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 Giri�
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Üniteyi kullanmadan önce

Giri�

OMRON i-Q142 Intellisense SpotArm™ Tipi Üst Kol Kan Bas�nc� 
Ölçüm Aletini sat�n ald���n�z için te�ekkür ederiz.

OMRON  i-Q142 Intellisense, osilometrik prensiple çal��an tam 
otomatik bir kan bas�nc� ölçüm cihaz�d�r. Kan bas�nc� ve nab�z 
oran�n�z� kolay ve h�zl� bir �ekilde ölçer. Cihaz, bas�nç ön ayar� 
yapmadan rahat bir kontrollü �i�irme ya da tekrar �i�irme i�lemi için 
geli�mi� “IntelliSense” teknolojisini kullan�r. 

Kollu�un ayarlanabilen aç�s�, vücudun e�imli olan konumunu düzeltir. 
Dirsek dayana�� konumu sabitler ve kolun en uygun aç�da durmas�n� 
sa�lar. 

Kol kollu�un içine yerle�tirildi�inde, kolluk kolunuzu otomatik olarak en 
uygun �ekilde sarar ve kan bas�nc�n�z ile nab�z say�n�z� ölçmeye 
ba�lar.

Ölçüm aleti iki ki�inin ölçüm sonuçlar�n� haf�zas�nda saklar ve sabah ve 
ak�am ortalamalar�n� hesaplar.

Omron'un kan bas�nc� yönetimi yaz�l�m� ve yaz�c� iste�e ba�l� olarak 
sunulmaktad�r. Yaz�l�m, OMRON i-Q142 Intellisense ile ölçülen kan 
bas�nc�yla ilgili verileri görüntülemenize, yönetmenize ve yazd�rman�za 
olanak tan�r. Yaz�l�m yaln�zca �ngilizce olarak mevcuttur.

Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullan�m k�lavuzunu 
tamamen okuyun. Kan bas�nc�n�z hakk�nda özel bilgi almak 
için DOKTORUNUZA BA�VURUNUZ. 
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 Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri

Hamilelik, aritmi ve damar sertli�i durumlar�nda doktorunuza dan���n.
Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir �ekilde okuyun.

Uyar�: 
Önlenmedi�inde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek 
potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.

(Genel Kullan�m)
• Daima doktorunuza dan���n. Ki�inin ölçüm sonuçlar�na göre te�his 

koymas� ve kendi kendine tedavi uygulamas� tehlikelidir. 
• Ciddi kan ak��� sorunlar� ya da kan rahats�zl�klar� olan ki�ilerin bu 

üniteyi kullanmadan önce bir doktora dan��mas� gerekir. Kollu�un 
�i�mesi iç kanamaya neden olabilir.

• Kolluk astar�na ilaç dökülmesi ya da kolluk astar�n�n kirlenmesi 
durumunda üniteyi kullanmay�n. Kullan�m�n sürdürülmesi enfeksiyon 
riskine yol açabilir. Kolluk astar�n�n de�i�tirilmesini istiyorsan�z 
OMRON distribütörü ya da mü�teri hizmetleriyle irtibata geçin.

• Kolunuzda kesik ya da çizik gibi bir yara olmas� durumunda ölçüm 
yapmay�n. Bu, yara durumunun kötüye gitmesine ya da kirlenmi� 
kolluk astar� nedeniyle enfeksiyona neden olabilir.

(AC Adaptörü Kullan�m�)
• Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle �slak elle takmay�n ya da 

ç�karmay�n. 

Dikkat: 
Önlenmedi�inde, kullan�c� ya da hastan�n dü�ük ya da orta seviyede 
yaralanmas�na veya ünitenin ya da di�er aletlerin zarar görmesine 
neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.
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 Önemli Güvenlik Bilgileri
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(Genel Kullan�m)
• Üniteyi bebeklerin ya da r�zas�n� belirtemeyecek durumda olan 

ki�ilerin yan�nda b�rakmay�n. 
• Üniteyi, kan bas�nc�n� ölçmek d���nda bir amaç için kullanmay�n. 
• Üniteyi sökmeyin. 
• Kollu�u 299 mmHg'den fazla �i�irmeyin. 
• Kollu�un �i�me i�lemi durmazsa ya da herhangi bir ba�ka anormal 

durum görülürse, iç kanamay� veya çevre sinirlerin zarar görmesini 
önlemek için derhal Acil �ndirme Dü�mesine bas�n.

• Kollu�u manuel olarak �i�irmek için 3.4 Bölümüne bak�n. Kolluk a��r� 
�i�irilirse iç kanamaya neden olabilir.

• Uygulama s�ras�nda kolluk astar�na zarar verebilecek olan saat ya da 
mücevher (yüzük, bilezik) gibi aksesuarlar� ç�kard���n�zdan emin 
olun.

• Kolluk astar�n�n zarar görmü� olmas� durumunda ölçüm yapmay�n. 
Bu, yaralanmaya neden olabilir.

• Ünitenin yak�n�nda cep telefonu kullanmay�n. Bu, ar�zaya neden 
olabilir. 

• Ölçüm yaparken, herhangi bir nesnenin ünitenin PC/yaz�c� ba�lant� 
noktas�yla temas etmesini engelleyin.

(AC Adaptörü Kullan�m�)
• Yaln�zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü kullan�n. 

Desteklenmeyen adaptörlerin kullan�lmas� üniteye zarar verebilir ve/
veya ünite için tehlikeli olabilir.

• AC adaptörünü voltaj de�eri uygun olan bir prize tak�n. 
• Ünite ya da elektrik kablosu hasar görmü�se AC adaptörünü 

kullanmay�n. Hemen üniteyi kapat�n ve elektrik kablosunu prizden 
ç�kar�n. 

Genel Önlemler
• Üniteyi dü�ürmeyin, a��r� darbe ve titre�ime maruz b�rakmay�n. 
• Banyo yapt�ktan, alkol ve sigara içtikten, egzersiz yapt�ktan ya da 

yemek yedikten sonra ölçüm yapmay�n. 
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 Önemli Güvenlik Bilgileri

• Teknik Veriler Bölümündeki “Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile 
ilgili önemli bilgiler” bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun.

• Cihaz� ve kullan�lm�� aksesuar ya da iste�e ba�l� parçalar�n� atmadan 
önce Teknik Veriler Bölümündeki “Bu Ürünün Do�ru �ekilde Elden 
Ç�kar�lmas�” bölümünü okuyun ve buradaki talimatlar� uygulay�n.

• Ünite kullan�lmad���nda ya da ba�ka bir yere götürüldü�ünde 
kollu�un içine ba�ka nesneler (kalem, not defteri, AC adaptörü vb.) 
yerle�tirmeyin. Bu, kollu�un astar�na ya da üniteye zarar verebilir ve 
ölçümlerin düzgün �ekilde yap�lmas�n� engelleyebilir.

• Kolunuzu kollu�a yerle�tirmedi�iniz sürece kollu�u �i�irmeyin.
• Kolunuzu düzgün �ekilde yerle�tirmediyseniz (ba� a�a�� ya da 

ünitenin ters taraf�ndan) ölçüm yapmay�n.
• Kollu�u sabitlemeden üniteyi hareket ettirmeyin.
• Üniteyi Kolluk k�sm�ndan tutarak ta��may�n.
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1. Genel Bak��
Ana Ünite

A. Kolluk serbest b�rakma 
dü�mesi 
Yukar�daki �ekilde açmak için bu 
dü�meye bas�n.

B. Kolluk astar�
C. Memory dü�mesi 
D. Haftal�k ortalama (Sabah /

Ak�am ) dü�mesi
E. Kullan�c� Kimli�i seçme 

dü�mesi 
F. START/STOP dü�mesi
G. O/I dü�mesi (Güç dü�mesi)
H. PC/yaz�c� ba�lant� noktas�

I. Dirsek dayana��
J. Kolluk
K. AC adaptörü prizi
L. Acil indirme dü�mesi

Acil bir durumda ölçüm i�lemini 
durdurmak için bu dü�meye bas�n.

