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Wrist Watch Blood Pressure Monitor
Instruction Manual

Important Safety Instructions

Type BF applied part

Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the
locally applicable regulations, not with domestic waste.

Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some parts are small
enough to be swallowed.
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1. Introduction

1.1. Features
The blood-pressure monitor is a fully automatic, digital blood-pressure measuring device for use
on the wrist, which enables very fast and reliable measurement of the systolic and diastolic
blood-pressure as well as the pulse frequency by way of the oscillometric method of measuring.
The device offers a very high and clinical tested measurement accuracy and has been designed
to provide a maximum of user-friendliness.

Before using, please read through this instruction manual carefully and then keep it in a safe
place. For further questions on the subject of blood-pressure and its measurement, please
contact your doctor.

Attention!
1.2. Important information about self-measurement
• Do not forget: self-measurement means control, not diagnosis or treatment. Unusual

values must always be discussed with your doctor. Under no circumstances should you alter
the dosages of any drugs prescribed by your doctor.

• The pulse display is not suitable for checking the frequency of heart pacemakers!
• In cases of cardiac irregularity (Arrhythmia), measurements made with this instrument

should only be evaluated after consultation with the doctor.

Electromagnetic interference
The device contains sensitive electronic components (Microcomputer). Therefore, avoid strong
electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e.g. mobile telephones,
microwave cookers). These can lead to temporary impairment of the measuring accuracy.
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2. Important information on the subject of blood-pressure and its measurement

2.1. How does high/low blood-pressure arise?
The level of blood-pressure is determined in a part of the brain, the so-called circulatory centre,
and adapted to the respective situation by way of feedback via the nervous system. To adjust the
blood-pressure, the strength and frequency of the heart (Pulse), as well as the width of circulatory
blood vessels is altered. The latter is effected by way of fine muscles in the blood-vessel walls.
The level of arterial blood-pressure changes periodically during the heart activity: During the
«blood ejection» (Systole) the value is maximal (systolic blood-pressure value), at the end of the
heart’s «rest period» (Diastole) minimal (diastolic blood-pressure value).
The blood-pressure values must lie within certain normal ranges in order to prevent particular
diseases.

2.2 Which values are normal?
Blood pressure is too high if at rest, the diastolic pressure is above 90 mmHg and/or the systolic
blood-pressure is over 140 mmHg. In this case, please consult your doctor immediately. Long-
term values at this level endanger your health due to the associated advancing damage to the
blood vessels in your body.

With blood-pressure values that are too low, i.e. systolic values under 100 mmHg and/or diastolic
values under 60 mmHg, likewise, please consult your doctor.

Even with normal blood-pressure values, a regular self-check with your blood-pressure monitor is
recommended. In this way you can detect possible changes in your values early and react
appropriately.

If you are undergoing medical treatment to control your blood-pressure, please keep a record of
the level of your blood-pressure by carrying out regular self-measurements at specific times of
the day. Show these values to your doctor. Never use the results of your measurements to
alter independently the drug doses prescribed by your doctor.



Table for classifying blood-pressure values (units mmHg) according to World Health Organization:

☞ Further information
• If your values are mostly standard under resting conditions but exceptionally high under con-

ditions of physical or psychological stress, it is possible that you are suffering from so-called
«labile hypertension». Please consult your doctor if you suspect that this might be the case.

• Correctly measured diastolic blood-pressure values above 120 mmHg require immediate
medical treatment.

2.3. What can be done, if regular increased/low values are obtained?
a) Please consult your doctor.
b) Increased blood-pressure values (various forms of hypertension) are associated long- and

medium term with considerable risks to health. This concerns the arterial blood vessels of
your body, which are endangered due to constriction caused by deposits in the vessel walls
(Arteriosclerosis). A deficient supply of blood to important organs (heart, brain, muscles) can
be the result. Furthermore, with long-term continuously increased blood-pressure values, the
heart will become structurally damaged.

c) There are many different causes of the appearance of high blood-pressure. We differentiate
between the common primary (essential) hypertension, and secondary hypertension. The
latter group can be ascribed to specific organic malfunctions. Please consult your doctor for
information about the possible origins of your own increased blood-pressure values.
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Range Systolic 
Blood-pressure

Diastolic 
Blood-pressure

Measures

Hypotension lower than 100 lower than 60 Consult your doctor

Normal range between 100 and 140 between 60 and 90 Self-check

Mild hypertension between 140 and 160 between 90 and 100 Consult your doctor

Moderate hypertension between 160 and 180 between 100 and 110 Consult your doctor

Severe hypertension higher than 180 higher than 110 Consult your doctor
immediately
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d) There are measures which you can take, not only for reducing a medically established high
blood-pressure, but also for prevention. These measures are part of your general way of life:

A) Eating habits
• Strive for a normal weight corresponding to your age. Reduce overweight!
• Avoid excessive consumption of common salt.
• Avoid fatty foods.

B) Previous illnesses
Follow consistently any medical instructions for treating previous illness such as:
• Diabetes (Diabetes mellitus)
• Fat metabolism disorder
• Gout

C) Habits
• Give up smoking completely
• Drink only moderate amounts of alcohol
• Restrict your caffeine consumption (Coffee)

D) Physical constitution
• After a preliminary medical examination, do regular sport.
• Choose sports which require stamina and avoid those which require strength.
• Avoid reaching the limit of your performance.
• With previous illnesses and/or an age of over 40 years, please consult your doctor before

beginning your sporting activities. He will advise you regarding the type and extent of types
of sport that are possible for you.



3. The various components of the blood-pressure monitor

The illustration shows the blood-pressure monitor, consisting of:

Wrist cuff Type WC1 13.5–19.5 cm, for wrist circumference of 13.5 to 19.5 cm

4. Putting the blood-pressure monitor into operation

4.1. Inserting the batteries
After you have unpacked your device, first insert the batteries. The battery compartment is
located on the left lateral side of the device (see illustration).

a) Remove cover as illustrated

7
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b) Insert the batteries (2 x size 1.5V), thereby observing the indicated polarity. 
c) If the battery warning appears in the display, the batteries are empty and must be replaced

by new ones.

Attention!
• After the battery warning appears, the device is blocked until the batteries have been

replaced.
• Please use «AAA» Long-Life or Alkaline 1.5V Batteries. The use of 1.2V Accumulators is not

recommended.
• If the blood pressure monitor is left unused for long periods, please remove the batteries from

the device.

Functional check: Press and hold the 0/I button to test all the display elements. When functioning
correctly all segments appear.

4.2. Reading the set date
Please press the Time button.

4.3. Setting the time and date
This blood pressure monitor automatically records the time and date of each measurement. This
is very important information as blood pressure normally varies over the course of a day.

1. After new batteries have been inserted the year is blinking in the display. You can adjust the
year by pressing the «M» button. Press the Time button to confirm and switch to month setting.



2. The correct month can be entered by the «M» button. Press the Time button to confirm and
switch to day setting.

3. Please follow the instructions above to set the day, hour and minutes.
4. Once the minutes have been set and the Time button is pressed, the date and time will be

displayed on the screen.
5. If you want to change the date and time again, please hold the Time button down for about

3 seconds until the year number starts to flash. Now you can enter the new values as
described above.

5. Carrying out a measurement

5.1. Before the measurement
• Avoid eating, smoking as well as all forms of exertion directly before the measurement. All

these factors influence the measurement result. Try to find time to relax by sitting in an
armchair in a quite atmosphere for about 5 minutes before the measurement.

• Measure always on the same wrist (normally left).
• Attempt to carry out the measurements regularly at the same time of day, since the blood-

pressure changes during the course of the day.

5.2. Common sources of error
Note: Comparable blood-pressure measurements always require the same conditions! These are
normally always quiet conditions.
• All efforts by the patient to support the arm can increase the blood-pressure. Make sure you

are in a comfortable, relaxed position and do not activate any of the muscles in the measu-
rement arm during the measurement. Use a cushion for support if necessary.

• If the wrist artery lies considerably lower (higher) than the heart, an erroneously higher
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(lower) blood-pressure will be measured! (Each 15 cm difference in height results in a
measurement error of 10 mmHg!)

• A loose cuff causes false measurement values.

5.3. Fitting the cuff
a) Remove all eventual objects and jewellery (e.g. wrist watch)

from the wrist in question. Draw the cuff over the wrist.

b) The distance between the cuff and the hand should be
approx. 10 mm.

c) Secure the cuff with the Velcro fastener, so that it lies
comfortably and not too tight, whereby no space should
remain between the cuff and the wrist.

d) Lay the arm on a table, with the palm upwards. Support
the arm a little with a rest (cushion), so that the cuff rests
at about the same height as the heart. Take care, that the
cuff lies free. Remain so for 2 minutes sitting quietly,
before beginning with the measurement.

