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1. Introdução
Obrigado por ter adquirido o medidor de tensão arterial automático 
de braço OMRON. Este medidor de tensão arterial utiliza o método 
oscilométrico de medição da tensão arterial. Isto signi�ca que este 
medidor deteta o movimento do sangue através da artéria braquial 
e converte os movimentos numa leitura digital.

1.1 Instruções de segurança
Este manual de instruções fornece informações importantes 
sobre o medidor de tensão arterial automático de braço OMRON. 
Para garantir a utilização segura e adequada deste medidor, LEIA 
e COMPREENDA todas as instruções de segurança e utilização. Se não 
compreender estas instruções ou tiver dúvidas, contacte o seu 
revendedor ou distribuidor OMRON antes de tentar utilizar este 
medidor. Para obter informações especí�cas sobre a sua tensão 
arterial, consulte o seu médico.

1.2 Utilização prevista
Este dispositivo é um medidor digital destinado ao uso na medição 
da tensão arterial e da pulsação numa população de pacientes 
adultos. O dispositivo deteta o aparecimento de batimentos cardíacos 
irregulares durante a medição e emite um sinal de aviso com as 
leituras. Foi concebido essencialmente para uso doméstico.

1.3 Receção e inspeção
Retire este medidor da embalagem e inspecione-o quanto a danos. 
Se este medidor estiver dani�cado, NÃO O UTILIZE e consulte o seu 
revendedor ou distribuidor OMRON.

2. Informações importantes sobre 
segurança

Antes de utilizar este medidor, leia as informações importantes sobre 
segurança neste manual de instruções. Para sua segurança, siga 
cuidadosamente este manual de instruções.
Guarde-o para consulta futura. Para obter informações especí�cas 
sobre a sua tensão arterial, CONSULTE O SEU MÉDICO.

2.1 Aviso
Indica uma situação potencialmente 
perigosa que, se não for evitada, 
poderá provocar danos físicos graves 
ou morte.

• NÃO utilize este medidor em bebés, crianças ou pessoas que não se 
possam exprimir.

• NÃO altere a medicação com base nas leituras obtidas por este 
medidor de tensão arterial. Tome a medicação de acordo com 
o prescrito pelo seu médico. O médico é o ÚNICO quali�cado para 
diagnosticar e tratar a hipertensão arterial.

• NÃO utilize este medidor num braço lesionado ou sujeito 
a tratamento médico.

• NÃO coloque a braçadeira no braço quando lhe estiver a ser 
administrada medicação intravenosa ou uma transfusão de sangue.

• NÃO utilize este medidor em locais onde se encontre equipamento 
cirúrgico de alta frequência (AF), imagens por ressonância 
magnética (IRM) ou tomógrafos (TC). Caso contrário, o medidor 
pode não funcionar corretamente e/ou fornecer leituras incorretas.

• NÃO utilize este medidor em ambientes com um teor elevado de 
oxigénio ou perto de gases in�amáveis.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofrer de 
arritmias comuns, tais como pré-excitação auricular ou ventricular 
ou �brilhação auricular, arteriosclerose, má perfusão, diabetes, 
gravidez, pré-eclâmpsia ou doença renal. TENHA EM ATENÇÃO 
que qualquer uma destas condições para além dos movimentos, 
tremores ou arrepios do paciente pode afetar a leitura da medição.

• NUNCA efetue autodiagnósticos nem automedique-se com base 
nas leituras. Consulte SEMPRE o seu médico.

• Para ajudar a evitar estrangulamento, mantenha o tubo de ar 

• Este produto contém peças pequenas que podem causar o perigo 
de as�xia se forem engolidas por bebés e crianças.

Transmissão de dados

NÃO utilize este produto em locais que proíbam RF, como aviões 
ou hospitais. Desative a função Bluetooth®  deste medidor, retire as 
pilhas e/ou desligue o adaptador de CA nos locais em que o uso de 
RF é proibido.
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Manuseamento e utilização do adaptador de CA 
(acessório opcional)
• NÃO utilize o adaptador de CA se este medidor ou o cabo do 

adaptador de AC estiver dani�cado. Se este medidor ou o cabo 
estiver dani�cado, desligue a alimentação e desligue o adaptador 
de CA de imediato da tomada.