A B

E

D

F

G

C

DC6V

K
L

I

HJ

Arkadan görünümKolluk aç�kken
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1. Genel Bak��

Ekran

M. Sistolik kan bas�nc�
N. Diyastolik kan bas�nc�
O. Nab�z göstergesi
P. Tarih/Saat göstergesi
Q. Hafta göstergesi
R. �ndirme simgesi
S. Duru� simgesi

Düzgün konumda oturulmad���nda 
görüntülenir.

T. Hareket simgesi
Ölçüm s�ras�nda hareket etmeniz 
durumunda görüntülenir.

U. Düzensiz kalp at��� simgesi
V. Kullan�c� seçimi simgesi

Kullan�c� kimli�ini ya da konuk kullan�c� 
seçene�i seçmeniz gerekti�ini belirtir.

W. Kullan�c� kimli�i simgesi (A ya da 
B)
Ölçüm yapmak için ya da haf�za 
fonksiyonunu kullan�rken kullan�c� 
taraf�ndan A kullan�c�s� ya da B 
kullan�c�s�n�n seçildi�ini belirtir.

X. Konuk simgesi
Y. Kalp at��� simgesi

1. Ölçüm s�ras�nda yan�p söner.
2. Ölçüm tamamland�ktan sonra ya da 

haf�zadaki sonuçlara bak�l�rken yan�p 
sönmesi kan bas�nc�n�n önerilen 
aral�kta olmad���n� gösterir*.

Z. Sabah hipertansiyonu simgesi
Kan bas�nc�n�n önerilen aral���n 
d���nda oldu�unu belirtir*.

AA. Sabah ortalamas� simgesi
Haf�za fonksiyonunu kullanarak sabah 
ortalamalar�na bakt���n�z zaman 
görüntülenir.

AB. Ak�am ortalamas� simgesi
Haf�za fonksiyonunu kullanarak ak�am 
ortalamalar�na bakt���n�z zaman 
görüntülenir.

AC. Ortalama de�er simgesi
Son üç ölçümün de�erlerine bakarken 
görüntülenir.

AD. Haf�za simgesi
Haf�zada saklanan de�erlere 
bakt���n�zda görüntülenir.

* Not: Sistolik ya da diyastolik 
bas�nc�n�z�n standart de�er 
aral���nda (135/85 mmHg'nin 
üstünde) olmamas� durumunda 
Kalp At��� simgesi ( ) 
görüntülenir ve Sabah 
hipertansiyonu ( ) simgesi yan�p 
söner. 3.3 “Bir Ölçüm Yapma - 
Simge Bilgileri” Bölümüne bak�n.

M

O
P
Q

N

S T U WV X

AD
AC
AB
AA
Z
Y

R
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Paketin �çindekiler

AE. AC adaptörü • Kullan�m k�lavuzu
• H�zl� k�lavuz
• Garanti kart�
• Kan bas�nc� geçidi
• �ste�e Ba�l� Yaz�c� için 

Kullan�m K�lavuzu
* Not: Yaz�c� iste�e ba�l� bir birimdir. 

Bu ünite yaz�c� içermez.

AE
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2. Haz�rl�k

2. Haz�rl�k

2.1 AC Adaptörünün Ba�lanmas�

Dikkat: 
Yaln�zca, bu ünite için tasarlanan AC adaptörünü kullan�n.

1. AC adaptörünün fi�ini ünitenin arkas�nda bulunan AC adaptörü 
prizine tak�n.

2. AC adaptörü fi�ini bir elektrik prizine tak�n.

DC6V

1
2

Fi�

AC adaptörü prizi AC adaptörü fi�i
AC adaptörü
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2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas�

Kan bas�nc� ölçüm aletiniz, her kullan�c� için 84 ayr� ölçüm de�erini 
tarih ve saat bilgileriyle birlikte otomatik olarak haf�zas�nda saklar. 
Haf�zay� ve ortalama de�er fonksiyonlar�n� kullanmak için:
• �lk defa ölçüm yapmadan önce ünitenin saat ve tarih ayar�n� do�ru 

�ekilde yap�n.

Y�l, ay, gün, saat ve dakika ayarlar�n� geçerli tarih ve saate uygun 
�ekilde ayarlay�n.
(Tarih ve saat ayar�n�n de�i�tirilmesiyle ilgili ayr�nt�l� bilgi almak için 
bkz. “Tarih ve Saat Ayar�n�n De�i�tirilmesi”.)
Haftal�k ortalama dü�meleri tarih ve saati ayarlamak için kullan�l�r.
Tarih ve saat ayar�n� yapmak için dü�meleri a�a��da aç�kland��� 
�ekilde kullan�n.
Ak�am ortalamas� dü�mesi : Tarih/saat ayar� de�erini art�rmak için 

bu dü�meye bas�n.
Sabah ortalamas� dü�mesi : Tarih/saat ayar� de�erini dü�ürmek 

için bu dü�meye bas�n.

1. Üniteyi açmak için O/I 
dü�mesine bas�n. Ekrandaki 
tüm ö�eler k�sa bir süre için 
görüntülenir, ard�ndan y�l 
hanesi yan�p söner.

Not: Sa� taraftaki �ekilde, 
ünite ilk kez 
kullan�ld���nda 
görüntülenen ekran 
gösterilmektedir.
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2. Haz�rl�k

2. Y�l ayar�n� yapmak için 
Haftal�k ortalama dü�melerine 
bas�n.

• Y�l ayar�n� bir sene 
yükseltmek için Ak�am 
ortalamas� dü�mesine  
bir kez bas�n.

• Y�l ayar�n� bir sene dü�ürmek için Sabah ortalamas� 
dü�mesine  bir kez bas�n.

• Haneleri h�zl� bir �ekilde yükseltmek (dü�ürmek) için 
dü�meleri bas�l� tutun. 

Not: Y�l ayar� aral��� 2007 ila 2030 aras�ndad�r. 2030 senesine 
gelindi�inde ayar 2007 senesine dönecektir.

3. �stenen say�lar ekranda 
görüntülendi�inde ayar� 
onaylamak için Memory 
dü�mesine  bas�n.

Y�l ayar� yap�l�r ve ay haneleri 
ekranda yan�p söner.

4. Ay ayar�n� yapmak için Haftal�k ortalama dü�melerine bas�n.

• Ay ayar�n� bir ay yükseltmek için Ak�am ortalamas� 
dü�mesine   bir kez bas�n.
Ay ayar�n� bir ay dü�ürmek için Sabah ortalamas� dü�mesine 

 bir kez bas�n.
• Haneleri h�zl� bir �ekilde yükseltmek (dü�ürmek) için 

dü�meleri bas�l� tutun. 
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5. �stenen say�lar ekranda 
görüntülendi�inde ayar� 
onaylamak için Memory 
dü�mesine  bas�n.

Ay ayar� yap�l�r ve gün 
haneleri ekranda yan�p söner.