5.4. Measuring procedure
After the cuff has been appropriately positioned, the measurement can begin:
a) Press the 0/I button, the pump begins to inflate the

cuff. In the display, the increasing cuff-pressure is
continually displayed.

b) After reaching the inflation pressure, the pump stops and the
pressure slowly falls away. The cuff pressure (large characters)
is displayed during the measurement. When the device has
detected the pulse, the heart symbol in the display begins to
blink and a beep tone is audible for every pulse beat.

O /I

TIME TIME



c) When the measurement has been concluded, a long beep
tone sounds. The measured systolic and diastolic blood
pressure values as well as the pulse frequency are now
displayed. 
Example (Fig.): Systole 118, Diastole 73, Pulse 75

The measurement results are displayed, until you switch the device off. If no  button is pressed
for 5 minutes, the device switches automatically off, to save the batteries.

5.5. Discontinuing a measurement
If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for
any reason (e.g. the patient feels unwell), the 0/I button can be
pressed at any time. The device immediately lowers the cuff
pressure automatically.

5.6. Memory – recall of the measurements
The blood pressure monitor automatically stores each of the last 
30 measurement values. By pressing the «M» button, the last
measurement (i.e. MR30) as well as the further last 29 measure-
ments (MR29, MR28, ..., MR1) can be displayed one after the other.

(MR30: Value of the last measurement) (MR29: Value of the measurement before MR 30)

6. Error messages/malfunctions

If an error occurs during a measurement, the measurement is
discontinued and a corresponding error code is displayed
(Example: Error No. 2).
11
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* Please consult your doctor, if this or any other problem occurs repeatedly.
* Please consult your doctor, if this or any other problem occurs repeatedly.

Other possible malfunctions and their elimination; If problems occur when using the device, the
following points should be checked and if necessary, the corresponding measures are to be taken:

☞ Further Information
The level of blood-pressure is subject to fluctuations even with healthy people. Important thereby
is, that comparable measurements always require the same conditions (rest conditions)!

Error No. Possible cause(s)
ERR 1 No pulse has been detected.
ERR 2 Unnatural pressure impulses influence the measurement result. Reason: The

arm was moved during the measurement (Artefact).
ERR 3 The inflation of the cuff takes too long. The cuff is not correctly seated.
ERR 5 The measured reading indicated an unacceptable difference between systolic

and diastolic pressures. Take another reading following directions carefully.*
HI The pressure in the cuff is too high (over 300 mmHg) OR the pulse is too high

(over 200 beats per minute). Relax for 5 minutes and repeat the measurement.*
LO The pulse is too low (less than 40 beats per minute). Repeat the measurement.*

Malfunction Remedy 
The display remains empty when the
instrument is switched on although the
batteries are in place.

1. Check whether the batteries are installed with
the correct polarity and correct if necessary.

2. If the display is unusual, re-insert batteries or
exchange them.

The device frequently fails to measure the
blood pressure values, or the values
measured are too low (too high).

1. Check the positioning of the cuff.
2. Measure the blood pressure again in complete

peace and quiet under observance of the details
made under point 5.

Every measurement results in different
values although the device functions nor-
mally and the values displayed are normal.

• Please read the following information and the
points listed under «Common sources of error».
Repeat the measurement.

The blood pressure values measured differ
from those measured by the doctor.

• Record the daily development of the values and
consult your doctor about them.



You must consult your specialist dealer or chemist if there are technical problems with the blood-
pressure instrument. Never attempt to repair the instrument yourself!
Any unauthorised opening of the instrument invalidates all guarantee claims!

7. Care and maintenance, recalibration

a) Do not expose the device to either extreme temperatures,
humidity, dust or direct sunlight.

b) The cuff contains a sensitive air-tight bubble. Handle this
carefully and avoid all types of straining through twisting
or buckling.

c) Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use petrol,
thinners or similar solvent. Spots on the cuff can be
removed carefully with a damp cloth and soapsuds. The
cuff must not be washed!

d) Do not drop the instrument or treat it roughly in any
way. Avoid strong vibrations.

e) Never open the device! Otherwise the
manufacturer calibration becomes invalid!

Periodical recalibration
Sensitive measuring devices must from time to time be checked for accuracy. We therefore
recommend a periodical inspection of the static pressure display every 2 years.
Your specialist dealer would be pleased to provide more extensive information about this.

8. Guarantee 
This instrument is covered by a 3 year guarantee from the date of purchase. The guarantee is
valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming date of
purchase or the receipt. Batteries, cuff and wearing parts are not included. Opening or altering the
13
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instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage caused by improper
handling, discharged batteries, accidents or non-compliance with the operating instructions. Name
and company address of the responsible dealer:

9. Technical specifications

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.

10. www.microlife.com

Detailed user information about our products and services can be found at www.microlife.com

Weight: 145 g (with batteries + cuff)
Size: 85 x 77 x 75 mm (including cuff)
Storage temperature: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F; 15 - 95 % relative maximum humidity
Operation temperature: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F; 15 - 95 % relative maximum humidity 
Display: LCD-Display (Liquid Crystal Display)
Measuring method: oscillometric
Pressure sensor: capacitive
Measuring range: SYS/DIA: 30 to 280 mmHg 

Pulse: 40 to 200 per minute
Cuff pressure display range: 0-299 mmHg
Memory: storing the last 30 measurements automatically
Measuring resolution: 1 mmHg
Accuracy: Pressure within ± 3 mmHg

Pulse ± 5% of the reading 
Power source: 2 dry cells (Batteries) UM-4, size AAA 1.5 V
Accessories: storage case
Reference to standards: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)



Прибор для измерения артериального давления и частоты
пульса на запястье
àÌÒÚpÛÍˆËfl ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 

Важные указания по безопасности

Класс защиты BF

Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с
принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без
присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены.
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1. ¬‚Â‰ÂÌËÂ

1.1. OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔË·Ó‡
øË·Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔË·Ó ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó
‰‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ Á‡ÔˇÒÚ¸Â. øË·Ó Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ ËÁÏÂÂÌËÂ ÒËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó
(Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó) Ë ‰Ë‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó (ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó) ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚÓÚÛ ÔÛÎ¸Ò‡
ÓÒˆËÎÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ËÁÏÂÂÌËˇ. 
øË·Ó ËÏÂÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËˇ, ÔÓ‚ÂÂÌÌÛ˛ ‚ ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, 
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‰Ó·ÌÛ˛ ‰Îˇ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛.

øÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ÚËÚÂ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÓı‡ÌËÚÂ Â„Ó. ≈ÒÎË Û ‚‡Ò ËÏÂ˛ÚÒˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë Â„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÈÚÂÒ¸ Û
‚‡¯Â„Ó ‚‡˜‡.

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË!
11..22.. ¬¬‡‡ÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËË˛̨  ÍÍÓÓ‚‚ˇ̌ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
• øÓÏÌËÚÂ Ó ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÂÌËˇ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ, ‡ ÌÂ ‰Îˇ

ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ËÎË ÎÂ˜ÂÌËˇ. O·‡˘‡˛˘ËÂ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó
‰‡‚ÎÂÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ Ò ‚‡˜ÓÏ. ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ËÁÏÂÌˇÈÚÂ
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚‡¯ËÏ ‚‡˜ÓÏ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ ËÎË Ëı ‰ÓÁËÓ‚ÍÛ.

• »Ì‰ËÍ‡ÚÓ ÔÛÎ¸Ò‡ ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó ËÚÏ‡!
• ¬ ÒÎÛ˜‡Â ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ„Ó ËÚÏ‡ (‡ËÚÏËË) ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ˝ÚËÏ

ÔË·ÓÓÏ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ‡ Ò ‚‡˜ÓÏ.

›ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚Â ÔÓÏÂıË:
¬ ÔË·ÓÂ ËÏÂ˛ÚÒˇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (ÏËÍÓÍÓÏÔ¸˛ÚÂ). »Á·Â„‡ÈÚÂ ÒËÎ¸Ì˚ı
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚ı ÔÓÎÂÈ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÔË·Ó‡ (Ì‡ÔËÏÂ,
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚, ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë), Ú‡Í Í‡Í ˝ÚË ÔÓÎˇ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ
ÛıÛ‰¯ÂÌË˛ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ËÁÏÂÂÌËˇ.