• Ligue o adaptador de AC a uma tomada de tensão adequada. 

• NUNCA ligue ou desligue o adaptador de CA da tomada elétrica 
com as mãos húmidas.

• NÃO desmonte nem tente reparar o adaptador de CA.

Manuseamento e utilização das pilhas
• Mantenha as pilhas fora do alcance de bebés e crianças.

2.2 Cuidado

Indica uma situação 
potencialmente perigosa que, se 
não for evitada, poderá provocar 
danos físicos ligeiros ou moderados 
no utilizador ou no doente ou 

ou outros materiais.

• Pare de utilizar este medidor e consulte o seu médico se sentir 
irritação da pele ou desconforto.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor num braço 
com acesso ou terapia intravascular ou um shunt arteriovenoso (A-V), 
uma vez que podem ocorrer interferências temporárias no �uxo 
sanguíneo e resultar em ferimentos.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se tiver sofrido 
uma mastectomia.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofre de 
graves problemas com o �uxo sanguíneo ou problemas sanguíneos, 
uma vez que a insu�ação da braçadeira pode causar equimoses.

• NÃO efetue medições com maior frequência do que é necessário, 
uma vez que podem ocorrer equimoses devido às interferências no 
�uxo sanguíneo.

• Insu�e APENAS a braçadeira quando esta estiver colocada no braço.
• Retire a braçadeira caso esta não comece a esvaziar durante uma 

medição.
• NÃO utilize este medidor para nenhum outro propósito que não 

seja medir a tensão arterial.

• Durante a medição, certi�que-se de que não se encontram 
dispositivos móveis ou quaisquer outros dispositivos elétricos 
que emitam campos eletromagnéticos a 30 cm deste medidor. 
Caso contrário, o medidor pode não funcionar corretamente e/ou 
fornecer leituras incorretas.

• NÃO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros 
componentes. Existe o risco de obter uma medição imprecisa.

• NÃO utilize num local com humidade ou num local onde exista o risco 
de salpicos de água para este medidor. Pode dani�car este medidor.

• NÃO utilize este medidor num veículo em movimento, como por 
exemplo um carro ou avião.

• NÃO deixe cair este medidor nem o sujeite a choques fortes ou vibrações.
• NÃO utilize este medidor em locais com níveis elevados ou baixos de 

• Durante a medição, observe o braço para assegurar que o medidor 
não está a causar o bloqueio prolongado da circulação do sangue.

• NÃO utilize este medidor em ambientes de utilização intensiva, 
como clínicas ou consultórios.

• NÃO utilize este medidor com outro equipamento elétrico 
médico (EM) em simultâneo. Caso contrário, pode não funcionar 
corretamente e/ou pode fornecer leituras incorretas.

• Evite tomar banho, ingerir álcool ou cafeína, fumar, fazer exercício 
e comer pelo menos 30 minutos antes de efetuar uma medição.

• Descanse pelo menos 5 minutos antes de efetuar uma medição.
• Retire a roupa justa ou pesada do braço quando efetuar uma medição.
• Mantenha-se imóvel e NÃO fale enquanto efetuar uma medição.
• Utilize APENAS esta braçadeira em pessoas com uma circunferência 

de braço dentro do intervalo especi�cado da braçadeira.
• Antes de efetuar uma medição, certi�que-se de que este medidor 

se adaptou à temperatura ambiente. As medições efetuadas após 
uma mudança radical de temperatura podem produzir leituras 
imprecisas. A OMRON recomenda que aguarde aproximadamente 
2 horas para o medidor aquecer ou arrefecer até à temperatura 
especi�cada do ambiente de utilização depois de ter estado 
arrumado à temperatura máxima ou mínima de armazenamento. 
Para obter mais informações sobre a temperatura de funcionamento 
e armazenamento/transporte, consulte a secção 6.

• NÃO utilize este medidor após o �nal da sua vida útil. Consulte 
a secção 6.