6. Gün ayar�n� yapmak için Haftal�k ortalama dü�melerine bas�n.

• Gün ayar�n� bir gün yükseltmek için Ak�am ortalamas� 
dü�mesine  bir kez bas�n.
Gün ayar�n� bir gün dü�ürmek için Sabah ortalamas� 
dü�mesine  bir kez bas�n.

• Haneleri h�zl� bir �ekilde yükseltmek (dü�ürmek) için 
dü�meleri bas�l� tutun.

7. �stenen say�lar ekranda 
görüntülendi�inde ayar� 
onaylamak için Memory 
dü�mesine  bas�n.

Gün ayar� yap�l�r ve saat 
haneleri ekranda yan�p söner.

Örnek: ay olarak Ekim ay� 
ayarland���nda.
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2. Haz�rl�k

8. Gün ve saat ayarlar�n�, tarih 
ayarlar�yla ayn� �ekilde yap�n.

Saat ve dakika hanelerini 
düzenlemek için Haftal�k 
ortalama dü�melerine bas�n 
ve ard�ndan ayar� onaylamak 
için Memory dü�mesine  
bas�n.

Tarih ve saat ayarlar� yap�ld���nda, ekran yukar�da gösterildi�i 
�ekilde de�i�ir.

9. Üniteyi kapatmak için O/I dü�mesine bas�n.

Not: Üniteyi kapatmak yerine hemen ölçüm yapmaya 
ba�layabilirsiniz.
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Tarih ve Saat Ayar�n�n De�i�tirilmesi

Not: Tarih ve saat ayar�n� de�i�tirmeniz gerekirse, tarih ve 
saati 10.00 ile 18.59 aras�nda ayarlay�n. Bu, haf�zada 
saklanan haftal�k sabah ve ak�am ortalamalar�yla ilgili 
sorunlar� önleyecektir.

1. Üniteyi kapatmak için O/I dü�mesine bas�n.

2. Üniteyi aç�n ve Memory 
dü�mesine  bas�p 
bekleme ekran� (sa� tarafta 
gösterilmektedir) 
görüntülenene kadar üç 
saniye ya da daha uzun süre 
bas�l� tutun.

3. Y�l ayar� ekranda yan�p söner.

Tarih ve saat ayar�n� yapmak 
için 2.2 Bölümüne bak�n.

Bekleme ekran�
(Kolluk kapal� oldu�unda.)
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3. Ünitenin Kullan�lmas�
Çal��t�rma talimatlar�

3. Ünitenin Kullan�lmas�

3.1 Ölçüm Yaparken Düzgün �ekilde Oturma

Do�ru sonuçlar�n al�nabilmesi için ölçüm s�ras�nda düzgün �ekilde 
durmak önemlidir.

Notlar:
• Ölçümleri sessiz bir yerde yapman�z ve rahat edecek �ekilde oturmu� 

konumda olman�z gerekir. Odan�n çok so�uk ya da çok s�cak 
olmad���ndan emin olun.

• Ölçüm yapmadan 30 dakika önce yemek yemeyi, içki içmeyi, sigara 
içmeyi ya da egzersiz yapmay� b�rak�n.

• Ölçüm s�ras�nda hareket etmeyin ya da konu�may�n.

Do�ru 
Duru� 
�ekli

Kolunuzun üst k�sm�na yap��an 
s�k� k�yafetleri ve kazak gibi kal�n 
k�yafetleri ç�kar�n.
Kollu�u kal�n k�yafetlerin üzerine 
takmay�n ve çok s�k�ysa 
k�yafetinizin kolunu k�v�rmay�n.

S�rt�n�z düz 
duracak 
�ekilde dik 
olarak oturun. Kollu�un orta k�sm�n� 

kalbinizle ayn� hizada 
olacak �ekilde 
yerle�tirin.

Sandalye ile masan�n 
üstü aras�ndaki mesafe 
25 – 30 cm aras�nda 
olmal�d�r.

Üniteyi size yak�n duracak �ekilde 
yerle�tirin.

Masa

Dirse�inizi 
buraya 
yerle�tirin.
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3. Ünitenin Kullan�lmas�
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Not: Sa� ya da sol kolunuzdan ölçüm yapabilirsiniz. Kan 
bas�nc� sa� ve sol kol aras�nda farkl�l�k gösterebilir; bu 
nedenle sa� ya da sol koldan yap�lan ölçümlerin sonuçlar� 
da farkl� olabilmektedir. Omron, ölçümü daima ayn� 
kolunuzdan yapman�z� tavsiye etmektedir. �ki koldan 
al�nan ölçüm sonuçlar� aras�nda büyük ölçüde fark varsa 
ölçüm için hangi kolunuzu kullanman�z gerekti�ini 
doktorunuza dan���n.

Hatal� Duru� �ekli Öne do�ru e�ilirseniz midenize bas�nç uygulan�r 
ve bu durum ölçüm sonuçlar�n�n hatal� olmas�na 
neden olabilir. A�a��daki durumlarda do�ru 
ölçüm sonuçlar� al�namayabilir.

• S�rt kavisli (öne e�ilmi� 
durumda)

• Bacak bacak üstüne atarak 
oturmak

• Öne do�ru e�ilmenizi 
gerektirecek bir kanepe ya 
da alçak bir masan�n ba��na 
oturmak

Ünitenin 
vücudunuzdan çok 
uzak olmas�.

Ünitenin 
kalbinizden daha 
a�a��da kalacak 
bir konumda 
olmas�.
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3. Ünitenin Kullan�lmas�

3.2 Kolunuzu Kollu�un �çine Yerle�tirin

Üniteyi ilk kez kullanmadan önce 
tampon levhay� ç�kar�n.
Ölçümleri ç�plak kolla ya da 
üzerinizde ince k�yafetler varken 
yap�n.

Not: Üst kolunuzu saran kal�n 
k�yafetleri ç�kar�n. 
Üzerinizde kal�n ya da 
kollar� katlanm�� 
k�yafetler varken ölçüm 
yapmay�n. 

1. Kollu�u açmak için Kolluk 
serbest b�rakma dü�mesine 

 bas�n.

Not: Güvenlik nedeniyle, 
START/STOP dü�mesi 
kolluk aç�lmad���nda 
çal��maz.

Kolluk, öne ve arkaya 
gösterilen oranda hareket 
ettirilebilir.

Kolluk serbest b�rakma dü�mesi
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3. Ünitenin Kullan�lmas�
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2. Sol kolunuzu kollu�un içine 
yerle�tirin.

Notlar:
• Kollu�un içindeki kolluk 

astar�n� ç�karmay�n.
• Kolluk astar� kolluktan 

ayr�l�rsa, paketin üzerinde 
bilgileri bulunan OMRON 
distribütörü ya da Mü�teri 
Hizmetlerine ba�vurun.

3. Dirse�inizi dirsek dayana��na 
yerle�tirin.

4. Düzgün �ekilde oturdu�unuzu kontrol edin.

(3.1 Bölümüne bak�n.)

Dirse�inizi buraya 
yerle�tirin.

Ölçümün sa� koldan yap�lmas�
Yukar�daki 2. ve 3. ad�mlara bak�n ve sa� 
kolunuzu gösterildi�i �ekilde kollu�un içine 
yerle�tirin.

Sa� kol
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3.3 Bir Ölçüm Yapma

Her gün ayn� saatte ölçüm yapmaya çal���n (uyand�ktan sonra 1 saat 
içinde yap�lmas� önerilir). Bu, ölçüm sonuçlar�n�n daha yararl� olmas�n� 
sa�lar.

