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уважаемый пользователь полуавтоматического
измерителЯ артериального давлениЯ тм GAMMA 

Благодарим Вас за выбор нашего полуавтоматического измерителя 
артериального давления Gamma®, созданного на основе самых пе-
редовых технологий. Прибор, который Вы держите в руках, является 
Вашим надежным помощником. С его помощью Вы измерите артери-
альное давление так же точно, как это сделал бы опытный врач или 
медсестра.
Мы уверены, что, по достоинству оценив качество и надежность этого 
прибора, Вы станете постоянным пользователем продукции торговой 
марки Gamma®.
Перед тем как начать пользоваться данным прибором, внимательно 
прочитайте инструкцию. В ней Вы найдете всю информацию, необхо-
димую Вам для правильного проведения измерения артериального 
давления и пульса.
Регулярный контроль артериального давления позволяет надежно и 
просто отслеживать состояние Вашего здоровья и эффективно бо-
роться с возможными осложнениями, вызванными повышением или 
понижением артериального давления. 

внимание

Данный измеритель артериального давления предназначен для осу-
ществления самостоятельного контроля артериального давления, а 
не для самодиагностики гипертонии/гипотонии. Ни в коем случае не 
ставьте диагноз самостоятельно на основе результатов, полученных 
с помощью измерителя артериального давления. Не занимайтесь 
самолечением отклонений артериального давления от нормы и не 
меняйте самостоятельно прописанные методы лечения, не прокон-
сультировавшись предварительно с врачом. 

Класс защиты BF.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данную 
инструкцию.
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что необходимо знать  
об артериальном давлении

что такое артериальное давление

Артериальное давление - это давление крови на стенки артерий. 
Артериальное давление (АД) необходимо для обеспечения постоян-
ной циркуляции крови в организме. Благодаря ему клетки организма 
получают кислород, который обеспечивает их нормальное функцио-
нирование. «Насосом», выталкивающим кровь в сосуды, выступает 
сердце. Каждый удар сердца обеспечивает определенный уровень 
АД.
Различают 2 вида АД: систолическое (верхнее) давление, которое 
соответствует сокращению сердца, при котором происходит выталки-
вание крови в артерии; и диастолическое (нижнее) давление, которое 
соответствует давлению крови между двумя сокращениями сердца.

суточный ритм артериального давления человека
170
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Повышение артериального давления увеличивает нагрузку на серд-
це, влияет на кровеносные сосуды, делая их стенки толстыми и ме-
нее эластичными.
Одной из характеристик гипертонии является то, что на начальном 
этапе она может протекать незаметно для самого больного. Именно 
поэтому самоконтроль АД играет такую важную роль. С прогрессиро-
ванием болезни возникают головные боли, постоянные головокруже-
ния, ухудшается зрение, функционирование жизненно важных орга-
нов – головного мозга, сердца, почек, кровеносных сосудов.
При отсутствии соответствующей терапии возможны такие послед-
ствия, как поражения почек, стенокардия, паралич, потеря речи, сла-
боумие, инфаркт миокарда и инсульт головного мозга.

нормы артериального давления
Важно регулярно измерять уровень артериального давления для 
контроля состояния Вашего здоровья. Артериальное давление есте-
ственным образом повышается у людей старше среднего возраста. 
Это результат постоянного старения кровеносных сосудов, что впо-
следствии приводит к ожирению, снижения активности, скоплению 
холестерина в кровеносных сосудах, диабета. Повышенное артери-
альное давление ускоряет уплотнение артерий, что в свою очередь 
повышает вероятность инсультов и инфарктов миокарда.

Данная таблица приводит определения и классификацию уровней 
артериального давления в соответствии с практическими рекомен-
дациями по контролю артериального давления ESH-ESC 2007 года. 

Категория Систолическое 
(мм рт. ст.)

Диастолическое 
(мм рт. ст.)

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120–129 и/или 80–84

Высокое 
нормальное

130–139 и/или 85–89

Гипертония 
Степень 1

140 – 159 и/или 90 – 99

Гипертония 
Степень 2

160–179 и/или 100–109
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Гипертония 
Степень 3

≥ 180 и/или ≥ 110

Изолированная 
систолическая 
гипертония

≥ 140 и < 90

Изолированная систолическая гипертония ранжируется также по сте-
пеням (1, 2, 3) в соответствии со значениями систолического давле-
ния, при условии, что диастолическое давление < 90 мм рт. ст.