2. ¬‡ÊÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÍÓ‚ˇÌÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËË Ë Â„Ó ËÁÏÂÂÌËË

2.1. K‡Í ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ËÎË ÔÓÌËÊÂÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ?
”Ó‚ÂÌ¸ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ ÓÒÓ·ÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÏÓÁ„‡, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÏ ˆÂÌÚÂ
ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËˇ, Ë Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ ËÏ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÛÚÂÏ ÔÓÒ˚ÎÍË ÓÚ‚ÂÚÌ˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚
ÔÓ ÌÂ‚Ì˚Ï ÔÛÚˇÏ. ƒÎˇ Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ÒËÎ‡ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÒÂ‰ˆÂ·ËÂÌËˇ
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(ÔÛÎ¸Ò), ‡ Ú‡ÍÊÂ ¯ËËÌ‡ ÍÓ‚ˇÌ˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ (¯ËËÌ‡ ÒÓÒÛ‰Ó‚ ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏË Ï˚¯ˆ‡ÏË ‚
ÒÚÂÌÍ‡ı ÒÓÒÛ‰Ó‚). ”Ó‚ÂÌ¸ ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: ‚Ó ‚ÂÏˇ «‚˚·ÓÒ‡ ÍÓ‚Ë» (ÒËÒÚÓÎ˚) ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
(ÒËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ), ‡ ÍÓÌˆÂ Ù‡Á˚ ÔÓÍÓˇ (‰Ë‡ÒÚÓÎ˚) - ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ (‰Ë‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ). 
ЗÌ‡˜ÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ, ˜ÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îˇ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËˇ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ.

2.2 K‡ÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï?
KÓ‚ˇÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍËÏ, ÂÒÎË ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÓÍÓˇ ‰Ë‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 90 ÏÏ ÚÛÚÌÓ„Ó ÒÚÓÎ·‡ Ë/ËÎË ÒËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 140 ÏÏ
ÚÛÚÌÓ„Ó ÒÚÓÎ·‡. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ‚‡˜Û. ƒÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ Ú‡ÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ ‚‡¯Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌÓ
‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ„ÂÒÒËÛ˛˘ÂÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÓ‚ˇÌ˚ı ÒÓÒÛ‰Ó‚ ‚ ‚‡¯ÂÏ Ó„‡ÌËÁÏÂ.

≈ÒÎË ËÁÏÂÂÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÌÓÏÂ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚‡¯Â„Ó ÔË·Ó‡
Â„ÛÎˇÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÍÓ‚ˇÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÔÓÁÌ‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÔÂ‰ÔËÌˇÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. 

≈ÒÎË ‚˚ ÔÓıÓ‰ËÚÂ ÍÛÒ ÎÂ˜ÂÌËˇ ÔÓ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ, Â„ÛÎˇÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÈÚÂ
ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ˜‡Ò˚ Ë Á‡ÔËÒ˚‚‡ÈÚÂ Ëı ‚ ÊÛÌ‡Î. ¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË
ÔÓÍ‡ÊËÚÂ ˝ÚË Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÏÛ ‚‡˜Û. ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ËÁÏÂÌˇÈÚÂ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÏÂÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚‡¯ËÏ ‚‡˜ÓÏ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚ˚ ËÎË Ëı
‰ÓÁËÓ‚ÍÛ.

í‡·ÎËˆ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ÍÓ‚Ë (‚ Â‰ËÌËˆ‡ı mmHg) ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
ÇÒÂÏËÌÓÈ é„‡ÌËÁ‡ˆËË 3‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl
☞ øËÏÂ˜‡ÌËÂ: 

ƒË‡Ô‡ÁÓÌ —ËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ
ÍÓ‚ˇÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

ƒË‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ
ÍÓ‚ˇÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

ÃÂ˚ 

√ËÔÓÚÓÌËˇ ÌËÊÂ 100 ÌËÊÂ 60 ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ Û ‚‡˜‡

ÕÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û 100 Ë 140 ÏÂÊ‰Û 60 Ë 90 Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸

”ÏÂÂÌÌ‡ˇ „ËÔÂÚÓÌËˇ ÏÂÊ‰Û 140 Ë 160 ÏÂÊ‰Û 90 Ë 100 ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ Û ‚‡˜‡

√ËÔÂÚÓÌËˇ ÒÂ‰ÌÂÈ ÚˇÊÂÒÚË ÏÂÊ‰Û 160 Ë 180 ÏÂÊ‰Û 100 Ë 110 ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ Û ‚‡˜‡

“ˇÊÂÎ‡ˇ „ËÔÂpÚÓÌËˇ ·ÓÎÂÂ 180 ·ÓÎÂÂ 110 ëpÓ˜ÌÓ Ó·p‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛



• ≈ÒÎË ËÁÏÂÂÌÌ˚Â ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÓÍÓˇ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÌÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÛÚÓÏÎÂÌËˇ ‚˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÂ ˜ÂÁÏÂÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â
ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Î‡·ËÎ¸ÌÓÈ (Ú. Â. ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ)
„ËÔÂÚÓÌËË. ≈ÒÎË Û ‚‡Ò ËÏÂ˛ÚÒˇ ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ Ì‡ ˝ÚÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ‚‡˜Û.

• ≈ÒÎË ÔË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ËÁÏÂÂÌËË ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‰Ë‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ (ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ) ÍÓ‚ˇÌÓÂ
‰‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 120 ÏÏ Ú. ÒÚ., ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚‡˜‡.

2.3. ◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÂÒÎË Â„ÛÎˇÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ËÎË ÔÓÌËÊÂÌÌÓÂ ÍÓ‚ˇÌÓÂ
‰‡‚ÎÂÌËÂ?

a) O·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡˜Û.
·) øÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ (‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÓÏ˚ „ËÔÂÚÓÌËË), Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚Â ‚

ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ËÎË ÔÂËÓ‰‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚˇÏË ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. øÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÒÚÂÌÍË ÍÓ‚ˇÌ˚ı
ÒÓÒÛ‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰‚Âp„‡˛ÚÒfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‚ ÒÚÂÌÍ‡ı
ÒÓÒÛ‰Ó‚ (‡ÚÂpÓÒÍÎÂpÓÁ). ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓ‚ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ
‚‡ÊÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÒÂ‰ˆ‡, ÏÓÁ„‡, Ï˚¯ˆ). KÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓı‡Ìˇ˛˘ÂÏÒˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÏ
‰‡‚ÎÂÌËË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÒÂ‰ˆ‡.

‚) ƒÎˇ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ËÏÂÂÚÒˇ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔË˜ËÌ. øË ˝ÚÓÏ
‡ÁÎË˜‡˛Ú ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛˘Û˛Òˇ ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ (˝ÒÒÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛) „ËÔÂÚÓÌË˛ Ë ‚ÚÓË˜ÌÛ˛ „ËÔÂ-
ÚÓÌË˛. øÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ‚˚Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚. ¬
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔË˜ËÌ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÈÚÂÒ¸ Û ‚‡¯Â„Ó ‚‡˜‡.

„) ≈ÒÎË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚‡˜Â·ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÍÓ‚ˇÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰Îˇ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË (ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËˇ) ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÂ‰ÔËÌˇÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÏÂ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸
ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ. ›ÚË ÏÂ˚ Í‡Ò‡˛ÚÒˇ ‚‡¯Â„Ó Ó·˘Â„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË:

A) øË‚˚˜ÍË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËˇ
• —ÚÂÏËÚÂÒ¸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ‚ÂÒ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ. —ÌËÊ‡ÈÚÂ

ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚È ‚ÂÒ!
• »Á·Â„‡ÈÚÂ ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÔÓ‚‡ÂÌÌÓÈ ÒÓÎË
• »Á·Â„‡ÈÚÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÊËÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.

±) øÂÊÌËÂ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
øÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇÏË ‚‡˜‡, ‚˚ÔÓÎÌˇÈÚÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, Ì‡ÔËÏÂ,
• Ò‡ı‡ÌÓ„Ó ‰Ë‡·ÂÚ‡ (Diabetes mellitus)
• Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÊËÓ‚Ó„Ó Ó·ÏÂÌ‡
• ÔÓ‰‡„˚
19
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¬¬)) KKÛÛÂÂÌÌËËÂÂ,,  ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎ¸̧  ËË  ÍÍÓÓÙÙÂÂËËÌÌ
• øÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ‡ÊËÚÂÒ¸ ÓÚ ÍÛÂÌËˇ
• ”ÔÓÚÂ·ÎˇÈÚÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÛÏÂÂÌÌ˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı
• Œ„‡ÌË˜¸ÚÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÍÓÙÂËÌ‡ (ÍÓÙÂ)

√√)) ‘‘ËËÁÁËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÏÏ‡‡::
• øÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÈ‰ˇ ‚‡˜Â·ÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, Â„ÛÎˇÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÈÚÂÒ¸ ÒÔÓÚÓÏ.
• ŒÚ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍ‡Ï Ì‡ ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸, ‡ ÌÂ ÒËÎÓ‚˚Ï ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡.
• ÕÂ Ì‡„ÛÊ‡ÈÚÂ ÒÂ·ˇ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó ËÁÌÂÏÓÊÂÌËˇ.
• ≈ÒÎË Û ‚‡Ò ËÏÂ˛ÚÒˇ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ Ë/ËÎË ÂÒÎË ‚‡¯ ‚ÓÁ‡ÒÚ ·ÓÎÂÂ 40 ÎÂÚ, ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Á‡ÌˇÚËÈ

ÒÔÓÚÓÏ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡˜Û. OÌ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï ÒÓ‚ÂÚ˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÒÔÓÚ‡ Ë
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË Á‡ÌˇÚËÈ. 