Not: Sistolik kan bas�nc�n�z�n 170 mmHg'den yüksek oldu�u 
biliniyorsa 3.4 Bölümüne bak�n.

1. Rahat bir �ekilde oturun ve sakinle�in.

Kendinizi gergin hissederseniz birkaç kez derin nefes al�p 
verin.

2. Üniteyi açmak için O/I dü�mesine 
bas�n.

Ünite aç�l�r ve ekran a�a��da 
gösterildi�i �ekilde görüntülenir.

3. �stedi�iniz kullan�c�y� seçmek 
için Kullan�c� Kimli�i 
dü�mesine  bas�n.

Günün tarihi Geçerli saat

Tüm ö�eler yanar Bekleme ekran�



21

3. Ünitenin Kullan�lmas�

TR

Kullan�c� Kimli�i dü�mesine  
her bast���n�zda kullan�c�lar 
a�a��da gösterildi�i gibi s�rayla 
görüntülenir.

Notlar:
• “G” seçene�i seçilirse, ölçüm sonuçlar� haf�zada saklanmaz.
• Bir kullan�c� kimli�i seçilmeden START/STOP dü�mesine 

bas�l�rsa, ekranda “G” görüntülenir ve ölçüm sonuçlar� 
haf�zada saklanmaz.

4. Düzgün �ekilde oturdu�unuzu kontrol edin.
Düzgün �ekilde oturmuyorsan�z ekranda Duru� simgesi  
görüntülenir. Duru� simgesi , do�ru duru� konumuna 
geldi�inizde kaybolur.
Ölçüm i�lemine, düzgün �ekilde oturdu�unuzu kontrol ettikten 
sonra ba�lay�n.

Not: Kollu�un aç�s�na ba�l� olarak, kolunuzu kollu�a 
yerle�tirmemi� olsan�z da ekranda Duru� simgesi  
görüntülenir.

KonukA Kullan�c�s� B Kullan�c�s�

Düzgün konumda oturdu�unuzda 
kollu�un aç�s�.

Yanmaz
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5. Ölçüm i�lemini ba�latmak için 
START/STOP dü�mesine bir 
kez bas�n.
Ölçüm i�lemi tamamlanana 
kadar kolunuzu oynatmay�n 
ve hareket etmeyin.

Not: Kollu�un yetersiz �i�mesi durumunda ünite �i�irme 
oran�n� otomatik olarak art�r�r. Otomatik tekrar �i�irme 
i�lemi yaln�zca bir kez gerçekle�ir.

Ölçüm 
S�ras�nda 
Ekran 
Görünümü

Kolluk 
kolunuzun 
ölçüsüne göre 
ayarlan�r

Dönerek yan�p 
söner

�i�me i�lemi, 
kolluk 
kolunuza 
göre 
ayarland�ktan 
sonra ba�lar

Ölçüm için haz�r

Ölçüm sonlan�r Kolluk indi�inde 
ölçüm sonucu 
görüntülenir

Gereken bas�nca 
kadar �i�irilir
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Bir ölçümün iptal edilmesi
Kolluk �i�erken O/I ya da START/STOP dü�mesine basarsan�z, ölçüm 
i�lemi durur ve kolluk iner.
Not: Güvenlik amac�yla, ölçüm herhangi bir dü�meye bas�lmas� 

durumunda duracakt�r. (Kolluk serbest b�rakma dü�mesi  
hariç)

Önemli:
O/I, START/STOP ya da ba�ka bir dü�meye bas�ld���nda 
�i�me i�lemi durmuyorsa,
Ünitenin arkas�ndaki Acil indirme dü�mesine bas�n.

Acil indirme 
dü�mesi
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6. Ölçüm sonuçlar�n� kontrol edin.
Ölçüm sonuçlar� otomatik 
olarak haf�zada saklan�r. 
(3.5 Bölümüne bak�n.)
Not: “G” (Konuk) seçene�i 

seçilirse, ölçüm sonuçlar� 
haf�zada saklanmaz.

Uyar�: 
Ki�inin ölçüm sonuçlar�na 
göre te�his koymas� ve kendi 
kendine tedavi uygulamas� 
tehlikelidir. Daima 
doktorunuzun talimatlar�na 
uyun.

 ya da  simgesi görüntülenirse
Lütfen ölçümü tekrarlay�n. Baz� durumlarda ölçümün düzgün �ekilde 
yap�lmas� mümkün olmayabilir.

S�STOL�K

D�YASTOL�K

Nab�z

•   görüntülenirse
Ölçüm s�ras�nda hatal� duru� �ekli.
Düzgün �ekilde oturun ve ölçümü tekrar 
yap�n. (3.3.4 Bölümüne bak�n.)
Not: Simge birkaç saniye içinde kaybolur 

ancak kollu�un aç�s�na ba�l� olarak 
tekrar görüntülenebilir.

•   görüntülenirse
Ölçüm s�ras�nda hareket.
Hareketsiz durun ve ölçümü 
tekrarlay�n.
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“E” ya da “EE” görüntülenirse
Ölçüm, ba�ar�l� �ekilde 
tamamlanmam�� olabilir. (4.1 
Bölümüne bak�n.)

Ba�ka bir ölçüm yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin.
Ölçümler aras�nda beklemek atar damarlar�n kan ölçümü al�nmadan 
önceki durumlar�na dönmelerini sa�lar. Kolunuz tekrar rahat duruma 
geldi�inde ölçümü tekrarlay�n. (3.3 Bölümüne bak�n.)

7. Kolunuzu ç�kar�n ve kollu�u 
orijinal konumuna yerle�tirin.

Kolluk t�klayarak yerine 
oturacakt�r.

8. Üniteyi kapatmak için O/I dü�mesine bas�n.

Not: Ölçüm cihaz�n� kapatmay� unutursan�z, ünite be� dakika 
geçtikten sonra otomatik olarak kapanacakt�r.
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Simge Bilgileri:
• Sistolik veya diyastolik bas�nc�n�z standart 

de�er aral���n�n d���ndaysa, ölçüm sonuçlar� 
görüntülenirken Kalp At��� simgesi ( ) 
yan�p söner. 
Son dönemlerde yap�lan ara�t�rmalar, evde 
yap�lan kan bas�nc� ölçümlerinde a�a��daki 
de�erlerin yüksek kan bas�nc� k�lavuzu 
olarak kullan�labilece�ini ileri sürmektedir.

Bu kriter, evde yap�lan kan bas�nc� ölçümleri için geçerlidir. 
Profesyonel kan bas�nc� ölçüm kriterleri için 8 Bölümüne 
bak�n.

• Kan bas�nc� ölçüm cihaz�nda düzensiz kalp 
at��� özelli�i bulunur. Düzensiz kalp at��lar� 
ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz 
kalp at��� algoritmas�, ölçümün kabul 
edilebilir oldu�unu ya da tekrarlanmas� 
gerekti�ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm 
sonuçlar� düzensiz kalp at��lar�ndan 
etkilendiyse ancak sonuç geçerliyse, sonuç 
düzensiz kalp at��� simgesiyle birlikte görüntülenir. Düzensiz 
kalp at��lar� ölçüm sonucunun geçersiz olmas�na neden 
olursa hiçbir sonuç görüntülenmez. Bir ölçüm yapt�ktan sonra 
Düzensiz kalp at��� simgesi ( ) görüntülenirse, ölçümü 
tekrarlay�n. Düzensiz kalp at��� simgesi ( ) s�k s�k 
görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin.