• NÃO vinque a braçadeira ou o tubo de ar excessivamente.
• NÃO dobre nem torça o tubo de ar enquanto procede a uma 

medição. Isso poderá causar ferimentos devido à interrupção do 
�uxo sanguíneo.
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• Para desligar a �cha de ar, puxe a �cha de ar de plástico na base do 
tubo e não o próprio tubo.

• APENAS utilize o adaptador de CA, a braçadeira, as pilhas e os 
acessórios especi�cados para este medidor. A utilização de 
adaptadores de CA, braçadeiras e pilhas não suportados pode 
dani�car e/ou ser perigosa para este medidor.

• Utilize APENAS a braçadeira aprovada para este medidor. Com 
a utilização de outras braçadeiras, as leituras podem ser incorretas.

• A insu�ação para uma tensão superior à necessária pode provocar 
equimoses no braço onde a braçadeira é aplicada. NOTA: consulte 
"Se a tensão sistólica estiver acima dos 210 mmHg" na secção 13 do 
manual de instruções  para obter informações adicionais.

• Leia e siga a "Eliminação correta deste produto" na secção 7 
aquando da eliminação do dispositivo e de quaisquer acessórios ou 
peças opcionais utilizados.

Transmissão de dados
• NÃO substitua as pilhas ou desligue o adaptador de CA quando as 

leituras estiverem a ser transferidas para o dispositivo inteligente. 
Esta ação poderá resultar no funcionamento incorreto deste 
medidor e na falha da transferência dos dados de tensão arterial.

Manuseamento e utilização do adaptador de CA 
(acessório opcional)
• Insira completamente o adaptador de CA na tomada.
• Quando desligar o adaptador de CA da tomada, certi�que-se de 

que puxa o adaptador de CA em segurança. NÃO puxe pelo cabo do 
adaptador de CA.

• Quando manusear o cabo do adaptador de CA: 
Não o dani�que. / Não o parta. / Não o adultere. 
NÃO o comprima. / Não o dobre nem puxe com força. / Não o torça. 
NÃO o utilize se estiver enredado. 
NÃO o coloque por baixo de objetos pesados.

• Limpe o pó do adaptador de CA.
• Desligue o adaptador de CA da tomada se não estiver a ser utilizado.
• Desligue o adaptador de CA da tomada antes de limpar este medidor.

Manuseamento e utilização das pilhas
• Ao colocar as pilhas, TENHA EM ATENÇÃO a sua polaridade.
• Utilize APENAS 4 pilhas "AA" alcalinas ou de manganês neste 

medidor. NÃO utilize outro tipo de pilhas. NÃO utilize pilhas novas 
e usadas ao mesmo tempo. NÃO utilize pilhas de marcas diferentes 
ao mesmo tempo.

• Se pretender não utilizar este medidor durante um longo  
período de tempo, retire as pilhas.

• Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os olhos lave-
os imediatamente com água limpa em abundância. Consulte 
imediatamente o seu médico.

• Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele, lave-a 
imediatamente com água morna limpa em abundância. Consulte 
o seu médico se a irritação, o ferimento ou a dor persistir.

• NÃO utilize pilhas após a sua data de validade.
• Veri�que periodicamente as pilhas para assegurar o seu bom estado 

de funcionamento.

2.3 Precauções gerais
• Para parar uma medição, prima o botão [START/STOP] durante 

• Quando efetua medições no braço direito, o tubo de ar deve �car 
ao lado do cotovelo. Certi�que-se de que não apoia o braço sobre 
o tubo de ar.

• A tensão arterial pode diferir entre o braço direito e esquerdo, 
e pode dar origem a um valor de medição diferente. Efetue sempre 
as medições no mesmo braço. Se os valores dos dois braços 
divergirem consideravelmente, consulte o seu médico para saber 
em qual deve efetuar as medições.

• Quando utilizar um adaptador de CA opcional, certi�que-se de que 
não coloca o medidor num local em que seja difícil ligar e desligar 
o adaptador de CA.

Manuseamento e utilização das pilhas
• A eliminação das pilhas usadas deve ser efetuada em conformidade 

com a legislação local.
• As pilhas fornecidas poderão ter uma duração mais curta do que 

pilhas novas.