33.. ééÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ÔÔËË··ÓÓ‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍÓÓ‚‚ˇ̌ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌

HËÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ ÔË·Ó ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ BP 3BU1-3, ÒÓÒÚÓˇ˘ËÈ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
˜‡ÒÚÂÈ:

Ã‡ÌÊÂÚ‡ Ì‡ Á‡ÔflÒÚ¸Â, ÚËÔ WC1 13,5 ‰Ó 19,5 ÒÏ, ‰Îˇ Á‡ÔˇÒÚ¸ˇ Ò Ó·ı‚‡ÚÓÏ ÓÚ 13,5 ‰Ó 19,5 ÒÏ. 

4. ¬‚Ó‰ ÔË·Ó‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛

4.1. УÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·‡Ú‡ÂÂÍ
øÓÒÎÂ ‡ÒÔ‡ÍÓ‚ÍË ÔË·Ó‡ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍË. OÚÒÂÍ ‰Îˇ ·‡Ú‡ÂÂÍ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò
ÌËÊÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔË·Ó‡ (ÒÏ. ËÒ.).

ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔÎÂÈ

ÍÌÓÔÍ‡ Time «¬ÂÏˇ»

ÍÌÓÔÍ‡ M «ø‡ÏˇÚ¸»

ÍÌÓÔÍ‡ ¬KÀ/¬¤ÍÀ (O/I)

ä˚¯Í‡ ÓÚÒÂÍ‡ ‰Îfl
·‡Ú‡ÂÂÍ

Ï‡ÌÊÂÚ‡ Ì‡ Á‡ÔflÒÚ¸Â



a) —ÌËÏËÚÂ Í˚¯ÍÛ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
·) ¬ÒÚ‡‚¸ÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍË ‡ÁÏÂ‡ AAA (1,5 ¬), ÒÓ·Î˛‰‡ˇ ÔÓÎˇÌÓÒÚ¸. 
‚) ≈ÒÎË Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ „ÓËÚ ÒË„Ì‡Î ·‡Ú‡ÂÈÍË, ÚÓ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·‡Ú‡ÂÈÍË ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì˚, Ë

Ëı ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸.

¬ÌËÏ‡ÌËÂ!
• ≈ÒÎË Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÒË„Ì‡Î ·‡Ú‡ÂÈÍË, ÔË·Ó ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ËÁÏÂÂÌËˇ ‰Ó

ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ·‡Ú‡ÂÈÍË ÌÂ ·Û‰ÛÚ Á‡ÏÂÌÂÌ˚.
• –ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË ÚËÔ‡ «AAA» Ò ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÍÓÏ ÒÎÛÊ·˚ ËÎË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â

·‡Ú‡ÂÈÍË (1,5 ¬). HÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Á‡ˇÊ‡ÂÏ˚Â ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ˚ 1,2 ¬.
• ≈ÒÎË ÔË·Ó ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ·Û‰ÂÚ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ, ‚˚Ì¸ÚÂ ËÁ ÌÂ„Ó ·‡Ú‡ÂÈÍË.

øÓ‚ÂÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ: ƒÎˇ ÔÓ‚ÂÍË ‚ÒÂı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ
¬KÀ/¬¤ÍÀ (O/I) Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÂÂ Ì‡Ê‡ÚÓÈ. ≈ÒÎË ÔË·Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, ‰ÓÎÊÌ˚
Á‡„ÓÂÚ¸Òˇ ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË.

4.2. —˜ËÚ˚‚‡ÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‰‡Ú˚
Õ‡ÊÏËÚÂ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÍÌÓÔÍÛ «Время». 

4.3. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‰‡Ú˚ Ë ‚ÂÏÂÌË
Этот измеритель артериального давления автоматически записывает время и дату каждого изме-
рения. Это очень важная информация, поскольку артериальное давление меняется в течение дня. 

1. После установки новых батареек, обозначение года на дисплее начнет мигать. Вы можете
установить год нажатием кнопки «М». Нажмите кнопку «Время» для подтверждения и перехода
к установке месяца.
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2. Правильное обозначение месяца может быть введено кнопкой «М». Нажмите кнопку «Время»
для подтверждения и перехода к установке числа.

3. Выполня приводимые выше инструкции, установите день, часы и минуты. 
4. После установки минут и нажатия кнопки «Время» на экране появятся дата и время.
5. Если нужно изменить дату и время, нажмите кнопку «Время» примерно на 3 секунды, пока не 

начнет мерцать число года. После этого можно ввести новые значения, как это описано выше.

5. ¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÁÏÂÂÌËˇ

5.1. øÂÂ‰ ËÁÏÂÂÌËÂÏ
• ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÂ‰ ËÁÏÂÂÌËÂÏ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ËÁ·Â„‡ÈÚÂ ÔËÂÏ‡ ÔË˘Ë, ÍÛÂÌËˇ Ë

‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓ˜Ëı ÛÒËÎËÈ. ¬ÒÂ ˝ÚË Ù‡ÍÚÓ˚ ‚ÎËˇ˛Ú Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËÈ. ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó
ÔÓÒË‰ËÚÂ ‚ ÍÂÒÎÂ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 5 ÏËÌÛÚ ‚ ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÌˇÚ¸ ‚ÌÛÚpÂÌÌÂÂ
Ì‡ÔpflÊÂÌËÂ.

• »ÁÏÂˇÈÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ Á‡ÔˇÒÚ¸Â (Ó·˚˜ÌÓ ÎÂ‚ÓÏ).
• —Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ËÁÏÂÂÌËˇ Â„ÛÎˇÌÓ ‚ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÒÛÚÓÍ, Ú‡Í Í‡Í ÍÓ‚ˇÌÓÂ

‰‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìfl. 

5.2. ◊‡ÒÚÓ ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ˚Â Ó¯Ë·ÍË
»ÏÂÈÚÂ ‚ ‚Ë‰Û: ◊ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËÈ, ËÁÏÂÂÌËˇ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ‚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı! K‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÁÏÂÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÓÍÓˇ.
• K‡Ê‰ÓÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ Ô‡ˆËÂÌÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÔÂÂÚ¸ ÛÍÛ, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÍÓ‚ˇÌÓÂ

‰‡‚ÎÂÌËÂ. ”‰ÂÎËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÎÓ ·˚ÎÓ ÔËˇÚÌÓ ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌÓ, Ë ÌÂ Ì‡Ôˇ„‡ÈÚÂ ‚Ó
‚ÂÏˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÌËÍ‡ÍËÂ ÏÛÒÍÛÎ˚ Ì‡ ËÁÏÂˇÂÏÓÈ ÛÍÂ. 

• ≈ÒÎË Á‡ÔˇÒÚ¸Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌËÊÂ (ËÎË ‚˚¯Â) ÒÂ‰ˆ‡, ËÁÏÂÂÌËˇ ÔÓÍ‡ÊÛÚ



ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ (·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÂ) ‰‡‚ÎÂÌËÂ. (K‡Ê‰˚Â 15 ÒÏ ‡ÁÌËˆ˚ ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ‚˚Á˚‚‡˛Ú Ó¯Ë·ÍÛ ËÁÏÂÂÌËˇ Ì‡ 10 ÏÏ Ú. ÒÚ.!)

• ÕÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ‡fl Ï‡ÌÊÂÚ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·Ó˜Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËÈ.

5.3. Õ‡ÎÓÊÂÌËÂ Ï‡ÌÊÂÚ˚
‡) —ÌËÏËÚÂ Ò ÛÍË ÔÓ˜ËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ Ë ÛÍ‡¯ÂÌËˇ (Ì‡ÔËÏÂ,

˜‡Ò˚). O·ÂÌËÚÂ Ï‡ÌÊÂÚÛ ‚ÓÍÛ„ Á‡ÔˇÒÚ¸ˇ. 

·) –‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ Ï‡ÌÊÂÚ˚ ‰Ó ÍËÒÚË ÛÍË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
ÓÍÓÎÓ 10 ÏÏ. 

‚) ∑‡ÙËÍÒËÛÈÚÂ Ï‡ÌÊÂÚÛ Á‡ÏÍÓÏ-ÎËÔÛ˜ÍÓÈ, Ú‡Í ˜ÚÓ·˚
ÓÌ‡ ÔËÎÂ„‡Î‡ Í ÛÍÂ Û‰Ó·ÌÓ Ë ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÚÛ„Ó. øË
˝ÚÓÏ ÏÂÊ‰Û Ï‡ÌÊÂÚÓÈ Ë Á‡ÔˇÒÚ¸ÂÏ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. 