Sistolik Kan Bas�nc� 135 mmHg'nin üzerinde

Diyastolik Kan Bas�nc� 85 mmHg'nin üzerinde
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Düzensiz Kalp At��� Nedir?
Düzensiz kalp at���, ünite 
sistolik ve diyastolik kan 
bas�nc� ölçümü yaparken 
ortalama kalp at�� ritmine 
göre %25'ten fazla sapma 
gösteren kalp at�� ritmidir.
Ölçüm s�ras�nda iki kereden 
fazla düzensiz ritim tespit 
edilirse, ölçüm sonuçlar� 
görüntülenirken Düzensiz kalp at��� simgesi ( ) de 
görüntülenir. 

Aritmi Nedir?
Kalp at���, kalbin büzülmesine neden olan elektrik sinyalleri 
taraf�ndan stimüle edilir.
Aritmi, kalp at���n� tahrik eden biyoelektrik sistemdeki 
bozukluklara ba�l� olarak kalp at��� ritminin anormal olmas� 
durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at��lar�, prematüre 
kontraksiyon, anormal h�zl� (ta�ikardi) ya da yava� (bradikardi) 
nab�zd�r. Bunun nedeni kalp hastal���, ya�lanma, fiziksel 
yatk�nl�k, stres, yetersiz uyku, yorgunluk vb. olabilir. Aritmi 
yaln�zca doktor taraf�ndan yap�lan özel bir muayeneyle te�his 
edilebilir.
Sonuçlarda Düzensiz kalp at��� simgesi görüntülenmesinin 
( ) aritmiyi belirtip belirtmedi�i yaln�zca bir muayene ile 
belirlenebilir ve doktorunuz taraf�ndan te�his edilebilir. 

Uyar�: 
Düzensiz kalp at��� simgesi ( ) s�k s�k görüntülenirse, 
doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm sonuçlar�na 
dayanarak kendi kendinize te�his ve tedavi yapmak 
tehlikelidir. Doktorunuzun talimatlar�n� izleyin.

Normal Kalp At���

Düzensiz Kalp At���

Nab�z

Kan bas�nc�

Kan bas�nc�

K�sa Uzun
Nab�z
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3.4 Özel Durumlarla ilgili Talimatlar

Sistolik bas�nc�n�z�n 170 mmHg'den fazla oldu�u biliniyorsa ya da kan 
bas�nc�n�z� art arda ölçemezseniz, a�a��daki ad�mlar� uygulay�n.

1. Kolunuzu kollu�a yerle�tirin ve 
üniteyi açmak için O/I dü�mesine 
bas�n.

2. Kullan�c� kimli�inizi seçmek için 
Kullan�c� Kimli�i seçimi dü�mesine 

 bas�n.

3. START/STOP dü�mesine bas�n ve kolluk, �üphelenilen sistolik 
kan bas�nc�n�z�n 30 - 40 mmHg üstündeki bir de�ere �i�irilene 
kadar dü�meyi bas�l� tutun.

Not: Kollu�u 299 mmHg'nin üzerinde �i�iremezsiniz. (Kollu�u 
299 mmHg de�erinin üstünde �i�irmeye çal���rsan�z bir 
hata kodu görüntülenir.) 

4. Kolluk istenen bas�nç de�erine kadar �i�irildi�inde START/
STOP dü�mesini b�rak�n.

Kolluk inmeye ba�lar ve ölçüm i�lemi ba�lat�l�r.

5. ��lemin geri kalan k�sm� normal ölçüm i�lemiyle ayn�d�r. 
3.3 Bölümüne bak�n.

Not: Gerekenden daha fazla bas�nç uygulamay�n.
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3.5 Haf�za Fonksiyonunun Kullan�lmas�

Ünite, bir ölçüm tamamland�ktan sonra, iki kullan�c� için (A kullan�c�s� 
ve B kullan�c�s�) kan bas�nc� ve nab�z say�s� de�erlerini haf�zada 
saklayacak �ekilde tasarlanm��t�r.
Ünite, her kullan�c� için (A ve B) en fazla 84 ölçüm sonucu grubunu 
(kan bas�nc� ve nab�z say�s�) otomatik olarak haf�zas�nda saklar. 84 
ölçüm sonucu grubu haf�zaya kaydedildi�inde, en son yap�lan ölçüm 
de�erlerinin haf�zaya al�nmas� için en eski kay�t silinir. Ünite, ayr�ca, 
her kullan�c� için (A ve B) 8 haftal�k sabah ortalamalar� ve 8 haftal�k 
ak�am ortalamalar�n� da haf�zada saklar.

Ortalama Fonksiyonu
Ünite, en son yap�lan ölçümün 10 dakikal�k bölümünde al�nan en son 
üç ölçüm sonucu grubunu temel alarak ortalama ölçüm de�erini 
hesaplar.

Not: 10 dakikal�k süre için haf�zada iki ölçüm sonucu grubu 
saklanm��sa, ortalama iki ölçüm de�eri grubu temel 
al�narak hesaplan�r. Bir ölçüm sonucu grubu saklanm�� 
olmas� durumunda, ortalama de�er olarak bu ölçüm 
sonucu görüntülenir.

Ölçüm De�erlerini Görüntülemek �çin

1. Üniteyi açmak için O/I dü�mesine bas�n.

2. Kullan�c� kimli�ini (A ya da B) seçmek için Kullan�c� kimli�i 
seçimi dü�mesine  bas�n.
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3. Memory dü�mesine  bas�n.

Ortalama de�er görüntülenir ve ekrandaki Haf�za simgesinin 
( ) üstünde Ortalama simgesi ( ) belirir.

4. En yeni bireysel ölçüm de�erleri grubunu ekranda 
görüntülemek için Memory dü�mesine  bas�n. 

Not: Haf�za say�s� k�sa bir süre 
görüntülendikten sonra, tarih 
ve saat bilgisi ölçüm 
de�erleriyle dönü�ümlü olarak 
görüntülenir.

Memory dü�mesine  bas�larak ölçüm sonuçlar� en yeni 
sonuçlardan en eski sonuçlara do�ru görüntülenir.
Sonuçlar� daha h�zl� görüntülemek için Memory dü�mesine 

 bas�p dü�meyi bas�l� tutun.

5. Üniteyi kapatmak için O/I dü�mesine bas�n.

De�i�en ekran



31

3. Ünitenin Kullan�lmas�

TR

Sabah ve Ak�am Haftal�k Ortalamalar�

Ünite, her kullan�c� için (A ve B) 8 hafta içinde yap�lan sabah ( ) ve 
ak�am ( ) ölçümlerinin haftal�k ortalamas�n� hesaplar ve görüntüler.

Not: Hafta, Pazar günü saat 4.00'te ba�lat�l�r.
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Haftal�k Ortalamalar Hakk�nda

Haftal�k Sabah Ortalamas�
Pazar ile Cumartesi günleri aras�nda sabah (4.00-9.59) yap�lan 
ölçümlerin ortalamas�d�r. Her günün ortalamas�, sabah yap�lan ilk 
ölçümden sonra 10 dakika içinde gerçekle�tirilen en fazla üç ölçüm 
temel al�narak hesaplan�r.

Haftal�k Ak�am Ortalamas�
Pazar ile Cumartesi günleri aras�nda ak�am (19.00-1.59) yap�lan 
ölçümlerin ortalamas�d�r. Her günün ortalamas�, ak�am yap�lan son 
ölçümden sonra 10 dakika içinde gerçekle�tirilen en fazla üç ölçüm 
temel al�narak hesaplan�r.

