arütmia?
Südamelöögi tekitab elektriline signaal, mis põhjustab 
südamelihase kokkutõmbumise.
Arütmia on seisund, mille korral muutub südame rütm 
ebakorrapäraseks südame bioelektrilises süsteemis 
esinevate häirete tõttu. Tüüpilisteks sümptomiteks on 
südamelöökide vahelejätmine, enneaegne südamelihase 
kokkutõmbumine, liigkiire pulss (tahhükardia) või liigaeglane 
pulss (bradükardia). Seda võivad põhjustada 
südamehaigused, vananemine, kehaline eelsoodumus, 
stress, unepuudus, väsimus jne. Arütmiat saab diagnoosida 
vaid arst spetsiaalse läbivaatuse teel.
Seda, kas ebakorrapäraste südamelöökide sümboli ( ) 
ilmumise põhjuseks ekraanile mõõtmistulemuste kuvamise 
ajal tähendab arütmiat või mitte, saab uuringute abil 
diagnoosida ainult teie arst. 

Hoiatus! 
Kui ebakorrapäraste südamelöökide sümbolit ( ) 
kuvatakse korduvalt, teavitage sellest oma arsti. 
Mõõtmistulemuste alusel enesele diagnoosi ja ravi 
määramine on ohtlik. Järgige kindlasti oma arsti juhiseid.

Normaalne südamerütm

Südame rütmihäired

Pulss

Vererõhk

Vererõhk

Lühike Pikk
Pulss
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3.4 Juhised erijuhtudeks

Kui teie süstoolne vererõhk on tavaliselt üle 220 mmHg, siis vajutage 
O/I START nuppu ja hoidke seda allavajutatuna, kuni õlavarremansett 
täitub sellest väärtusest 30-40 mmHg rohkem.

1. Aparaadi väljalülitamiseks 
vajutage nuppu O/I START.
Mõõtmine algab.

2. Kui mansett hakkab õhuga täituma, vajutage nuppu O/I 
START ja hoidke seda allavajutatuna, kuni rõhk on oletatavast 
süstoolsest vererõhust 30-40 mmHg kõrgem.

Märkus. Mansetti ei ole võimalik pumbata kõrgemat rõhku 
kui 299 mmHg. (Kui püüate rõhku 299 mmHg 
ületada, kuvatakse ekraanil veateade.) 

3. Soovitud rõhu saavutamisel mansetis vabastage nupp O/I 
START.
Mansett hakkab tühjenema ja algab mõõtmine.

4. Protseduuri ülejäänud osa on sarnane tavalise mõõtmisega. 
Vt jagu 3.3, punktid 2-6.

Märkus. Ärge kasutage vajalikust suuremat rõhku!
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3.5 Mälufunktsiooni kasutamine

Seade salvestab automaatselt kuni 21 mõõtmistulemust 
(vererõhuväärtus ja pulsisagedus). Uute andmete salvestamiseks 
kustutatakse kõige vanemad andmed pärast 21 mõõtmistulemuse 
salvestamist.

1. Vajutage M nuppu.

Märkus. Kui mällu ei ole mõõtmistulemusi 
salvestatud, kuvatakse paremal 
näidatud kuva.

2. Varasemate 
mõõtmistulemuste 
vaatamiseks vajutage 
korduvalt M nuppu.
Mälu number kuvatakse üheks 
sekundiks enne pulsisageduse 
kuvamist.
Uusimate mõõtmistulemuste number on 1.
Kui mõõtmisel tuvastatakse ebakorrapäraseid südamelööke, 
kuvatakse mõõtmise lõpul koos tulemustega ka 
ebakorrapäraste südamelöökide sümbol.
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3. Aparaadi väljalülitamiseks vajutage O/I START nuppu.

Märkus. Kui unustate seadme välja lülitamata, lülitub see ise 
automaatselt viie minuti pärast välja.

Salvestatud väärtuste mälust kustutamine
Salvestatud väärtusi ei saa kustutada ühekaupa, kustutamisel 
eemaldatakse seadmest kõik väärtused.

1. Salvestatud tulemuste 
kustutamiseks vajutage esmalt M 
nuppu. Hoidke seda nuppu all 
ning vajutage samaaegselt 
umbes 2-3 sekundi jooksul O/I 
START nuppu. Kõik lugemid 
kustutatakse.