„) øÓÎÓÊËÚÂ ÛÍÛ Ì‡ ÒÚÓÎ Î‡‰ÓÌ¸˛ ‚‚Âı. HÂÏÌÓ„Ó
ÔÓ‰ÓÔËÚÂ ÛÍÛ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‰ÍÎ‡‰ÍÓÈ (ÔÓ‰Û¯ÍÓÈ), Ú‡Í
˜ÚÓ·˚ Ï‡ÌÊÂÚ‡ ·˚Î‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ ÒÂ‰ˆ‡. O·‡˘‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
Ï‡ÌÊÂÚ‡ ÌÂ ÛÔË‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÚÓÎ. øÓÒË‰ËÚÂ Ú‡Í ‰‚Â ÏËÌÛÚ˚ ‚
ÔÓÍÓÂ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ËÁÏÂÂÌËˇ. 

5.4. øÓˆÂÒÒ ËÁÏÂÂÌËˇ
øÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ï‡ÌÊÂÚ‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡, ÏÓÊÌÓ Ì‡˜‡Ú¸ ËÁÏÂÂÌËÂ:

‡) Õ‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ Á‡ÔÛÒÍ‡ ¬KÀ/¬¤ÍÀ (O/I) ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸
ÔË·Ó. Õ‡ÒÓÒ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ì‡Í‡˜Ë‚‡Ú¸ Ï‡ÌÊÂÚÛ. »Ì‰ËÍ‡ÚÓ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Ï‡ÌÊÂÚÂ.

·) øÓÒÎÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡Í‡˜ÍË Ì‡ÒÓÒ
ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ, Ë ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ô‡‰‡Ú¸. ¬Ó
‚ÂÏˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ï‡ÌÊÂÚÂ
(·ÓÎ¸¯ËÂ ˆËÙ˚). K‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË·Ó Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚ ÔÛÎ¸Ò, Ì‡
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒËÏ‚ÓÎ ÒÂ‰ˆ‡, Ë ÔË Í‡Ê‰ÓÏ
Û‰‡Â ÔÛÎ¸Ò‡ ‡Á‰‡ÂÚÒˇ ÚÓÌÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î. 

‚) øÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ËÁÏÂÂÌËˇ ‡Á‰‡ÂÚÒˇ ‰ÎËÌÌ˚È Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î. »Ì‰ËÍ‡ÚÓ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÁÏÂÂÌÌÓÂ ÒËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ Ë ‰Ë‡ÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓÂ ÍÓ‚ˇÌÓÂ
‰‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚÓÚÛ ÔÛÎ¸Ò‡. 
–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËÈ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚˚ ÌÂ
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‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔË·Ó. ≈ÒÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5 ÏËÌÛÚ ÌË Ó‰Ì‡ ÍÌÓÔÍ‡ ÌÂ Ì‡Ê‡Ú‡,
ÔË·Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË (‰Îˇ ˝ÍÓÌÓÏËË ·‡Ú‡ÂÂÍ). øËÏÂ (Ì‡
ËÒ.): ÒËÒÚÓÎ‡ 118, ‰Ë‡ÒÚÓÎ‡ 73, ÔÛÎ¸Ò 75

5.5. øÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÂ˚‚‡ÌËÂ ËÁÏÂÂÌËˇ
≈ÒÎË ËÁÏÂÂÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‚‡Ú¸, ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‚
Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ¬KÀ/¬¤ÍÀ (O/I).
øË ˝ÚÓÏ ÔË·Ó Ò‡ÁÛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÒÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ï‡ÌÊÂÚÂ. 

5.6. ИÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÙÛÌÍˆËË Ô‡ÏflÚË
èË·Ó ‰Îfl ËÁÏÂÂÌËfl ÍÓ‚flÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ
Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ 30-ÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÁÏÂÂÌËÈ. ç‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ M
ÏÓÊÌÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ËÁÏÂÂÌËfl (MR 30), ‡ Ú‡Í
ÊÂ Ó‰ÌÓ Á‡ ‰Û„ËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ 29-ÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ËÁÏÂÂÌËÈ. 

(MR30: Значение последнего измерения) (MR29: Значение измерения перед MR 30)

6. —ÓÓ·˘ÂÌËˇ Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚˇı Ë Ëı ÔË˜ËÌ˚

≈ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ËÁÏÂÂÌËÂ
ÔÂ˚‚‡ÂÚÒˇ, Ë Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍÓ‰
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË (Ì‡ÔËÏÂ, ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ERR № 2). 

DATE

MR

TIME

MR MR

DATE

TIME

MR

O /I

π ÌÂËÒÔ. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔË˜ËÌ˚
ERR 1 ÕÂ ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÔÛÎ¸Ò. 
ERR 2 ÕÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÏÔÛÎ¸Ò˚ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÎËˇ˛Ú Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ËÁÏÂÂÌËˇ. øË˜ËÌ‡:

ÛÍ‡ ‰‚ËÊÂÚÒˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÂÌËˇ (‡ÚÂÙ‡ÍÚ). 
ERR 3 Õ‡Í‡˜Í‡ Ï‡ÌÊÂÚ˚ ‰ÎËÚÒˇ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÎ„Ó. Ã‡ÌÊÂÚ‡ Ì‡‰ÂÚ‡ ÌÂÔp‡‚ËÎ¸ÌÓ.
ERR 5 àÁÏÂpÂÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‚˚ˇ‚ËÎË ÌÂÔpËÂÏÎÂÏÛ˛ paÁÌËˆÛ ÒËÒÚÓÎË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ‰Ë‡ÒÚÓ-

ÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËÈ. Ö˘Â paÁ ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ËÁÏÂpÂÌËˇ, Ú˘aÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰Ûˇ ÛÍ‡Á‡ÌËˇÏ.*



* èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡˜ÓÏ, ÂÒÎË ˝Ú‡ ËÎË Í‡Í‡fl-ÎË·Ó ‰Û„‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ.

»Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ë Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ - ≈ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔË·ÓÓÏ ‚ÓÁÌËÍÎË
ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÛÌÍÚ˚ Ë ÔÂ‰ÔËÌˇÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÏÂ˚:

☞ øËÏÂ˜‡ÌËÂ:
”Ó‚ÂÌ¸ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ÍÓÎÂ·‡Ú¸Òˇ Ë Û Á‰ÓÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ. ¬‡ÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û,
˜ÚÓ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÁÏÂÂÌËˇ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‡‚ÌË‚‡Ú¸, ËÁÏÂÂÌËˇ ‚ÒÂ„‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ‚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı (‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÓÍÓˇ)!
≈ÒÎË, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‚ ÔË·ÓÂ ‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÓÁÌËÍÎË ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡p‡ÍÚÂp‡, ÔpÓÒËÏ Ó·p‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÂp‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚp ËÎË ‡ÔÚÂÍÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ÔËÓ·ÂÎË
ÔË·Ó. ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó! 
¬ ÒÎÛ˜‡Â Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÒÍ˚ÚËˇ ÔË·Ó‡ „‡‡ÌÚËˇ ÛÚ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÒËÎÛ!
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HI Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ï‡ÌÊÂÚÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÂ (Ò‚˚¯Â 300 ÏÏ Ú. ÒÚ.) àãà ÔÛÎ¸Ò ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍËÈ
(Ò‚˚¯Â 200 Û‰‡Ó‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ). éÚ‰ÓıÌËÚÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5 ÏËÌÛÚ Ë ÔÓ‚ÚÓËÚÂ ËÁÏÂÂÌËÂ.*

LO èÛÎ¸Ò ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍËÈ (ÏÂÌÂÂ 40 Û‰‡Ó‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ). èÓ‚ÚÓËÚÂ ËÁÏÂÂÌËÂ.*

HÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ”ÒÚ‡ÌÂÌËÂ
øË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÔË·Ó‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
ÔÛÒÚ˚Ï, ıÓÚˇ ·‡Ú‡ÂÈÍË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚.

1. øÓ‚ÂËÚ¸, ÒÓ·Î˛‰ÂÌ‡ ÎË ÔÓÎˇÌÓÒÚ¸
‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÂÍ. ≈ÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË Á‡ÌÓ‚Ó.

2. øË ÌÂÓ·˚˜ÌÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË Á‡ÌÓ‚Ó ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÎË
Á‡ÏÂÌËÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË.

øË·Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÌÂ ÒÏÓ„ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ËÁÏÂÂÌËÂ, ÎË·Ó ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÌËÁÍËÂ (ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍËÂ) ÁÌ‡˜ÂÌËˇ.

1. øÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ï‡ÌÊÂÚ˚.
2. ≈˘Â ‡Á, ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÔÓÍÓÂ, ËÁÏÂËÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÂ,

ÒÓ·Î˛‰‡ˇ ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÔÛÌÍÚ‡ 5.
øË Í‡Ê‰ÓÏ ËÁÏÂÂÌËË ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÌÓ‚˚È
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ıÓÚˇ ÔË·Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, Ë ËÁÏÂÂÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÚÓÊÂ
Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÌÓÏÂ.