Mantenha um registo das suas medições de tensão arterial 
e pulsação para mostrar ao seu médico. Uma única medição não 
fornece uma indicação precisa da sua verdadeira tensão arterial.
Utilize o diário de tensão arterial para manter um registo de 
várias leituras que foram efetuadas num determinado período 
de tempo. Para transferir os �cheiros PDF do diário, visite 
www.omron-healthcare.com.
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3. Mensagens de erro e resolução de problemas
Se ocorrer qualquer um dos seguintes problemas durante a medição, certi�que-se de que não se encontram outros dispositivos elétricos a 30 cm 
da unidade. Se o problema persistir, consulte a seguinte tabela.

Indicação/Problema Causa possível Solução

aparece ou 
a braçadeira não 
insu�a.

O botão [START/STOP] foi premido 
enquanto a braçadeira ainda não 
estava colocada.

Prima o botão [START/STOP] de novo para desligar 
o medidor. Depois de inserir a �cha de ar �rmemente 
e aplicar a braçadeira corretamente, prima o botão 
[START/STOP].

A �cha de ar não está 
completamente ligada ao medidor.

Insira a �cha de ar �rmemente.

A braçadeira não está colocada 
corretamente.

Coloque corretamente a braçadeira e, em seguida, 
efetue outra medição. Consulte a secção 7 do manual 

.
Existe fuga de ar na braçadeira. Substitua a braçadeira pela nova. Consulte a secção 14 

.

aparece ou uma 
medição não 
é concluída após 
a braçadeira insu�ar.

Se o utilizador se mexer ou 
falar durante uma medição 
e a braçadeira não insu�ar 
o su�ciente. resultado das medições anteriores. Consulte a secção 13 

.Como a pressão sistólica está 

é possível efetuar uma medição.

aparece
A insu�ação da braçadeira excede 
a pressão máxima permitida.

Não toque na braçadeira nem dobre o tubo de ar enquanto 
procede à medição. Se insu�ar a braçadeira manualmente, 
consulte a secção 13 do manual de instruções .

aparece
Moveu-se ou falou durante 
a medição. As vibrações 
prejudicam a medição.

Mantenha-se imóvel e não fale durante a medição.
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Indicação/Problema Causa possível Solução

aparece
A pulsação não é detetada 
corretamente.

Coloque corretamente a braçadeira e, em seguida, 
efetue outra medição. Consulte a secção 7 do manual 

. Mantenha-se imóvel e sentado 
corretamente durante a medição.
Se o símbolo "  " continuar a aparecer, recomendamos 
que consulte o seu médico.

/ /
aparece

não pisca durante uma 
medição.

aparece
Funcionamento incorreto do 
medidor.

Prima novamente o botão [START/STOP]. Se o símbolo "Er" 
continuar a ser apresentado, contacte o seu revendedor ou 
distribuidor OMRON.

aparece

O medidor não consegue 
estabelecer ligação ao dispositivo 
inteligente ou transmitir 
corretamente os dados.

Siga as instruções apresentadas na aplicação 

apresentado após veri�car a aplicação, contacte o seu 
revendedor ou distribuidor OMRON.

pisca

O medidor está a aguardar 
o emparelhamento com 
o dispositivo inteligente.

Consulte a secção 5 do manual de instruções  para 
o emparelhamento do medidor com o dispositivo 
inteligente ou prima o botão [START/STOP] para cancelar 
o emparelhamento e desligar o medidor.

pisca
O medidor está pronto a transferir 
as leituras para o dispositivo 
inteligente.

Abra a aplicação "OMRON connect" para transferir as 
leituras.

pisca
Mais de 48 leituras não são 
transferidas.

Emparelhe ou trans�ra as leituras para a aplicação 

e eliminar este símbolo de erro.A data e a hora não são de�nidas.

aparece
Há 60 leituras na memória para 
transferir

pisca
As pilhas estão fracas. É recomendado substituir todas as 4 pilhas por outras novas. 

Consulte a secção 4 do manual de instruções .
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Indicação/Problema Causa possível Solução

aparece ou 
o medidor desliga-
se inesperadamente 
durante a medição

As pilhas estão esgotadas. Substitua de imediato todas as 4 pilhas por outras novas. 
Consulte a secção 4 do manual de instruções .