Tähtis. Ärge vajutage esmalt O/I 
START nuppu. Vastasel 
juhul algab mõõtmine.

2. Aparaadi väljalülitamiseks vajutage O/I START nuppu.

Märkus. Kui unustate seadme välja lülitamata, lülitub see ise 
automaatselt viie minuti pärast välja.

2 1
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4. Lühike kasutusjuhend

Aparaadi esmakordsel kasutamisel lugege käesoleva kasutusjuhendi 3. 
peatükk tähelepanelikult läbi. Usaldusväärse tulemuse saamiseks 
vältige söömist, alkoholi tarbimist, suitsetamist ja kehalist koormust 
vähemalt 30 minutit enne mõõtmist.

Märkus. Eemaldage õlavarrelt tihedalt liibuv riietus.

1. Istuge toolil, jalad 
põrandal, ja asetage 
käsivars lauale nii, et 
õlavarremansett on 
südamega samal 
tasemel.

2. Pange õlavarremansett õlavarrele. Tähis peab olema õlavarre 
sisekülje keskel suunaga piki õlavarre sisekülge allapoole nii, 
et õhuvoolik kulgeb mööda käsivarre sisekülge allapoole ja on 
keskmise sõrmega ühel joonel.

3. Kinnitage mansett riidest kinniti abil ümber õlavarre.

4. Vajutage O/I START nuppu. 
Mõõtmise lõppedes 
kuvatakse seadme ekraanil 
teie vererõhuväärtust ja 
pulsisagedust ning mansett 
tühjeneb automaatselt.

Märkused.
• Oodake alati 2-3 minutit, enne kui hakkate uuesti vererõhku 

mõõtma.
• Kõik mõõtmistulemused salvestatakse mällu. Kui sama 

seadet kasutab mitu inimest, peate seda teadma.

Hooldus
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5. Käsitsemisvead ja probleemid

5.1 Veateated

Veateade 
ekraanil Põhjus Lahendus

Mansett pole piisavalt 
õhuga täidetud.

Lugege jao 3.4 punktid 
tähelepanelikult läbi ja järgige 
neid.

Liigutamine mõõtmise 
ajal.

Korrake mõõtmist. Ärge 
mõõtmise ajal liigutage ega 
rääkige. Vt jagu 3.3.

Õhuvoolik ei ole 
ühendatud.

Ühendage õhuvoolik kindlalt.
Vt jagu 3.2.

Õlavarremansett ei ole 
õigesti paigaldatud.

Asetage õlavarremansett 
õigesti. 
Vt jagu 3.2.

Riietus segab 
õlavarremanseti tööd.

Eemaldage õlavarremanseti 
tööd segav riietus.
Vt jagu 3.2.

Õlavarremansetist 
lekib õhku.

Asendage mansett uuega.
Vt ptk 7.

Õlavarremansett 
täideti käsitsi suurema 
rõhuga kui 299 mmHg. 

Ärge pumbake mansetti 
suuremat rõhku kui 
299 mmHg.
Vt jagu 3.4.
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Märkus.Tõrketeadetega koos võidakse kuvada ka ebakorrapäraste 
südamelöökide sümbol ( ).

Patarei on 
tühjenemas.

Asendage kõik neli "AAA" 
patareid uutega.
Vt jagu 2.1.

Seadme tõrge. Võtke ühendust OMRONi 
jaemüüja või levitajaga.

Veateade 
ekraanil Põhjus Lahendus

Vilgub või ilmub 
püsivalt
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5.2 Veaotsing

Probleem Põhjus Lahendus

Tulemus on väga 
madal (või kõrge).

Õlavarremansett ei 
ole õigesti 
paigaldatud.

Asetage 
õlavarremansett 
õigesti. 
Vt jagu 3.2.

Liigutamine või 
rääkimine mõõtmise 
ajal.

Ärge mõõtmise ajal 
liigutage ega rääkige.
Vt jagu 3.3.

Riietus segab 
õlavarremanseti tööd.

Eemaldage 
õlavarremanseti tööd 
segav riietus.
Vt jagu 3.1.

Rõhk 
õlavarremansetis ei 
tõuse.

Õhuvooliku 
ühendusots ei ole 
korralikult seadme 
põhiosa külge 
ühendatud.

Kindlustage õhuvooliku 
ühendusotsa kindel 
ühendus. 
Vt jagu 3.2.

