
 

Ciśnieniomierz automatyczny 
model: C03 
Wyrób medyczny 

 
Ciśnieniomierz automatyczny model: C03 to w pełni automatyczne cyfrowe urządzenie do 

pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, do użytku przez dorosłych w domu lub w gabinecie 

lekarskim/pielęgniarskim. Umożliwia bardzo szybki i niezawodny pomiar ciśnienia skurczowego  

i rozkurczowego oraz tętna metodą oscylometryczną.  

Jest szybki i delikatny dzięki technologii pomiaru podczas pompowania. 

To urządzenie oferuje klinicznie potwierdzoną dokładność i zostało zaprojektowane tak, aby było 

przyjazne dla użytkownika.  

 

Ciśnieniomierz posiada: 

• pamięć dla dwóch użytkowników, po 120 zapamiętanych wyników 

• funkcję wykrywania arytmii 

• funkcję uśredniania 3 ostatnich wyników 

• uniwersalny mankiet (22–40 cm) 

• 3 lata gwarancji 

• praktyczne zasilanie USB  

• wskaźnik niskiego poziomu baterii 

• interpretację wyników wg WHO 

• funkcję automatycznego wyłączania 

• wyświetlanie daty/godziny 

 

Przydatne wskazówki, zwłaszcza dla osób z nadciśnieniem 
• Przed pomiarem odpocznij 5 minut. 

• Pomiar należy wykonywać w cichym miejscu. 

• Przed i podczas pomiaru należy się zrelaksować, podczas pomiaru nie należy mówić, 

ani ruszać się. 

• Środek mankietu powinien znajdować się na wysokości prawego przedsionka serca. 

• Przed rozpoczęciem pomiaru,  usiądź wygodnie, nie krzyżując nóg, ustawiając 

stopy płasko na podłożu. Plecy i ręce powinny być podparte. 

• Aby uzyskiwać porównywalne wyniki, staraj się mierzyć ciśnienie w podobnych 

warunkach. Na przykład mierz codziennie o tej samej porze i zachowując to samo 

ułożenie ręki lub w sposób zalecany przez lekarza. 

• Wybór właściwego mankietu jest niezwykle ważny. Rozmiar mankietu zależy od obwodu 

ramienia (mierzonego pośrodku). Dopuszczalny zakres jest wydrukowany na mankiecie. 

Mankiety, które są zbyt wąskie lub zbyt krótkie, powodują fałszywe pomiary. Luźny mankiet lub 



 

wystający z boku nadmiar mankietu powodują nieprawidłowe wartości pomiaru. Używaj tylko 

zatwierdzonych mankietów! 

• Załączony mankiet działa w zakresie ciśnienia 0-300 mmHg i szerokim zakresie 

rozmiarów: 22–40 cm (8,7 ”- 15,7”). 

• Przy powtarzanych pomiarach krew gromadzi się w ramieniu, co może prowadzić 

do fałszywych wyników. Kolejne pomiary ciśnienia krwi należy powtórzyć po 1 minucie przerwy 

lub po podniesieniu ręki, aby umożliwić odpływ nagromadzonej krwi. Jeśli zdecydujesz się 

ponownie wykonać pomiar w trybie uśredniania, poczekaj przynajmniej minutę przed 

kolejnym pomiarem. 

 

Zawartość opakowania 

Ciśnieniomierz, mankiet uniwersalny 22-40 cm, etui ochronne, instrukcja obsługi, 3 baterie AA. 
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Informacje dodatkowe 

Dystrybutor: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin. 

 