Sabah yapılan ilk ölçüm

10 dakika içinde

9:59

4:00

Sabah yapılan ölçümler

3 ölçüme kadar

Sabah Kan Basıncı

Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Akşam yapılan ölçümler

Akşam yapılan son 
ölçüm

10 dakika içinde

1:59

19:00

3 ölçüme kadar

Akşam Kan Basıncı
Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm
Ölçüm

Ölçüm

Ölçüm

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
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Sabah ve Ak�am Ortalamalar�n�n Görüntülenmesi

1. Üniteyi açmak için O/I dü�mesine bas�n.

2. Kullan�c� kimli�ini (A ya da B) seçmek için Kullan�c� kimli�i 
seçimi dü�mesine  bas�n.

3. Sabah ortalamas� dü�mesine 
 ya da Ak�am ortalamas� 

dü�mesine  bas�n.

Geçerli haftan�n ortalamas�n� 
gösteren “THIS WEEK” ibaresi 
ekranda görüntülenir.
Ayn� haftaya ili�kin sabah ve 
ak�am ortalamas� de�eri Sabah 
ortalamas� dü�mesine  ya da 
Ak�am ortalamas� dü�mesine 

 bas�larak görüntülenebilir. 
Ayn� haftan�n sabah ve ak�am 
ortalamas�n�n kontrol edilmesi 
önemlidir.

4. Önceki haftalar� görüntülemek için Sabah ortalamas� dü�mesi 
 ya da Ak�am ortalamas� dü�mesine  basmaya devam 

edin. Ünitede, önceki hafta için “-1 WEEK”, en eski ortalama 
de�erleri için “-7 WEEK” ibaresi görüntülenir.

Not: Bir hafta içinde ortalaman�n hesaplanmas� 
için yeterli ölçüm yap�lmam��sa ekran 
�ekilde gösterildi�i gibi görünür.

5. Üniteyi kapatmak için O/I dü�mesine bas�n.
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Ekran Kombinasyonlar�na ili�kin Notlar
Haftaya ili�kin sabah hipertansiyonun evde yap�lan kan ölçümü 
k�lavuzundaki de�erlerin üstünde olmas� durumunda, Sabah 
ortalamas� ve Ak�am ortalamas� simgelerine ek olarak, Sabah 
hipertansiyonu simgesi de ( ) görüntülenebilir. (Ayr�nt�lar için 3.3 “Bir 
Ölçüm Yapma - Simge Bilgileri” Bölümüne bak�n.) Ölçüm sonuçlar�na 
ba�l� olarak a�a��daki ekran kombinasyonlar� görüntülenebilir.

Ekran

Sabah 
ortalamas�

Sabah ortalamas� simgesiyle 
( ) birlikte Bu haftan�n sabah 
ortalamas�

Sabah ortalamas� simgesiyle 
birlikte ( ) 7 hafta öncesinin 
sabah ortalamas� + yan�p sönen 
Kalp at��� simgesi ( ) + Sabah 
hipertansiyonu simgesi ( )

Ak�am 
ortalamas�

Ak�am ortalamas� simgesiyle 
( ) birlikte Bu haftan�n ak�am 
ortalamas�

Ak�am ortalamas� simgesiyle 
birlikte ( ) 7 hafta öncesinin 
ak�am ortalamas� + yan�p sönen 
Kalp at��� simgesi ( ) + Ak�am 
hipertansiyonu simgesi ( )

Evde yap�lan kan bas�nc� 
ölçüm sonuçlar� aral���nda 
olan ortalama

Evde yap�lan kan bas�nc� 
ölçüm sonuçlar� aral���n�n 
üstünde olan ortalama + Sabah 
hipertansiyonu
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Sabah hipertansiyonu simgesi ( ), sabah ölçümlerine ili�kin haftal�k 
ortalaman�n 135/85'in üstünde olmas� durumunda görüntülenir.
Bu durumda, ak�am ortalamas� görüntülendi�inde, ak�am ortalamas� 
de�erlerine bak�lmaks�z�n Sabah hipertansiyonu simgesi ( ) de 
görüntülenir.

Haf�zada Saklanan Tüm De�erlerin Silinmesi
Haf�zada saklanan de�erler kullan�c� kimli�iyle silinir.
Haf�zada saklanan de�erleri k�smen silemezsiniz. Seçti�iniz 
kullan�c�yla ilgili tüm de�erler silinir.

1. Üniteyi açmak için O/I dü�mesine bas�n.

2. Kolluk serbest b�rakma dü�mesine  bas�n ve kollu�u aç�n.

3. Kullan�c� kimli�ini (A ya da B) seçmek için Kullan�c� kimli�i 
seçimi dü�mesine  bas�n.

4. Memory dü�mesini  bas�l� tutarken 2 saniyeden uzun süre 
START/STOP dü�mesine bas�n; tüm de�erler silinir.
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4. Hatalar�n ve Sorunlar�n Giderilmesi
Bak�m

4. Hatalar�n ve Sorunlar�n Giderilmesi

4.1 Hata Mesajlar�

Not: Ölçüm s�ras�nda duru� �eklinizi de�i�tirir ya da hareket ederseniz, Duru� 
simgesi ( ) ya da Hareket simgesi ( ) görüntülenebilir.

Hata 
Göstergesi Neden Çözüm

Ölçüm s�ras�nda hareket 
etme

Kalp at��� simgesinin ( ) yan�p 
yanmad���n� kontrol edin, ard�ndan 
hareket etmeden durun ve ölçümü 
tekrarlay�n. 
(3.3 Bölümüne bak�n)
EE tekrar görüntülenirse, tekrar 
kullan�n, 3.4 Bölümüne bak�n.

Kolunuzu kollu�a düzgün 
�ekilde yerle�tirdiniz mi?

Kolunuzu do�ru �ekilde yerle�tirin.
(3.2 Bölümüne bak�n)

Kolunu k�v�rd���n�z 
k�yafetler kolunuzu s�k�yor 
mu?

Üst kolunuzdaki k�yafetleri ç�kar�n 
ve kolunuzu kollu�a yerle�tirin. (3.2 
Bölümüne bak�n.)

Kolluktan hava kaça�� var 
m�?

Paketin üstünde bilgileri bulunan 
OMRON distribütörü ya da Mü�teri 
Hizmetleriyle irtibata geçin.

Ölçüm s�ras�nda hareket 
etme

Kalp at��� simgesinin ( ) yan�p 
yanmad���n� kontrol edin, ard�ndan 
hareket etmeden durun ve ölçümü 
tekrarlay�n. 

Kolluk 299 mmHg'den fazla 
�i�irilmi�.

Kollu�u 299 mmHg'den fazla 
�i�irmeyin.
(3.4 Bölümüne bak�n)

Bir hata olu�mu�tur.
Paketin üstünde bilgileri bulunan 
OMRON distribütörü ya da Mü�teri 
Hizmetleriyle irtibata geçin.

Sistolik bas�nç 
alan�nda EE 

görüntüleniyor.

Sistolik bas�nç 
alan�nda E 

görüntüleniyor.

EE görüntüleniyor.

Er görüntüleniyor.
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4.2 Sorun Giderme

Sorun Neden Çözüm

De�er a��r� yüksek (ya 
da dü�ük).