Õlavarremansetist 
lekib õhku.

Asendage 
õlavarremansett uuega. 
Vt ptk 7.

Õlavarremansett 
läheb liiga kiiresti 
tühjaks.

Õlavarremansett on 
lõdvalt.

Kinnitage mansett 
õigesti, et see oleks 
kindlalt õlavarre ümber. 
Vt jagu 3.2.

Ei saa mõõta või 
tulemused on liiga 
madalad või kõrged.

Õlavarremansett ei 
ole küllaldasel määral 
täidetud.

Täitke mansett rõhuni, 
mis ületab 30-40 mmHg 
teie eelmist 
mõõtmistulemust.
Vt jagu 3.4.

Seadme toide kadus 
mõõtmise ajal. Patareid on tühjad. Asendage vanad 

patareid uutega.



27

5.Käsitsemisvead ja probleemid

EE

Nuppude vajutamisel 
ei toimu midagi.

Patareid on tühjad. Asendage vanad 
patareid uutega.

Patareid on 
seadmesse valesti 
pandud.

Pange patareid õigesti 
seadmesse vastavalt 
nende polaarsusele 
(+ / -).

Muud probleemid.

Vajutage O/I START nuppu ja korrake mõõtmist.
Kui probleem püsib, asendage patareid uutega.
Kui ka see ei lahenda probleemi, võtke ühendust 
OMRONi jaemüüja või levitajaga.

Probleem Põhjus Lahendus
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6. Hooldus ja hoidmine

Hooldus
Seadme kaitsmiseks kahjustuste eest järgige alljärgnevaid soovitusi.
• Kaitske aparaati ja mansetti äärmusliku temperatuuri, niiskuse ja 

otsese päikesevalguse eest.
• Ärge voltige mansetti ega õhuvoolikut tihedalt kokku.
• Ärge võtke seadet osadeks lahti.
• Kaitske seadet tugevate põrutuste ja vibratsiooni eest (näiteks 

põrandale kukkumise eest).
• Ärge kasutage seadme põhiosa puhastamiseks lenduvaid vedelikke.
• Ärge peske õlavarremansetti ega asetage seda vette.
• Ärge kasutage õlavarremanseti puhastamiseks bensiini, vedeldajaid 

ega teisi sarnaseid lahusteid.
• Ärge seadet ise parandage. Kui ilmneb defekt, pidage nõu OMRONi 

jaemüüja või levitajaga vastavalt pakendil märgitule.

• Seadme põhiosa tohib puhastada pehme kuva lapiga.
• Kasutage õlavarremanseti puhastamiseks pehmet niisket lappi ja 

seepi.

Kalibreerimine ja teenindus
• Selle vererõhuaparaadi täpsust on põhjalikult kontrollitud ja see on 

mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks.
• Seadet on soovitatav kontrollida iga kahe aasta järel, et tagada õige 

töötamine ja täpsus. Võtke ühendust OMRONi volitatud 
edasimüüjaga.
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Hoidmine
Kui seadet ei kasutata, hoidke seda tarvikute karbis.

1. Eemaldage õhuvoolik õhuvooliku pesast.
Pange õhuvoolik õrnalt 
õlavarremanseti sisse.

Märkus. Ärge õhuvoolikut 
liigselt painutage.

2. Asetage õlavarremansett ja 
aparaat karpi.

Ärge pange seadet hoiule, kui.
• seade on märg.
• seade puutub kokku äärmusliku temperatuuri, niiskuse, otsese 

päikesevalguse, tolmu või söövitavate aurudega.
• seade puutub kokku vibratsiooni või löökidega või esineb 

mahakukkumisoht.
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7. Lisavarustus

Eraldi tellitava vahelduvvooluadapteri kasutamine
Asetage patarei patareipessa, isegi kui kasutate vahelduvvooluadapterit.
Märkused.
• Ärge kunagi ühendage toitejuhet vooluvõrku või vooluvõrgust lahti 

märgade kätega.
• Kasutage ainult originaalset vahelduvvooluadapterit, mis on 

spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud. Ebasobiva adapteri 
kasutamine võib seadet kahjustada.

• Vahelduvvooluadapterit ja aparaati koos hoides olge ettevaatlik, et te 
ei vigastataks seadet või mansetti.