Não aparece nada no visor do 
medidor.

As polaridades das pilhas não 
estão alinhadas corretamente.

Veri�que se as pilhas estão instaladas corretamente. 
Consulte a secção 4 do manual de instruções .

As leituras parecem demasiado 
elevadas ou baixas.

A tensão arterial varia constantemente. Muitos fatores, como o stress, o horário da medição 
e/ou a forma como a braçadeira é colocada, podem afetar a tensão arterial. Reveja a secção 2 do 
manual de instruções .

Ocorre qualquer outro 
problema de comunicação.

Siga as instruções apresentadas no dispositivo inteligente ou visite a secção "Ajuda" na 
aplicação "OMRON connect" para obter mais assistência. Se o problema persistir, contacte 
o seu revendedor ou distribuidor OMRON.

Ocorre qualquer outro 
problema.

Prima o botão [START/STOP] para desligar o medidor e prima-o novamente para efetuar 
uma medição. Se o problema persistir, retire todas as pilhas e aguarde 30 segundos. Instale 
novamente as pilhas.
Se o problema persistir, contacte o seu revendedor ou distribuidor OMRON.

4. Garantia limitada
Obrigado por ter adquirido um produto OMRON. Este produto foi concebido com materiais de elevada qualidade, tendo sido tomado um grande 
cuidado no seu fabrico. Foi projetado para ir de encontro às suas necessidades, desde que seja utilizado devidamente e mantido de acordo com 
o manual de instruções.
Este produto tem garantia OMRON por um período de 3 anos após a data de aquisição. O fabrico, mão-de-obra e materiais adequados deste 
produto são garantidos pela OMRON. Durante este período de garantia, a OMRON irá, sem se cobrar de mão-de-obra ou peças, reparar ou 
substituir o produto defeituoso ou quaisquer peças defeituosas.
A garantia não cobre nada do seguinte:

.etropsnart od socsir e etropsnart ed sotsuC  .A
.sadazirotua oãn saossep rop sadautefe seõçaraper ed setnatluser sotiefed uo/e seõçaraper ed sotsuC  .B

.oãçnetunam e sacidóirep seõçepsnI  .C
 etnematicilpxe o ovlas ,lapicnirp ovitisopsid od méla arap ,soirósseca sortuo uo sianoicpo soirósseca ed etsagsed uo ahlaF  .D acima garantido.

.)sodarboc oãres siauq so( oãçamalcer amu ed oãçatieca-oãn ad setnerroced sotsuC  .E
.adivedni oãçazilitu rop uo etnemlatnedica sodacovorp ,siaossep evisulcni ,opit reuqlauq ed sonaD  .F

.aitnarag alep odignarba é oãn oãçirefa ed oçivres O  .G
rag ed ona )1( mu mêt sianoicpo soirósseca sO  .H antia a contar da data de aquisição. As peças opcionais incluem, entre outros, os seguintes itens: 

braçadeira e tubo da braçadeira.
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Caso o serviço de garantia seja necessário, contacte o revendedor ao qual adquiriu o produto ou um distribuidor autorizado da OMRON. Consulte 
a morada indicada na embalagem/documentação do produto ou contacte o seu revendedor especializado. Se tiver di�culdades em encontrar os 
serviços de apoio ao cliente da OMRON, contacte-nos para obter informações:  
www.omron-healthcare.com
A reparação ou substituição ao abrigo da garantia não dá origem a qualquer extensão ou renovação do período de garantia.
A garantia é apenas concedida se o produto for devolvido completo, juntamente com a fatura ou o recibo original emitido em nome do 
consumidor pelo revendedor.

5. Manutenção
5.1 Manutenção
Para proteger o medidor contra danos, respeite as seguintes indicações:
Modi�cações não aprovadas pelo fabricante invalidam a garantia do utilizador.

NÃO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros componentes. Existe o risco de obter uma medição imprecisa. 