• —Ó·Î˛‰‡ÈÚÂ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ «◊‡ÒÚÓ ‚ÒÚpÂ˜‡˛˘ËÂÒfl Ó¯Ë·ÍË».
øÓ‚ÚÓËÚÂ ËÁÏÂÂÌËÂ.

»ÁÏÂÂÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÍÓ‚ˇÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ
ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ÓÚ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚
ÔË ËÁÏÂÂÌËË Û ‚‡˜‡.

• ∑‡ÔËÒ˚‚‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë
Ó·ÒÛ‰ËÚÂ Ëı Ò ‚‡¯ËÏ ‚‡˜ÓÏ.
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7. ”ıÓ‰

a) ∑‡˘Ë˘‡ÈÚÂ ÔË·Ó ÓÚ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ,
Ò˚ÓÒÚË, Ô˚ÎË Ë ÔˇÏ˚ı ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.

·) ¬ Ï‡ÌÊÂÚÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ˝Î‡ÒÚË˜Ì‡fl ÂÏÍÓÒÚ¸.
O·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Ò Ï‡ÌÊÂÚÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓ. —ÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡Ú¸ Ë ÌÂ Á‡Î‡Ï˚‚‡Ú¸ Ï‡ÌÊÂÚÛ.

‚) ƒÎˇ ˜ËÒÚÍË ÔË·Ó‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ïˇ„ÍÛ˛ ÒÛıÛ˛ ÚÍ‡Ì¸.
HÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎ¸ ËÎË ÚÓÏÛ
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. øˇÚÌ‡ Ì‡ Ï‡ÌÊÂÚÂ ÏÓÊÌÓ
ÓÒÚÓÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÍ‡ÌË, Û‚Î‡ÊÌÂÌÌÓÈ
Ï˚Î¸Ì˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ. —ÚË‡Ú¸ Ï‡ÌÊÂÚÛ ÌÂÎ¸Áˇ!

„) ÕÂ ÓÌˇÈÚÂ ÔË·Ó Ë ÌÂ ÔËÏÂÌˇÈÚÂ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË Ò ÌËÏ
ÒËÎÛ. ∑‡˘Ë˘‡ÈÚÂ ÔË·Ó ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ÒÓÚˇÒÂÌËÈ.

‰) ÕËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÒÍ˚‚‡ÈÚÂ ÔË·Ó! ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Û¯ËÚÒˇ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡ˇ Í‡ÎË·Ó‚Í‡ ÔË·Ó‡!

øÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ˇ Í‡ÎË·Ó‚Í‡ ÔË·Ó‡
“Ó˜ÌÓÒÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ÂÏˇ ÓÚ
‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚ÂˇÚ¸Òˇ. øÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË, ‡‡ÁÁ  ‚‚
‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡,, ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ËÌ‰ËÍ‡ˆË˛ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ. 
±ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‚ÂÍÂ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ÔËÓ·ÂÎË ÔË·Ó.

8. √‡‡ÌÚËˇ 

На прибор распространяется гарантия в течение 3 лет с даты приобретения. Гарантия
действительна только при наличии гарантийного талона, заполненного дилером, подтверждающего
дату продажи, или кассового чека. Гарантия не распространяется на батареи, манжету и
изнашиваемые части. Вскрытие или изменение прибора приводят к утрате гарантии. Гарантия не
распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением, разрядившимися
батареями, несчастными случаями или невыполнением инструкций по эксплуатации.
‘‡ÏËÎËˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ Ë ‡‰ÂÒ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË:



9. “ÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС о медицинском оборудовании
93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
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ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËˇ:
ÒËÒÚ./‰Ë‡ÒÚ. ‰‡‚ÎÂÌËÂ: ÓÚ 30 ‰Ó 280 ÏÏ Ú. ÒÚ.
ÔÛÎ¸Ò: ÓÚ 40 ‰Ó 200 ‚ ÏËÌÛÚÛ

»Ì‰ËÍ‡ˆËˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Ï‡ÌÊÂÚÂ: 0-299 ÏÏ Ú. ÒÚ.
ø‡ÏˇÚ¸ ËÁÏÂÂÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ: Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 30 ËÁÏÂÂÌËÈ 
ÃËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ¯‡„ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË: 1 ÏÏ Ú. ÒÚ.
“Ó˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËˇ:

ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ:
ÔÛÎ¸Ò:

± 3 ÏÏ Ú. ÒÚ. 
± 5 % ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ (‚ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ 40 ‰Ó 200 Û‰‡Ó‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ)

øËÚ‡ÌËÂ: 2 x 1,5 ¬ ·‡Ú‡ÂÈÍË; ‡ÁÏÂ AAA 
øËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË: ÍÓÓ·Í‡ ‰Îˇ ı‡ÌÂÌËˇ
—ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Ã‡ÒÒ‡: 145 „ (Ò ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË Ë Ï‡ÌÊÂÚÓÈ)
–‡ÁÏÂ˚: 85 x 77 x 75 ÏÏ (‚ÍÎ˛˜‡ˇ Ï‡ÌÊÂÚÛ)
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËˇ: ÓÚ -20 ‰Ó +55 |C; Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl

‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 15 - 95 % 
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ: ÓÚ 10 ‰Ó 40 |C; Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸

15 - 95 %

ДËÒÔÎÂÈ: ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ 
—ÔÓÒÓ· ËÁÏÂÂÌËˇ: ÓÒˆËÎÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ
ƒ‡Ú˜ËÍ ‰‡‚ÎÂÌËˇ: ÂÏÍÓÒÚÌ˚È
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10. www.microlife.ru / www.microlife.com.ua

èÓ‰Ó·ÌÛ˛ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı Ì‡¯Ëı ÚÂÏÓÏÂÚÓ‚ Ë ÚÓÌÓÏÂÚÓ‚ Ç˚
Ì‡È‰ÂÚÂ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ Ò‡ÈÚÂ www.microlife.ru / www.microlife.com.ua.

Внимание!
Изделие заpегистpиpовано в РОСЗДРАВНАДЗОРе – ФС 2006/89 от 30 января 2006 г.
Согласно Закону о Защите Прав Потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 
10 лет.
Дата производства: первые три цифры серийного номера прибора. Первая и вторая цифры – неделя
производства, третья – год производства.



Прилад для вимірювання артеріального тиску та пульсу
назап’ясті
Інструкція для користувачів

Важливі вказівки з безпеки

Клас захисту BF

Батареї й електронні прилади слід утилізувати відповідно до прийнятих норм і
не викидати разом із побутовими відходами.

Подбайте про те, щоб діти не могли використовувати прилад без нагляду,
оскільки деякі його дрібні частини можуть бути проковтнуті.

29



30

Зміст

1. Вступ

1.1. Характеристики пристрою ВР 3BU1-3 
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1. Вступ

1.1. Характеристики пристрою ВР 3BU1-3

Це повністю автоматичний цифровий прилад для вимірювання кров’яного тиску на зап’ясті.
Прилад дуже швидко та надійно виконує вимірювання систолічного (максимального) та
діастолічного (мінімального) кров’яного тиску, а також частоти пульсу осциллометричним
методом вимірювання. 
Прилад має дуже високу точність вимірювання, яка перевірена в клінічних умовах, та
максимально зручну для користування конструкцію.

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію та збережіть її. Якщо ви маєте додаткові питання щодо
кров’яного тиску та його вимірювання, проконсультуйтесь з вашим лікарем. 

Iнформація з безпеки.

1.2. Важливі вказівки з самостійного вимірювання кров’яного тиску

• Пам’ятайте про наступне: самостійні вимірювання виконуються для контролю, а не для
встановлення діагнозу чи лікування. Значення кров’яного тиску, що звертають на себе
увагу, мають бути обговорені з лікарем. 

• Індикатор пульсу не призначений для контролю частоти серцевого ритму користувача!
• У разі порушення серцевого ритму (аритмії) можливість вимірювання тиску цим

приладом має бути обговорена з лікарем.

Електромагнітні перешкоди:

До складу приладу входять чутливі електронні компоненти (мікрокомп’ютер). Уникайте
сильних електричних або електромагнітних полів в безпосередній близькості від приладу
(наприклад, мобільних телефонів, мікрохвильової печі), оскільки ці поля можуть призвести
до тимчасового погіршення точності вимірювання.

2. Важлива інформація про кров’яний тиск і його вимірювання 

2.1. Як виникає підвищений або знижений тиск?

Рівень кров’яного тиску визначається в особливій дільниці мозку, так званому центрі
кровообігу, і реґулюється ним в залежності від ситуації через посилання відповідних сигналів
нервовими шляхами. Для реґулювання кров’яного тиску змінюється сила і частота
серцебиття (пульс), а також ширина кров’яних судин (ширина судин змінюється маленькими
м’язами у стінках судин). 
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Рівень артеріального тиску періодично змінюється у процесі серцевої діяльності: під час
«викиду крові» (систоли) значення тиску є максимальним (систолічне значення тиску), в кінці
фази покою (діастоли) – є мінімальним (діастолічне значення тиску). Значення кров’яного
тиску повинно перебувати в певному нормальному діапазоні, що є необхідним для
запобігання деяким захворюванням.

