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MANUAL DE UTILIZARE 

 
TENSIOMETRU SEMI-AUTOMAT PENTRU BRAȚ 

SC2100 
Cod produs: 1305253 

 
 

Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea tensiometrului SC2100. 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte 
de prima utilizare a produsului. Păstrați manualul pentru 
consultări ulterioare.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Cu aparatul SC2100 puteți să vă măsurați singur tensiunea 
arterială și astfel să o controlați în mod regulat. Vă rugăm să 
nu modificați însă tratamentul prescris de medicul dvs. 
curant.  

Măsurarea tensiunii în regie proprie înseamnă 
control, dar nu și stabilirea unui diagnostic sau a unui 

tratament! 
Consultați medicul dvs. în legătură cu valorile suspecte de 
tensiune.  

Nu modificați în nici un caz dozarea prescrisă de 
medicul dvs. pentru medicamente! 

Afișarea pulsului nu este adecvată pentru controlul 
stimulatoarelor cardiace.  
 

Caracteristici ale produsului SC 2100 
 Aparatul identifică automat presiunea necesară pentru 

pompare. Acest lucru înseamnă că simbolul P rămâne pe 
display până la atingerea valorii necesare pentru 
pompare, astfel încât măsurătoarea să fie sigură.  

 Valorile de tensiune sunt evaluate conform criteriilor OMS 
folosind o afișare tip benzi color.  

 Aparatul dispune de o memorie cu 85 de poziții de 
stocare.  

 Dacă aparatul identifică activitate neregulată a inimii, pe 

displayul LCD apare simbolul corespunzător .  
 Fiecare valoare măsurată este afișată și salvată împreună 

cu data și ora.  
 Manșeta aparatului este compatibilă pentru circumferințe 

ale brațului de la 22 la 32 cm.

 

Punerea în funcțiune a tensiometrului / înlocuirea bateriei  
Instalați bateria inclusă în colet în compartimentul baterii (respectați marcajele) aflat în partea posterioară a aparatului. Folosiți 
numai baterii alcaline (LR03).  
Dacă bateria este descărcată, sus în stânga pe ecran, apare simbolul  baterie descărcată. Înlocuiți bateria cât mai curând posibil.  
 

Descrierea aparatului  
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Ecranul LCD 

 
 

Setarea orei 
Ora poate fi setată numai atunci când aparatul este oprit.  
Apăsați butonul ORĂ (TIME); sus pe display clipește anul. 
Cu butonul on/off puteți seta anul. 
După setarea anului apăsați din nou butonul ORĂ (TIME). Pe display clipește acum primul 1, care reprezintă prima lună. 
Setați luna cu butonul on/off. 
Apăsați din nou butonul ORĂ (TIME); clipește celălalt 1, care reprezintă prima zi din lună.  
Setați ziua cu butonul on/off.  
Apăsați din nou butonul ORĂ (TIME); ați intrat în meniul pentru setarea orei; clipește ora. Setați ora cu tasta on/off.  
Cu butonul ORĂ (TIME) ajungeți la setarea minutelor.  
Setați minutele cu butonul on/off.  
Apăsați din nou butonul ORĂ (TIME) pentru a ieși din meniul pentru setarea datei și orei.  
 

Instrucțiuni privind măsurarea corectă a tensiunii 
Realizați întotdeauna măsurătorile de tensiune în aceleași condiții, în liniște, atunci când nu sunteți sub influența alcoolului, nu 
mâncați; evitați măsurătorile imediat după stres fizic sau psihic. Dacă se poate realizați măsurătorile în timp ce ședeți la o masă.  
 

Măsurarea tensiunii 
Instalați manșeta pe brațul stâng! Tubul trebuie să indice spre cot, iar rândul inferior al manșetei să stea cu cca. 2 – 3 cm deasupra 
cotului.  