Kolunuzu kollu�a düzgün 
�ekilde yerle�tirdiniz mi? 3.2 Bölümüne bak�n.

Ölçüm s�ras�nda 
konu�ma.

Ölçüm süresince 
konu�may�n.
3.3 Bölümünde aç�klanan 
ad�mlar� dikkatli bir 
�ekilde okuyun ve 
tekrarlay�n.

Kolunu k�v�rd���n�z 
k�yafetler kolunuzu 
s�k�yor mu?

3.3 Bölümünde aç�klanan 
ad�mlar� dikkatli bir 
�ekilde okuyun ve 
tekrarlay�n.

Kollu�un astar� zarar 
görmü� mü?

Ölçümü iptal edin ve 
OMRON distribütörü ya 
da Mü�teri Hizmetleriyle 
irtibata geçin.

Kolluk �i�irilmemi�. Kolluktan hava kaça�� 
var m�?

OMRON distribütörünüz 
ya da Mü�teri 
Hizmetleriyle irtibata 
geçin.

Ünite normal çal���yor ve ölçüm yap�yor gibi 
görünüyor, ancak...
• Doktor taraf�ndan yap�lan ölçümler daha yüksek 

(daha dü�ük).
• Ölçüm sonuçlar� her defas�nda farkl�.

8 Bölümüne bak�n.

O/I dü�mesine 
bas�ld���nda ekran 
görüntülenmiyor.

AC adaptörü üniteden 
ç�kar�lm��t�r.

AC adaptörünü ba�lay�n. 
(2.1 Bölümüne bak�n.)

AC adaptörü güç 
kayna��ndan 
ç�kar�lm��t�r.

AC adaptörünü güç 
kayna��na tak�n.
(2.1 Bölümüne bak�n.)

Ölçüm sonuçlar� 
haf�zaya kaydedilmiyor.

G (konuk) seçene�i 
seçilmi�tir ya da kullan�c� 
kimli�i seçilmemi�tir.

Do�ru kullan�c� kimli�ini 
seçin.
(3.3 Bölümüne bak�n.)
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Di�er.

Üniteyi kapat�n, ard�ndan 
ölçümü tekrarlay�n.
Sorun devam ederse, 
paketin üzerinde bilgileri 
bulunan OMRON 
distribütörü ya da Mü�teri 
Hizmetlerine ba�vurun.

Sorun Neden Çözüm
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5. Bak�m ve Saklama

Ünitenin zarar görmemesi için a�a��daki aç�klamalara uyun:
• Üniteyi a��r� s�ca�a, neme ya da do�rudan güne� �����na maruz 

b�rakmay�n.
• Kendi kendinize herhangi bir onar�m yapmay�n. Herhangi bir 

ar�za olu�ursa, paket üzerinde bilgileri bulunan OMRON 
distribütörüne ya da Mü�teri Hizmetlerine ba�vurun ya da cerrahi 
cihaz deposundan ya da eczac�dan bilgi al�n.

• OMRON i-Q142 hassas bir ölçüm cihaz�d�r. Elde edilen 
de�erlerin belirtilen de�er aral���nda olmas� önemlidir. Ünitenin 
do�ru oldu�undan ve düzgün �ekilde çal��t���ndan emin olmak 
için iki senede bir kontrol ettirilmesi tavsiye edilir. Daha fazla 
ayr�nt� için paket üzerinde bilgileri bulunan OMRON 
distribütörüne ya da Mü�teri Hizmetlerine ba�vurun.

• Üniteyi güçlü darbelere ya da titre�ime maruz b�rakmay�n 
(örne�in ünitenin yere dü�mesi).

• Üniteyi temizlemek için uçucu s�v�lar kullanmay�n. ÜN�TE VE 
KOLLU�UN YUMU�AK VE KURU B�R BEZLE TEM�ZLENMES� 
GEREK�R. �natç� lekeleri ç�karmak için üniteyi hafif bir deterjanla 
nemlendirilmi� bir bezle silin.

• Ünitenin üzerine su s�çratmay�n ya da ünitenin içine s�v�lar�n 
girmesini engelleyin.

• Kollu�un içindeki kolluk astar�n� ç�karmay�n.
• Kolluk astar�n� y�kamay�n ya da �slatmay�n.
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Saklama
Lütfen a�a��daki saklama ko�ullar�na uyun.
• Üniteyi a��r� s�ca�a, neme ya da do�rudan güne� �����na maruz 

b�rakmay�n.
• Üniteyi güçlü darbe ve titre�imlere maruz b�rakmay�n ya da belli bir 

aç�da b�rakmay�n.
• Üniteyi, kimyasallara ya da a��nd�r�c� buharlara maruz kalaca�� 

ortamlarda saklamay�n. 

Saklama Önlemleri
• Üniteyi, kolluk kapal� konumda olacak �ekilde saklay�n.
• Ünite kullan�lmad���nda ya da ba�ka bir yere götürüldü�ünde 

kollu�un içine ba�ka nesneler (kalem, not defteri, AC adaptörü vb.) 
yerle�tirmeyin. Bu, kollu�un astar�na ya da ana üniteye zarar verebilir 
ve ölçümlerin düzgün �ekilde yap�lmas�n� engelleyebilir.
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6. �ste�e Ba�l� Parçalar

�ste�e ba�l� yaz�l�m�n kullan�lmas�
Omron'un kan bas�nc� yönetimi yaz�l�m�, OMRON i-Q142 Intellisense 
ile ölçülen kan bas�nc�yla ilgili verileri görüntülemenize, i�lemenize ve 
yazd�rman�za olanak tan�r.
Yaz�l�m� bilgisayar�n�za yüklemeden önce lütfen ekteki “Kurulum 
K�lavuzu”na bak�n. Yaz�l�m uygulamas�n� çal��t�rmak için Kurulum 
K�lavuzuna bak�n ve yaz�l�m uygulamas�ndaki yard�m i�levini kullan�n. 
Yaln�zca onaylanm�� OMRON PC kablosunu kullan�n. Farkl� bir kablo 
kullan�lmas� üniteye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz k�lar.

CD-ROM
(Kan bas�nc� yönetimi 

yaz�l�m�)

PC kablosu Yaz�c�

Sipari� No. 3094363-0 Sipari� No. 1098282-5

Sipari� No. 4997582-6
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1. PC/yaz�c� ba�lant� noktas� kapa��n� 
aç�n.

2. PC/yaz�c� ba�lant� noktas� konektörü 
fi�ini (küçük konektör) ana ünitedeki 
PC/yaz�c� ba�lant� noktas�na tak�n.

Kablo fi�indeki daire i�areti yukar� 
bakmal�d�r.

3. USB konektörü fi�ini (büyük konektör) 
bilgisayara tak�n.

USB Konektörü
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�ste�e ba�l� yaz�c�n�n kullan�lmas�
Lütfen yaz�c�y� kullanmadan önce ekteki “Kullan�m K�lavuzu”nu 
okuyun.

1. Yaz�c� kablosu fi�ini yaz�c� biriminden 
ç�kar�n.

2. Yaz�c� kablosu fi�ini ana üniteye 
tak�n.

Kablo fi�indeki daire i�areti yukar� 
bakmal�d�r.
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7. Teknik Veriler

Not: Önceden haber verilmeksizin teknik de�i�iklik yap�labilir.

• Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (T�bbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur. 
• Bu kan bas�nc� ölçüm aleti, Avrupa Standard� EN1060, �nvazif olmayan 

sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan 
bas�nc� ölçüm sistemleri için tamamlay�c� özellikler ko�ullar�na uygun olarak 
tasarlanm��t�r.