2.2 Який тиск є нормальним?

Кров’яний тиск вважається занадто високим, якщо в стані спокою діастолічний тиск
становить більше 90 мм ртутного стовпчика і/або систолічний тиск становить більше 140 мм
ртутного стовпчика. В такому випадку проконсультуйтеся з Вашим лікарем. Тривале
збереження тиску на такому рівні є шкідливим для Вашого здоров’я, оскільки воно викликає
проґресуюче пошкодження кровоносних судин організму.

До лікаря слід звернутися і за наявності занадто низького кров’яного тиску, а саме при
систолічному тиску менше 100 мм рт. ст. і /або діастолічному тиску менше 60 мм рт. ст.

Навіть якщо виміряні показники тиску перебувають в нормі, рекомендуємо за допомогою
цього приладу реґулярно контролювати свій кров’яний тиск, щоб своєчасно розпізнати
можливі відхилення і здійснити необхідні дії.

Якщо Ви проходите курс лікування з реґулювання кров’яного тиску, реґулярно виконуйте
вимірювання кров’яного тиску у визначені години і записуйте їх в журнал. Пізніше покажіть ці
записи лікареві. В жодному разі не змінюйте прописані лікарем медикаменти або ж їхнє

дозування самостійно.

Таблиця значень артеріального тиску (в одиницях mmHg) відповідно до класифікації
Всесвітньої організації охорони здоров’я:

Діапазон Діапазон Діапазон Діапазон

Гіпотонія нижче 100 нижче 60 лікарський контроль
Нормальний тиск між 100 і 140 між 60 і 90 самостійний контроль
Помірна гіпертонія між 140 і 160 між 90 і 100 консультація лікаря
Гіпертонія середньої
складності

між 160 і 180 між 100 і 110 консультація лікаря

Тяжка гіпертонія більше 180 більше 110 терміново! Лікарський контроль



☞ ІНШІ ВКАЗІВКИ:

• Якщо виміряні у стані покою значення тиску не є незвичними, проте у стані фізичного чи
душевного стомлення спостерігаються надзвичайно підвищені показники, то це може
вказувати на наявність так званої лабільної (тобто нестійкої) гіпертонії. У такому випадку
рекомендуємо звернутися до лікаря.

• Якщо при правильному вимірюванні кров’яного тиску діастолічний (мінімальний) тиск
становить більше 120 мм рт. ст., необхідно негайно викликати лікаря.

2.3. Що робити, якщо регулярно спостерігається підвищений або знижений кров’яний тиск?

a) Зверніться до лікаря.
б) Підвищений показник кров’яного тиску (різні форми гіпертонії), що спостерігаються

протягом тривалого періоду чи періоду середньої тривалості, пов’язані з суттєвими
небезпеками для здоров’я. Підвищений тиск здійснює вплив на стінки кров’яних судин,
котрі піддаються небезпеці пошкодження в результаті відкладень у стінках судин
(атеросклероз). Внаслідок буде виникати недостатнє кровопостачання важливих органів
(серця, мозку, м’язів). Окрім того, за підвищеного тиску, що тривало зберігається,
виникають структурні пошкодження серця.

в) Для виникнення підвищеного кров’яного тиску є багато причин. При цьому часто
спостерігають первинну (есенційну) гіпертонію і вторинну гіпертонію. Остання
спричинена неправильним функціонуванням певних органів. Стосовно можливих причин
підвищеного тиску проконсультуйтеся з лікарем.

г) Якщо в результаті лікарського контролю було встановлено підвищений кров’яний тиск, а
також для профілактики (попередження) підвищеного кров’яного тиску, можна здійснити
деякі заходи, котрі сприятливо впливають на рівень кров’яного тиску. Ці заходи
стосуються загального способу життя:

A) Звички стосовно харчування:

• Намагайтеся підтримувати нормальну вагу, що відповідає Вашому віку. Знижуйте
надмірну вагу!

• Уникайте надмірного споживання кухонної солі.
• Уникайте споживання жирних продуктів.

Б) Попередні захворювання:

Послідовно, відповідно до рекомендацій лікаря, здійснюйте лікування наявних захворювань,
наприклад:
• цукрового діабету (Diabetes mellitus);
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• порушень жирового обміну;
• подагри.

В) Паління, алкоголь і кофеїн:

• Повністю відмовтеся від паління.
• Вживайте алкоголь лише в обмеженій кількості.
• Обмежте вживання кофеїну (кави).

Г) Фізичний стан організму:

• Попередньо пройшовши лікарське обстеження, реґулярно займайтеся спортом.

• Віддавайте перевагу навантаженням на витривалість, а не силовим видам спорту.
• Не навантажуйте себе до повного виснаження.
• Якщо Ви маєте захворювання і/або Ваш вік більше 40 років, перед початком занять спортом

зверніться до лікаря. Він дасть Вам поради стосовно виду спорту, який Вам підходить. 

3. Опис вимірювача артеріального тиску

Нижче зображений прилад для вимірювання кров’яного тиску ВР 3BU1-3, що складається з
наступних частин:

Манжета тип WC1 13,5 до 19,5 см, для зап’ястя з обхватом від 13,5 до 19,5 см.

Рідкокристалічний
дисплей

Кнопка TIME (Час)

Кнопка M (Пам’ять)

Кнопка ВМИК./ВИМИК. (O/I)

Кришка батареї

Манжета на зап’ястя



4. Введення приладу в експлуатацію 

4.1. Встановлення батарейок

Після розпакування приладу насамперед вставте батарейки. Відсік для батарейок
розташований з нижнього боку приладу (див. мал.).

a) Зніміть кришку у напрямку, вказаному на малюнку.
б) Вкладіть батарейки (2 х тип ААА 1,5 В), дотримуючись полярності. 
в) Якщо на індикаторі горить сигнал батарейки, то це означає, що батарейки використані

та їх слід замінити.
Увага!

• Якщо на індикаторі з’явився сигнал батарейки, прилад перестає виконувати вимірювання
до тих пір, поки батарейки не будуть замінені. 

• Радимо використовувати батарейки типу «ААА» з тривалим терміном служби або лужні
батарейки (1,5 В). Не радимо використовувати акумулятори 1,2 В. 

• Якщо прилад для вимірювання тиску протягом тривалого часу не використовуватиметься,
дістаньте з нього батарейки.

Перевірка функціонування: Для перевірки всіх елементів індикації натисніть кнопку
ВМИК./ВИМИК. (O/I) і утримуйте її натиснутою. Якщо прилад функціонує нормально, повинні
засвітиться всі елементи індикації.

4.2. Зчитування встановленої дати

Натисніть для цього кнопку TIME (Час).
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4.3. Установка дати й часу

Цей вимірювач артеріального тиску автоматично зберігає час та дату кожного вимірювання.
Це дуже важлива інформація, оскільки артеріальний тиск змінюється протягом дня. 

1. Після того, як нові батареї вставлені, на дисплеї заблимає числове значення року. Рік
встановлюється натисненням кнопки M. Для того, щоб підтвердити введене значення і
потім встановити місяць, натисніть кнопку TIME (Час).

2. Тепер можна встановити місяць, використовуючи кнопку M. Для того, щоб підтвердити
введене значення і потім встановити день, натисніть кнопку TIME (Час).

3. Дотримуючись інструкцій, що приведені вище, встановіть день, годину, хвилину.
4. Після установки хвилин і натиснення кнопки TIME (Час) на екрані з'являться дата і час.
5. Для зміни дати і часу натисніть й утримуйте кнопкуTIME (Час) приблизно протягом 3 секунд,

поки не почне мигати рік. Тепер можна ввести нові значення, як це описано вище.

5. Проведення вимірювання 

5.1. До вимірювання

• Безпосередньо до вимірювання кров’яного тиску уникайте прийому їжі, паління та всіляких
зусиль. Всі ці фактори впливають на результати вимірювань. Перед вимірюванням посидьте
в кріслі приблизно 5 хвилин в спокійній обстановці, щоб зняти внутрішню напругу. 

• Вимірюйте тиск завжди на тому ж самому зап’ясті (звичайно лівому). 
• Намагайтесь проводити вимірювання регулярно в один і той же час доби, тому що

кров’яний тиск змінюється протягом дня.



5.2. Помилки, що спостерігаються найчастіше

Mайте на увазі:Щоб можна було порівняти результати вимірювань, вимірювання завжди мають
проводитися в однакових умовах! Як правило, вимірювання тиску проводяться в стані спокою. 
• Кожен рух пацієнта під час вимірювання може підвищити кров’яний тиск. Приділіть увагу

тому, щоб тіло було приємно розслабленим, та під час вимірювання не напружуйте м’язи
на руці, на якій проводиться вимірювання. Якщо потрібно, використовуйте подушку щоб
підтримати руку. 