1. Sisestage 
vahelduvvooluadapteri 
ühendusots 
vahelduvvooluadapteri 
pessa seadme paremal 
küljel.

2. Ühendage 
vahelduvvooluadapter vooluvõrku.

Vahelduvvooluadapteri lahti ühendamiseks eemaldage 
vahelduvvooluadapter esmalt vooluvõrgust ja seejärel eemaldage kohe 
vahelduvvooluadapteri ühendusots seadme küljest.

Laia ulatusega mansett
Õlavarre ümbermõõt 22-42 cm

Keskmine õlavarremansett
Õlavarre ümbermõõt 22-32 cm

Suur õlavarremansett
Õlavarre ümbermõõt 32-42 cm

Vahelduvvooluadapter S
CW-9520534-2 (Mudel: HEM-RML30) CM2-9513256-6

CL2-9513255-8 Adapter S-9515336-9
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8. Tehnilised andmed

Märkus. Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ette teatamata.
• Käesolev OMRONi seade on toodetud OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan 

range kvaliteedisüsteemi alusel. OMRONi vererõhuaparaatide põhikomponent 
(rõhusensor) on toodetud Jaapanis.

• Seade ja kasutatud patareid tuleb hävitada kooskõlas 
elektroonikatoodete hävitamist reguleerivate riiklike seadustega.

Seade vastab EÜ direktiivi 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete direktiiv) 
sätetele. 
See vererõhuaparaat on valmistatud kooskõlas Euroopa standardiga EN1060, 
mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid, 1. osa: üldnõuded, ja 3. osa: lisanõuded 
elektromehaanilistele vererõhu mõõtmise süsteemidele.

Hoiatus! Lugege see kasutusjuhend enne 
vererõhuaparaadi kasutamist põhjalikult läbi.

Toote kirjeldus Digitaalne automaatne vererõhuaparaat
Mudel OMRON M2 (HEM-7119-E(V))
Ekraan Digitaalne vedelkristallekraan
Mõõtmismeetod Ostsillomeetriline meetod
Mõõtmisvahemik Rõhk: 0-299 mmHg

Pulss: 40-180 lööki minutis
Mälu 21 mõõtmist
Täpsus Rõhk: ±3 mmHg

Pulss: ±5% ekraani lugemist
Täispumpamine Automaatne elektripumba abil
Tühjendamine Automaatne rõhukontrolliga väljalaskeklapp
Vooluallikas 4 "AAA" patareid 1,5 V või vahelduvvoolu-/

alalisvooluadapter 
(valikuline, 6 V  4 W)

Patarei tööiga Uued leelispatareid võimaldavad teha umbes 300 
mõõtmist.

Töötemperatuur/niiskus 10-40 °C / suhteline õhuniiskus 30-85%
Hoiutemperatuur/niiskus/
õhurõhk

-20-60 °C / suhteline õhuniiskus 10-95% / 700-1060 hPa

Kaal Umbes 250 g ilma patareideta
Manseti kaal Umbes 120 g
Välismõõtmed Umbes 104 (laius) mm × 84 (kõrgus) mm × 

129 (pikkus) mm
Manseti mõõtmed Umbes 146 mm × 446 mm

(keskmine mansett: õlavarre ümbermõõt 22-32 cm)
Manseti materjal Nailon ja polüester
Pakendi sisu Aparaat, mansett, kasutusjuhend, tarvikute karp, 

patareide komplekt, garantiikaart, vererõhupass

= tüüp B
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Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi 
kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. 
Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega võimaliku 
kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada 
materiaalsete vahendite säästvat korduskasutust, eraldage see toode 
muudest jäätmetest ja andke vastutustundlikult taaskasutusse.

Saamaks üksikasjalikku teavet selle kohta, kuhu ja kuidas saavad 
kodukasutajad toote keskkonnaohutuks taaskasutamiseks tagastada, peavad 
kodukasutajad võtma ühendust kas toote müüja või kohaliku 
keskkonnaametiga.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu 
tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud 
kaubandusjäätmete hulka. 

Oluline teave elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta

Elektroonikaseadmete (nt arvutid, mobiiltelefonid) arvu kasvuga on 
suurenenud võimalus, et kasutatavate meditsiiniseadmete töös võivad tekkida 
teistest seadmetest tingitud elektromagnetilised häired. Elektromagnetiliste 
häirete tagajärjel võib meditsiiniseadme töö olla häiritud ja tekkida ohuolukord.
Ka meditsiiniseadmed ei tohiks mõjutada teiste seadmete tööd.