5.2 Armazenamento
• Mantenha o medidor no estojo quando não estiver em uso.

1. Retire a braçadeira do medidor.

Cuidado
Para desligar a �cha de ar, puxe a �cha de ar de plástico na base do tubo e não o próprio tubo. 
2. Ajuste cuidadosamente o tubo de ar dentro da braçadeira. Nota: Não dobre nem vinque o tubo de ar excessivamente.
3. Coloque o medidor e os outros componentes no estojo de arrumação.

• Guarde o medidor e os outros componentes num local limpo e seguro.
• Não armazene o medidor e outros componentes:

• Se o medidor e os outros componentes estiverem molhados.
• Em locais expostos a temperaturas extremas, humidade, luz solar direta, poeira ou vapores corrosivos, tais como lixívia.
• Em locais expostos a vibrações ou choques.

5.3 Limpeza
• Não utilize detergentes abrasivos ou voláteis.
• Utilize um pano seco e macio ou um pano macio humedecido com sabão suave (neutro) para limpar o medidor e a braçadeira e, em seguida, 

seque-os com um pano seco.
• Não lave nem submerja o medidor e a braçadeira ou outros componentes em água.
• Não utilize gasolina, diluentes ou solventes semelhantes para limpar o medidor e a braçadeira ou outros componentes.

5.4 Aferição e serviço
• A precisão deste medidor de tensão arterial foi cuidadosamente testada e concebida para uma vida útil longa.
• Em geral, recomenda-se que mande inspecionar o aparelho a cada dois anos, para garantir o seu correto funcionamento e a sua fiabilidade. 

Consulte o revendedor autorizado OMRON ou o apoio ao cliente da OMRON na morada indicada na embalagem ou na documentação fornecida.

Cuidado
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6. Especi�cações
Descrição do produto Medidor de tensão arterial automático de braço
Categoria de produto Es�gmomanómetros eletrónicos
Modelo (código) M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)

X4 Smart (HEM-7155T-ESL)
Visor Visor digital LCD

Intervalo de medição 
da pulsação

40 a 180 batimentos/min.

Intervalo de medição da tensão 
arterial

 abmob rop acitámotuAoãçalfusnI
elétrica

Esvaziamento Válvula automática de 
segurança de pressão

Método de medição Método oscilométrico Método de 
transmissão

Bluetooth®  de baixo 
consumo de energia

Modo de funcionamento Funcionamento contínuo
Classi�cação IP Medidor: IP20 / Adaptador de CA opcional: IP21 (HHP-CM01) ou IP22 (HHP-BFH01)

Fonte de alimentação

Vida útil das pilhas Cerca de 1.000 medições (com pilhas alcalinas novas)
Período de duração (Vida útil) Medidor: 5 anos / Braçadeira: 5 anos / Adaptador de CA opcional: 5 anos

Condições de armazenamento/
transporte

 ed launaM ,oãçamurra ed ojotse ,"AA" sahlip 4 ,)13LF-MEH( ariedaçarb ,rodideMecidnÍ
instruções  e , instruções de con�guração

Proteção contra choques 
elétricos

Equipamento internamente fornecido pela ME (quando utilizar apenas pilhas)
Equipamento EM Classe II (adaptador de CA opcional)
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Nota
• Estas especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
• Este medidor foi clinicamente investigado de acordo com os requisitos da norma ISO 81060-2:2013. No estudo de validação clínica, o K5 foi 

utilizado em 85 indivíduos para determinação da tensão arterial diastólica.
• Este dispositivo foi validado para uso em pacientes grávidas e com pré-eclâmpsia em conformidade com o Protocolo Modi�cado da Sociedade 

Europeia de Hipertensão*.
• Este dispositivo foi validado para uso na população diabética (Tipo II)**.
• Classi�cação IP em níveis de proteção fornecidos por invólucros de acordo com a norma IEC 60529. Este medidor e o adaptador de CA opcional 

estão protegidos contra objetos estranhos sólidos com 12,5 mm de diâmetro e maiores, como por exemplo um dedo. O adaptador de CA 
opcional HHP-CM01 está protegido contra gotas de água caídas na vertical que possam causar problemas durante o funcionamento normal. 
O adaptador de CA opcional HHP-BFH01 está protegido contra gotas de água caídas de forma oblíqua que possam causar problemas durante 
o funcionamento normal.

* Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018:14 189–197
** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018:11 11–20

Acerca das interferências na comunicação sem �os
Este produto funciona numa banda ISM não licenciada a 2,4 GHz. Caso este produto seja utilizado junto de outros dispositivos sem �os, incluindo 
micro-ondas e LAN sem �os, que funcionem na mesma banda de frequência deste produto, há a possibilidade de ocorrência de interferências. 
Se ocorrerem interferências, interrompa o funcionamento dos outros dispositivos ou reposicione este produto para um local afastado dos outros 
dispositivos sem �os antes de tentar utilizá-lo.

7. Eliminação correta deste produto (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)
Este símbolo, presente no produto ou na respetiva documentação, indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com 
outros resíduos urbanos no �nal do seu período de vida útil.
Para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação não controlada de resíduos, 
separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a �m de promover uma reutilização sustentável dos 
recursos.
Os utilizadores não pro�ssionais devem contactar o revendedor ao qual tenham adquirido este produto ou as entidades o�ciais 
locais, para saberem como e onde podem levar este produto para que seja reciclado de forma segura.
Os utilizadores pro�ssionais devem contactar o fornecedor e veri�car as condições gerais do contrato de compra. Este produto não deve ser 
misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.
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8. Informações importantes relativas à Compatibilidade Eletromagnética (CEM)
O HEM-7155T-EBK e o HEM-7155T-ESL estão em conformidade com a norma EN60601-1-2:2015 relativa à Compatibilidade Eletromagnética (CEM).
Está disponível uma documentação adicional sobre esta norma de CEM em
www.omron-healthcare.com
Consulte as informações acerca da CEM relativas ao HEM-7155T-EBK e ao HEM-7155T-ESL no website.

9. Orientações e declaração do fabricante
• Este medidor de tensão arterial foi concebido de acordo com a norma europeia EN1060, Es�gmomanómetros não invasivos - Parte 1: Requisitos 

gerais e Parte 3: Requisitos suplementares para sistemas eletromecânicos de medição da tensão arterial.
• A OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. declara que os equipamentos de rádio tipo HEM-7155T-EBK e HEM-7155T-ESL estão em conformidade com 

a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: www.omron-healthcare.com
• Este produto OMRON é produzido de acordo com o rigoroso sistema de qualidade da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japão. O componente 

principal dos medidores de tensão arterial OMRON, que é o sensor de pressão, é produzido no Japão.
• Comunique ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro onde reside qualquer acidente grave que tenha ocorrido com este 

dispositivo.
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Descrição dos símbolos

Parte aplicada - Tipo BF Grau de proteção 
contra choques elétricos (corrente de fuga)

Equipamento da Classe II.  
Proteção contra choques elétricos

IP XX Grau de proteção contra entradas indicado 

Marca CE

Número de série

Número de LOTE

Dispositivo médico

Limite de temperatura

Limite de humidade

Limite de pressão atmosférica

Indicação da polaridade do conector

Apenas para utilização em interior

Tecnologia protegida por marca comercial 
da OMRON para a medição da tensão 
arterial

Identi�cador de braçadeiras compatíveis 
com o dispositivo

Marcador da braçadeira a posicionar sobre 
a artéria

,
Marca de controlo da qualidade do 
fabricante

Não é fabricado em látex de borracha 
natural

Circunferência do braço

O utilizador tem de consultar este manual 
de instruções

O utilizador tem de seguir cuidadosamente 
este manual de instruções para sua própria 
segurança.

Corrente direta
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Corrente alterna

Data de fabrico

Ação proibida

Para indicar níveis de radiação não ionizante geralmente elevados, potencialmente perigosos, ou para 
indicar equipamentos ou sistemas, por exemplo, na área da eletromedicina que incluam transmissores 
de RF ou que apliquem intencionalmente energia eletromagnética de RF em diagnóstico ou tratamento.

A marca e os logótipos da palavra Bluetooth®  são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização destas marcas pela  
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. é feita mediante licença. Outras marcas ou nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários. App Store  
e o logótipo App Store são marcas de serviço da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play e o logótipo Google Play são marcas 
comerciais da Google LLC.
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