 
Manșeta nu trebuie să fie prea strânsă pe braț.  
Porniți aparatul cu tasta on/off. Pe ecran apare P și 0. Începeți să pompați aer în manșetă.  
 

ATENȚIE: 
Pompați aer până când simbolul P dispare de pe ecran. 

După aceea începe măsurătoarea. Evacuarea aerului se face automat.  
 

ATENȚIE: Setați evacuarea aerului la cca. 3 – 4 mmHg pe secundă folosind ventilul din partea posterioară a aparatului. Rotirea 

ventilului reduce evacuarea aerului. Procedeul este necesar numai la prima măsurătoare – presupunând că evacuarea aerului nu 
se modifică în timp.  
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După cca. 3 secunde pe ecran începe să clipească simbolul inimă (aparatul a identificat pulsul).  
Presiunea din manșetă scade în continuare și este afișată permanent. Dacă aparatul identifică valoarea diastolică (inferioară) a 
tensiunii, atunci se oprește măsurătoarea. Rezultatul este afișat pe ecran.  
 

Întreruperea timpurie a măsurătorii 
Dacă apăsați ventilul evacuare aer măsurătoarea este întreruptă, iar manșeta golită imediat.  
Afișarea activității cardiace neregulate  
Dacă inima bate neregulat, atunci intervalele dintre bătăile inimii (puls) au lungimi diferite. Dacă fenomenul apare în timpul unei 

măsurători aparatul indică acest lucru folosind simbolul . 
 

Funcția salvare date (memorie) 
SC 2100 salvează 85 de rezultate măsurători. Fiecare rezultat (sistolă, diastolă, puls) este salvat împreună cu data și ora. Cel mai 
vechi rezultat măsurat este salvat pe poziția 1. Celelalte rezultate sunt salvate pe celelalte poziții până la numărul 85. După aceea 
memoria este plină. Următorul rezultat măsurat este salvat în poziția 85. Rezultat aflat anterior în poziția 85 trece pe poziția 84 
etc. (83 – 82…..2 -1). Ultimul rezultat măsurat, salvat în poziția 1, se pierde. 
 

Ștergerea unei valori măsurate  
Cu tasta MEMORY afișați valoarea de tensiune pe care doriți să o ștergeți. Apoi apăsați tasta on/off până ce pe ecranul LCD apare:  
        dEL (delete = ștergere) și numărul poziției de stocare. 
Apăsați imediat tasta on/off, iar valoarea este ștearsă.  
 

Ștergerea tuturor valorilor măsurate 
Cu tasta MEMORY afișați o anumită valoare de tensiune.  
Apoi apăsați tasta on/off până ce pe ecranul LCD apare: 
        dEL (delete = ștergere) și numărul poziției de stocare.  
Apăsați din nou tasta MEMORY; pe display apare:  
         dEL și ALL (toate pozițiile de stocare) 
Apăsați imediat tasta on/off; se șterg toate valorile. Data și ora se păstrează.  
 

Evaluarea valorilor de tensiune conform criteriilor OMS 
Clasificare Sistolă Diastolă 

Optim < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Peste normal 130 - 139 85 - 89 

Hipertonie ușoară 140 - 159 90 - 99 

Hipertonie medie 160 - 179 100 - 109 

Hipertonie severă >180  >110  
 

Conform OMS valoarea prescrisă pentru tensiune este de 140/90.  
 
Exemple legate de afișarea criteriilor OMS 

 
 

Întreținerea și curățarea 
 Feriți aparatul de temperaturi extreme, umiditate, praf, acțiunea directă a razelor de soare.  
 Manșeta include un balon etanș și sensibil. Manevrați balonul cu multă grijă și evitați să-l răsuciți sau îndoiți.  
 Curățați aparatul cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți niciodată benzină, solvenți sau alte produse similare. Îndepărtați 

murdăria de pe manșetă cu o cârpă umedă și soluție de apă cu săpun.  