Ürün Tan�m� Dijital Otomatik Kan Bas�nc� Ölçüm Cihaz�
Model OMRON i-Q142 (HEM-1040-E)
Ekran LCD Dijital Ekran
Ölçüm Metodu Osilometri Metodu
Ölçüm Aral��� Bas�nç: 0mmHg - 299mmHg

Nab�z: 40 – 180 /dk.
Do�ruluk Bas�nç: �3 mmHg

Nab�z: Okunan de�erin � %5'i
�i�irme Elektrik pompas� taraf�ndan kontrol edilen fuzzy-logic 

(bulan�k mant�k)
�ndirme Otomatik bas�nç tahliye valfi
Bas�nç Alg�lama Kapasitif bas�nç sensörü
Haf�za Her kullan�c� için (A ve B), tarih ve saat bilgisiyle birlikte 84 

ölçüm sonucu
Güç Kayna�� AC/DC adaptörü (Birlikte verilir; Giri� 100-240V 50Hz/

60Hz, Ç�k�� 6V/9.6W)
Çal��ma s�cakl���/Nem 10°C ila 40°C / %30 ila %85 Ba��l Nem

Saklama s�cakl���/ Nem/
Hava Bas�nc�

-20°C ila 60°C / %10 ila %95 Ba��l Nem
700 - 1060 hPa

Kasa A��rl��� Yakla��k 2600 g
D�� Boyutlar Yakla��k 286 (u) mm � 294 (g) mm � 271 (y) mm
Kol Çevresi 22 ila 42 cm
Paketin �çindekiler Kullan�m k�lavuzu, h�zl� k�lavuz, AC adaptörü, garanti kart�, 

kan bas�nc� geçidi ve iste�e ba�l� yaz�c� için kullan�m 
k�lavuzu

= Type B= Tip B



45

7. Teknik Veriler

TRÜrün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i�aret, kullan�m ömrü sona 
erdi�inde cihaz�n di�er ev at�klar�yla birlikte at�lmamas� gerekti�ini 
belirtir. At�klar�n denetimsiz �ekilde elden ç�kar�lmas� sonucunda çevre 
ya da insan sa�l���n�n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz� 
di�er at�klardan ay�r�n ve malzemelerin tekrar kullan�lmas�n� desteklemek üzere geri 
dönü�üme tabi tutun.

Ev kullan�c�lar�, çevre aç�s�ndan güvenli �ekilde geri dönü�üm yap�lmas� amac�yla bu 
cihaz� teslim edecekleri yer hakk�nda ayr�nt�l� bilgi almak için ürünü sat�n ald�klar� 
sat�c�ya ya da yerel makamlara ba�vurmal�d�r.

��yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat�n alma sözle�mesinin ko�ullar�n� 
kontrol etmelidir. Bu ürün di�er ticari at�klarla kar��t�r�lmamal�d�r. 

Bu ürün herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir.

Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler
Ki�isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar�n kullan�m� 
artt�kça, kullan�lan t�bbi cihazlar di�er cihazlardan gelen elektromanyetik 
parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, t�bbi cihaz�n yanl�� �ekilde 
çal��mas�na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir.
T�bbi cihazlar da di�er cihazlara parazit yapmamal�d�r.

Ürünlerin güvenli olmayan �ekilde kullan�lmas�n� önlemek üzere EMC (Elektro 
Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için IEC60601-1-2 standard� 
uygulamaya konmu�tur. Bu standartta, t�bbi cihazlar için elektromanyetik parazitten 
korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri 
tan�mlanmaktad�r.

OMRON Healthcare taraf�ndan üretilen bu t�bbi cihaz, korunma ve emisyon de�erleri 
aç�s�ndan söz konusu IEC60601-1-2:2001 standard�na uygundur.
Yine de baz� özel önlemlerin al�nmas� gerekmektedir:
• T�bbi cihaz�n yan�nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu�turan mobil 

(cep) telefonlar ve benzeri ayg�tlar kullanmay�n. Aksi halde, cihaz yanl�� �ekilde 
çal��abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m’lik 
bir mesafe b�rak�lmas� önerilir. Mesafe daha k�saysa, cihaz�n do�ru �ekilde 
çal��t���ndan emin olun.

IEC60601-1-2:2001 ile ilgili ayr�nt�l� bilgi içeren belgeler, kullan�m k�lavuzunda 
belirtilen OMRON Healthcare Europe adresinde bulunabilir.
Belgeler www.omron-healthcare.com adresinde de mevcuttur.

Bu Ürünün Do�ru �ekilde Elden Ç�kar�lmas� 
(At�k Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
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Kan Bas�nc� Nedir?
Kan bas�nc�, arter duvarlar�nda akan kan�n ak�� gücünün ölçümüdür. 
Arteryal kan bas�nc�, kalp atarken sürekli olarak de�i�ir. 
Döngüdeki en yüksek bas�nca Sistolik Kan Bas�nc�; en dü�ük bas�nca 
ise Diyastolik Kan Bas�nc�denir. 
Her iki bas�nç de�eri de, Sistolik ve Diyastolik, doktorun hastan�n kan 
bas�nc�n� de�erlendirebilmesi için gereklidir.

Neden Evde Kan Bas�nc�n� ölçmek �yidir?
Kan bas�nc�n�z�n doktor taraf�ndan ölçülmesi, kan bas�nc�n�n 
yükselmesine neden olan s�k�nt� ya�aman�za neden olabilir. Kan 
bas�nc� etkileyen ko�ullar çok çe�itli oldu�undan, do�ru bir te�his için 
tek bir ölçüm yeterli olmayabilir. 
Fiziksel aktivite, s�k�nt� ya da günün herhangi bir bölümü gibi çe�itli 
faktörler kan bas�nc�n�z� etkileyebilir. Bu nedenle, kan bas�nc�n�z� her 
gün ayn� saatte ölçmek, kan bas�nc�n�zdaki de�i�ikliklere ili�kin do�ru 
bir belirti elde etmek için en iyi yoldur. Kan bas�nc� genel olarak 
sabahlar� dü�üktür ve ö�leden sonradan ak�ama kadar olan sürede 
yükselir. Yaz�n daha dü�ük, k���n daha yüksektir.
Kan bas�nc� milimetre c�va cinsinden (mmHg) ölçülür ve ölçüm 
de�erleri diyastolikten önce sistolik de�er belirtilecek �ekilde yaz�l�r. 
140/90 �eklinde yaz�lan bir kan bas�nc� de�eri, 90 üzerinden 
140 mmHg de�erini i�aret eder.
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Kan Bas�nc�n�n Dünya Sa�l�k Örgütü taraf�ndan S�n�flanmas�
Dünya Sa�l�k Örgütü (WHO) ve Uluslararas� Hipertansiyon Toplulu�u 
(ISH) �ekilde gösterilen Kan Bas�nc� S�n�fland�rmas�n� geli�tirmi�lerdir.

Bu s�n�fland�rma, hastanelerin ayakta tedavi yap�lan bölümlerindeki 
insanlarda, otururken ölçülen kan bas�nc� ölçüm de�erleri temel 
al�narak haz�rlanm��t�r.

Not: Hipotansiyon için evrensel olarak kabul edilen bir 
tan�mlama yoktur. Ancak, sistolik bas�nc� 100 mmHg'nin 
alt�nda olan ki�iler dü�ük tansiyonlu olarak de�erlendirilir.
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