Selleks, et vältida ohte seadme kasutamisel, rakendatakse standardit 
EN60601-1-2:2007, mis reguleerib elektromagnetilist ühilduvust (EMC). See 
standard määratleb meditsiiniseadmete elektromagnetilise häirekindluse 
tasemed ja samuti elektromagnetilise kiirguse maksimaaltasemed.

See OMRON HEALTHCARE’i toodetud meditsiiniseade vastab 
EN60601-1-2:2007 standardile nii häirekindluse kui ka elektromagnetkiirguse 
osas.
Sellele vaatamata tuleb silmas pidada spetsiaalseid ettevaatusabinõusid:
• Ärge kasutage meditsiiniseadmete läheduses mobiiltelefone ja teisi 

seadmeid, mis tekitavad tugeva elektri- või elektromagnetvälja. Selle 
tagajärjel võib seadme töö olla häiritud ja tekkida ohuolukord. Soovitatav 
vahekaugus on 7 m. Kui vahekaugus on lühem, kontrollige, kas seade 
töötab ettenähtult.

Muu standardiga EN60601-1-2:2007 vastavuses olev dokumentatsioon on 
saadaval OMRON HEALTHCARE EUROPE’ist (aadress on toodud selles 
kasutusjuhendis).

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks 
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)
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9. Kasulikku teavet vererõhu kohta

Mis on vererõhk?
Vererõhuks nimetatakse voolava vere poolt veresoone seinale 
avaldatavat rõhku. Arteriaalne vererõhk muutub pidevalt südametöö 
tsükli käigus. 
Kõrgeim rõhk tsüklis on süstoolne vererõhk ja madalaim on diastoolne 
vererõhk. 
Mõlemad vererõhud, süstoolne ja diastoolne, on vajalikud selleks, et 
arst saaks hinnata patsiendi vererõhu seisundit.

Miks tuleks mõõta vererõhku kodustes tingimustes?
Vererõhu mõõtmine arsti poolt võib esile kutsuda ärevust, mis võib 
iseenesest olla vererõhu kõrgenemise põhjuseks. Kuna vererõhku 
mõjutavad mitmed tegurid, ei saa üksik mõõtmine olla piisav täpse 
diagnoosi panemiseks. 
Vererõhku võivad mõjutada sellised tegurid nagu kehaline aktiivsus, 
rahutus või ka erinev kellaaeg. Seetõttu tuleks vererõhku mõõta iga 
päev samal ajal, et saada võimalikult täpne ülevaade selle kohta, 
kuidas on vererõhk muutunud. Vererõhk on tavaliselt madalam 
hommikuti ning tõuseb ajavahemikul pärastlõunast õhtuni. Tavaliselt on 
vererõhk madalam suvel ning kõrgem talvel.
Vererõhu mõõtühik on millimeeter elavhõbedasammast (mmHg) 
ja tulemustes kirjutatakse süstoolne vererõhk enne diastoolset, nt 
135/85 mmHg.
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Alumine kőver: diastoolne vererőhk
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Maailma Tervishoiuorganisatsiooni vererõhu klassifikatsioon 
Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja Rahvusvaheline 
Hüpertensiooni Ühing on välja töötanud vererõhu klassifikatsiooni, mis 
on esitatud joonisel.

See klassifikatsioon põhineb vererõhuväärtustel, mis on mõõdetud 
istuvas asendis, haigla ambulatoorses osakonnas.

Märkus.Ei ole olemas universaalselt aktsepteeritud hüpotensiooni 
definitsiooni. Siiski loetakse vererõhku madalaks, kui 
süstoolne vererõhk on alla 100 mmHg.
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Valmistatud Vietnamis

Tootja OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAAPAN

Esindaja Euroopa 
Liidus

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

Tootmisettevõte

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.
No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial 
Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex 
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong 
Province, VIETNAM

Tütarettevõte

OMRON HEALTHCARE UK LIMITED
Opal Drive
Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a 68163 Mannheim, SAKSAMAA
www.omron-medizintechnik.de

OMRON Santé France SAS
14, rue de Lisbonne 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
PRANTSUSMAA