Nu este permisă spălarea manșetei!  
 Evitați căderea pe jos a aparatului sau orice altă manevrare a sa în forță.  
 Nu deschideți niciodată carcasa aparatului! În caz contrar nu va mai fi valabilă calibrarea cu care este dotat aparatul din 

fabricație.  
 

Mesaje de eroare și distorsiuni 
Dacă în timpul măsurătorilor apare vreo eroare, atunci pe ecran apare Err și un simbol.  
 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Eroarea afișată Descrierea erorii / cauza erorii Remedierea erorii  

 
Nu crește presiunea în manșetă. Manșeta este 
instalată într-o poziție prea largă pe braț sau 
manșeta nu este etanșă.  

Reinstalați manșeta și repetați măsurătoarea. Dacă 
este nevoie luați legătura cu departamentul clienți.  

 
Presiunea crește foarte repede, măsurată fiind de 
senzor. Manșeta este prea strânsă pe braț sau 
balonul din manșetă este lipit.  

Reinstalați manșeta și repetați măsurătoarea. Dacă 
este nevoie luați legătura cu departamentul clienți.  

 
Pompa este defectă sau distorsiune în funcționare. Luați legătura cu departamentul clienți.  

 
Nu se aud sunete arteriale. Realizați măsurătorile întotdeauna pe brațul stâng. 

Poziționați manșeta corect. Repetați măsurătoarea.  

 
Presiunea de pompare este mai mare de 300 
mmHg. Eroare în circuitul de pompare. 

Luați legătura cu departamentul clienți.  

sau nu apare 
nimic pe ecran  

Baterii descărcate. Înlocuiți bateriile. Nu folosiți decât baterii alcaline. 
Nu folosiți acumulatoare NiCd sau NiMH!  

 

Pe baza experienței noastre îndelungate am ajuns la concluzia că funcționarea eronată a aparatului este cauzată de manevrarea 
sa necorespunzătoare. Cele mai des întâlnite erori de manipulare ale aparatului sunt agitația în timpul măsurătorii, instalarea 
incorectă a manșetei, folosirea unor baterii sau acumulatoare necorespunzătoare. Repetați măsurătorile numai după ce s-au 
scurs cel puțin 5 minute. Dacă mesajul de eroare reapare vă rugăm să luați legătura cu departamentul clienți.  
 

Referință privind normele 
Producătorul este certificat de către TÜV Rheinland, conform Directivei UE 93/42/EEC / Anexa II din 14.06.1993 privind produsele 
medicale. Aparatul îndeplinește cerințele pentru un produs medical din clasa II.  
Fabricarea aparatului se face în conformitate cu normele europene privind tensiometrele: IEC 60601-1, EN 1060-1 până la EN 
1060-3.  
 

Compatibilitatea electromagnetică 
Aparatul îndeplinește cerințele normei europene EN 60601-1-2.  
 

Eliminarea deșeurilor  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

Date tehnice 
Procedeu măsurători:   oscilometric 
Domeniul de măsurători:   tensiune: 20 la 300 mmHg 
    puls: 40 la 200/min 
Precizie măsurători:  puls: +/- 5 % 
    tensiune statică +/- 3 mmHg 
Memorie valori măsurate:  85 poziții de memorare pentru sistolă/diastolă/puls, data/ora 
Decuplare automată:   cca. 150 sec. după ultima acționare a unei taste 
Tensiune de funcționare:  1 baterie LR03 (baterie alcalină) 
Temperatura de funcționare: +10 °C la +40 °C 
Temperatura de depozitare:  - 10 °C la +50 °C 
Greutate (fără baterie)  aprox. 200 g 
Lungime manșetă:  pentru circumferințe ale brațului de 22 cm până la 32 cm  
 
Ne rezervăm dreptul la modificări în funcție de progresul tehnologic.  
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și SCALA Electronic GmbH (Ruhlsdorfer 
Straße 95, 14532 Stahnsdorf, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 SCALA Electronic GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