• Якщо зап’ястя розташоване значно нижче (чи вище) серця, вимірювання покажуть
відповідно більш високий (більш низький) тиск. (Кожні 15 см різниці за висотою
положення викликають помилку вимірювання на 10 мм рт. ст.).

• Нещільно накладена манжета також викликає помилкові результати вимірювання.

5.3. Накладання манжети

а) Зніміть з руки всі предмети та прикраси (наприклад,
годинник). Обгорніть манжету навколо зап’ястя.

б) Відстань між манжетою та кистю руки має становити
10 мм.

в) Зафіксуйте манжету замком-липучкою таким чином,
щоб вона прилягала до руки зручно і не дуже туго.

При цьому між манжетою та зап’ястям не повинно
залишитись вільного простору.

г) Покладіть руку на стіл долонею вгору. Трохи підіпріть
руку будь-якою підкладкою (подушкою) таким чином,
щоб манжета була розташована приблизно на рівні
серця. Звертайте увагу на те, щоб манжета не
зпиралася на стіл. 

5.4. Процес вимірювання

Після того, як манжета буде правильно накладена, можна 
розпочинати вимірювання.

а) Натисніть кнопку O/I. Насос починає накачувати манжету.
Індикатор показує зростання тиску в манжеті. 
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б) Після досягнення необхідного тиску накачування насос
зупиняється, і тиск починає повільно падати. Під час
вимірювання індикатор показує тиск в манжеті (великі
цифри). Як тільки прилад встановлює пульс, на
індикаторі починає мерехтіти символ серця, і при
кожному ударі серця роздається звуковий сигнал. 

в) Після завершення вимірювання роздається звуковий сигнал.
Індикатор показує виміряний систолічний та діастолічний
кров’яний тиск, а також частоту пульсу. 
Приклад (на мал.): систола 118, діастола 73, пульс 75.

Результати вимірювання залишаються на індикаторі до тих пір, поки ви не
вимкнете прилад. Якщо протягом 5 хвилин жодної кнопки не натиснуто,
прилад вимикається автоматично (з метою економії батарейок).

5.5. Передчасне переривання вимірювання

Якщо вимірювання слід передчасно перервати, для цього можна в
будь-який момент натиснути кнопку О/І. При цьому прилад зразу
автоматично стравлює тиск в манжеті. 

5.6. Використання функції пам’яті

Прилад для вимірювання кров’яного тиску автоматично запам’ятовує
30 останніх результатів вимірювання. Натиснувши на кнопку M, можна
викликати послідовно останнє (MR30), а також одне за одним
результати 30-ти останніх вимірювань (MR29, MR28, ..., MR1). 

(MR30: результати останнього вимірювання) (MR29: результати вимірювання до MR30)

TIME TIME

O/I

DATE

MR

TIME

MR MR

DATE

TIME

MR



6. Повідомлення про несправності та їхні причини 

Якщо під час вимірювання виникла несправність, вимірювання
переривається, і на індикаторі з’являється відповідний код
несправності (наприклад, помилка π 2 – Error No.2).

π
несправності можливі причини

Err 1 Пульс не виявлено
Err 2 Неприродні імпульси тиску впливають на результат вимірювання.

Причина: рука рухається під час вимірювання (артефакт). 
Err 3 Накачування манжети триває надто довго. Манжета накладена неправильно.
Err 5 Виміряні значення виявили неприйнятну різницю систолічного та діастолічного

тисків. Ще раз виконайте вимірювання докладно керуючись вказівками.*
HI Тиск в манжеті занадто високий (більш 300 mm Hg) або пульс занадто частий

(більш 200 ударів за хвилину). Відпочиньте 5 хвилин і повторіть вимірювання.*
LO Пульс занадто рідкий (менше 40 ударів за хвилину). Повторіть вимірювання.*

* Будь ласка, зверніться до лікаря якщо ці або інші проблеми будуть траплятися регулярно.

Iнші можливі несправності та їхнє усунення – Якщо під час користування приладом
виникли неполадки, слід перевірити наступні пункти та впровадити відповідні заходи:

☞ ПРИМІТКА:

Рівень кров’яного тиску може коливатись і у здорових людей. Важливо пам’ятати про те, що
для того, щоб результати вимірювання можна було порівнювати, вимірювання завжди

повинні проводитись в однакових умовах (в спокійному стані)!

Якщо, тим не менше, в приладі для вимірювання артеріального тиску виникли неполадки
технічного характеру, просимо звернутися в сервісний центр Мікролайф або аптеку,в якій ви
придбали прилад. Ні в якому разі не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад!

В разі самостійного розкриття приладу гарантія втрачає силу!
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7. Догляд за приладом та додаткове калібрування

a) Захищайте прилад від екстремальних температур, вологості,
пилу та прямих сонячних промінів.

б) В манжеті знаходиться чутлива еластична місткість.
Поводьтесь з манжетою обережно. Слідкуйте за тим, щоб не
перекручувати та не заламувати манжету.

в) Для чищення приладу використовуйте м’яку суху тканину. Не
використовуйте бензин, розчинник чи подібні засоби. Плями
на манжеті можна обережно видалити за допомогою тканини,
змоченої в мильному розчині. Прати манжету не можна!

г) Не роняйте прилад та під час використання не застосовуйте
щодо нього силу. Захищайте прилад від ударів.

Несправність Усунення

При вмиканні приладу індикатор не
активізується, хоч батарейки вкладені. 

1. Перевірити, чи дотримується полярність
вкладених батарейок. При необхідності
вкладіть батарейки заново.

2. При незвичайній індикації заново вкладіть чи
замініть батарейки.

Прилад декілька разів не зміг виконати
вимірювання, чи були отримані дуже
низькі (дуже високі) значення.

1. Перевірити положення манжети.
2. Ще раз в спокійному стані виміряти тиск,

дотримуючись вказівок пункту 5.
При кожному вимірюванні виходить
новий результат, хоча прилад функціонує
нормально, і виміряні значення також
знаходяться в нормі.

• Дотримуйтесь нижченаведених вказівок, а
також вказівок пункту «Помилки, що
зустрічаються найчастіше». Повторити
вимірювання. 

Виміряні значення кров’яного тиску
відрізняються від тих, що отримані при
вимірюванні у лікаря.

• Щоденно записуйте зміни тиску та обговоріть
їх з вашим лікарем.
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д) Ніколи не розкривайте прилад! В противному випадку
порушиться заводське калібрування приладу!

Періодичне калібрування приладу

Точність чуттєвих вимірювальних приладів має час від часу перевірятись. З цього приводу
радимо періодично, раз в два роки, перевіряти індикацію статичного тиску.
Детальнішу інформацію про перевірку ви можете отримати в спеціалізованій торговельній
організації, в якій ви придбали прилад, або у сервісному центрі Мікролайф.

8. Гарантія

На прилад поширюється гарантія протягом 3 років з дати придбання. Гарантія дійсна лише
за наявності гарантійного талона, заповненого дилером, що підтверджує дату продажу, або
касового чека. Гарантія не поширюється на батареї, манжету та частини що зношуються.
Відкриття корпусу або внесення змін у конструкцію приладу приводять до втрати гарантії.
Гарантія не поширюється на пошкодження, що викликані неправильним поводженням,
розрядженими батареями, нещасними випадками або недотриманням інструкцій з
експлуатації. Назва та адреса компанії Відповідального розповсюджувача:

9. Технічні характеристики 

Вага: 145 г (з батареями і манжетою)
Розміри: 85 x 77 x 75 мм (з манжетою)
Температура зберігання: від -20 °С до +55 °С; відносна вологість у межах 15-95 %
Робоча температура: від 10 °С до 40 °С; відносна вологість у межах 15-95 %
Дисплей: рідкокристалічний (LCD)
Спосіб вимірювання: осциллометричний
Датчик тиску: ємкісний
Діапазон вимірювання:

сист./діаст. тиск: від 30 до 280 мм рт. ст 
пульс: від 40 до 200 ударів за хвилину

Індикація тиску в манжеті: 0-299 мм рт. ст. 
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Пам’ять: автоматичне запам’ятовування результатів 30 вимірювань
Мінімальний крок показників: 1 мм рт. ст. 
Точність вимірювання:

Тиск у межах: ± 3 мм рт. ст. 
Пульс: ± 5% від фактичних показань 

Джерело живлення: 2 х 1,5 В батареї, розмір ААА 
Приналежності: футляр для зберігання 
Відповідність стандартам: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Цей виріб відповідає вимогам Директиви щодо медичних пристроїв 93/42/EEC.
Можуть бути внесені технічні зміни.

10. www.microlife.com.ua 

Докладну корисну інформацію про сервісні можливості наших термометрів і тонометрів Ви
знайдете на електронній сторінці www.microlife.com.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 2744/2004 від 1 квітня 2009 р.
Дата виробництва вказана на упаковці.