Источник: The European Society of Hypertension and European Society 
of Cardiology Task Force Members. 2007 ESH - ESC Practice Guidelines 
for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007, 25:1751-
1762 (Европейская Ассоциация по гипертонии и Европейская Ассо-
циация членов целевой группы кардиологии. 2007 ESH - ESC Практи-
ческие рекомендации по борьбе с гипертонией. Дж. Хипертенс 2007, 
25:1751-1762).

При диагнозе ГИПЕРТОНИЯ необходимо сочетание медикаментозно-
го лечения, назначенного врачом, и коррекции образа жизни.
• При повышенном нормальном и нормальном АД рекомендуется 

осуществление самоконтроля для того, чтобы вовремя принять 
меры по снижению АД до оптимального без применения 
лекарственных средств.

• В возрасте старше 50 лет высокое (более 140 мм рт. ст.) 
систолическое давление играет более важную роль, чем 
диастолическое давление.

• Даже при нормальном АД, риск развития гипертонии 
увеличивается с возрастом.

внимание
Если измеренные в состоянии покоя показатели АД не являются нео-
бычными, однако в состоянии физического или душевного утомления 
Вы наблюдаете чрезмерно повышенные результаты, то это может 
указывать на наличие так называемой лабильной (т. е. неустойчивой) 
гипертонии. Если Вы подозреваете у себя это явление, рекомендуем 
обратиться к врачу. 
Если при правильном измерении артериального давления диасто-
лическое артериальное давление составляет более 120 мм рт. ст., 
необходимо немедленно вызвать врача. 
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Функция выявления нарушений частоты 
сердечных сокращений (IHD)
Эта функция позволяет определить нерегулярное биение сердца. 
Если на дисплее прибора появляется символ технологии IHD , это 
означает, что во время измерения артериального давления прибор 
обнаружил какие-то нарушения частоты сердечных сокращений.
Возможно, что в каком-то конкретном случае такой результат обу-
словлен изменением Вашего обычного артериального давления, про-
сто повторите измерение еще раз. В большинстве случаев поводов 
для беспокойства нет. Однако, если символ  появляется постоян-
но (например, несколько раз в неделю при ежедневных измерениях), 
мы рекомендуем Вам сообщить об этом врачу.
Пожалуйста, покажите своему врачу следующее объяснение:
информация для медиков по функции выявления нерегулярно-
го сердцебиения (IHD).
Данный прибор представляет собой осциллометрический измери-
тель артериального давления с функцией анализа частоты пуль-
са одновременно с проведением измерения. Прибор клинически 
одобрен. По окончании измерения на дисплее прибора появляется 
символ технологии IHD , если во время измерения артериального 
давления прибор обнаружил какие-то нарушения частоты пульса. 
Если символ  появляется достаточно часто (например, несколько 
раз в неделю при ежедневных измерениях), мы рекомендуем пройти 
медицинское обследование. Этот прибор ни в коем случае не заме-
няет кардиологического обследования, однако, он позволяет выяв-
лять нарушения частоты сердечных сокращений на ранней стадии. 
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подготовка к измерению

важная информация

1. Используйте прибор ТОЛЬКО по назначению, как описано в этой 
инструкции. 

2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аксессуары, не указанные изготовителем. 
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если он работает неисправно, либо 

поврежден. 
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в местах, где присутствуют распылен-

ные аэрозоли, и в местах, где происходит подача кислорода. 
5. Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор для новорожденных 

или маленьких детей. 
6. Этот прибор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством лечения каких-либо сим-

птомов или заболеваний. Результаты измерений служат только 
для информации. Обратитесь к врачу за консультацией. 

7. НЕЛЬЗЯ хранить прибор и гибкий шнур на горячих поверхностях. 
8. НЕ ОДЕВАЙТЕ манжету на другие участки тела, кроме плеча.
9. ВАЖНО правильно использовать и периодически проводить 

поверки прибора для продления его срока службы. Если Вы не 
уверены в точности показаний прибора, обратитесь в сервисный 
центр в Вашей стране.

10. Данный прибор предназначен для использования лицами старше 
18 лет.

11. Не используйте прибор для постановки диагноза гипертонии и для 
измерения артериального давления у новорожденных, маленьких 
детей или лиц, не давших на это свое согласие.

12. Результаты измерений, полученные при использовании данного 
прибора, должен оценить ТОЛЬКО врач, если Вам поставлен диа-
гноз аритмии или нерегулярного сердцебиения, предсердной или 
желудочковой экстрасистолии, мерцательной аритмии.

сохраните данную инструкцию в течение всего срока 
службы прибора
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комплектация
В комплект входит полуавтоматический измеритель артериального 
давления модели Semi, манжета размера М (22-32 см), 4 батарейки 
АА, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка.

внешний вид и описание прибора 

ЖК дисплей:
Систолическое  давление
Диастолическое давление 
Пульс/мин

Кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ

Манжета

Груша

Конектор для 
подключения 
манжеты

Воздушная 
трубка

манжета:
Модель Semi укомплектована широкой  ман-
жетой с металлическим кольцом на плечо ок-
ружностью 22~32 см.
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установка батареек 

1. Снимите крышку отсека батареек.
2. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность как показано на 

рисунке.
Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с требова-
ниями в Вашей стране. 

внимание
• Если на дисплее появляется предупреждающий символ , это зна-

чит, что батарейки практически разряжены. После появления пре-
дупреждающего символа , прибор не будет работать до тех пор, 
пока батарейки не будут заменены. Символ  не появляется если 
батарейки полностью разряжены.

• Если прибор не используется в течение длительного времени, 
рекомендуется извлечь из него батарейки.

• Рекомендуется использовать батарейки типа АА (1,5В).

символы на дисплее

Систолическое  
давление

Диастолическое 
давление

Единицы измерения 
давления

Частота пульса

Индикатор
нагнетания/спуска
воздуха в манжету

Индикатор раз-
ряда батареек

Индикатор 
пульса

Индикатор нерегу-
лярного сердцеби-
ения
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• Батарейки, которые идут в комплекте с прибором являются 

тестовыми и могут иметь непродолжительный срок службы.

подключение манжеты
Подключите Т-образный конектор, закрепленный в середине соеди-
нительной воздушной трубки, к разъему, расположенному на левой 
панели прибора, как показано на рисунке.

проведение измерениЯ 

внимание
• Избегайте употребления кофеина, чая, алкоголя и табака, по 

крайней мере, за 30 минут до выполнения измерения.
• Отдохните в течение 30 минут после физических нагрузок или 

купания перед измерением.
• Отдохните в течение, по крайней мере, 10 минут перед измерением 

в сидячем или лежачем положении.
• Не выполняйте измерения в напряженном или тревожном 

состоянии.
• Между измерениями необходимо сделать перерыв на 5-10 минут. 

При необходимости этот перерыв можно продлить в зависимости 
от Вашего физического состояния.

• Записывайте результаты Ваших измерений для справки у врача.
• Артериальное давление отличается на разных руках. Измеряйте 

давление всегда на одной и той же руке.
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наложение манжеты 
1. Подсоедините манжету к прибору, вставив соединитель манжеты в 

гнездо для манжеты слева на приборе.
2. Соберите манжету, как показано на рисунке, гладкой стороной 

внутрь так, чтобы металлическое кольцо не соприкасалось с Ва-
шей кожей.

3. Расправьте и расположите левую (правую) руку перед собой ладо-
нью вверх. Закрепите манжету на руке выше локтя. Метка артерии 
на краю манжеты должна быть расположена над артерией и на 2-3 
см выше локтевого сгиба, воздушная трубка – с внутренней сто-
роны руки.

4. Между манжетой и рукой должно остаться небольшое простран-
ство так, чтобы можно было просунуть два пальца. Снимите оде-
жду, покрывающую или сжимающую руку, на которой выполняется 
измерение. 

5. Закрепите манжету на липучку плотно. Убедитесь, что верхний и 
нижний край манжеты расположены ровно.

выполнение измерения 
внимание
1. Займите сидячее положение как минимум на 10 минут перед из-

мерением.
2. Положите локоть на ровную поверхность. Расслабьте руку. Ладонь 

кверху.
3. Манжета должна быть расположена на уровне сердца.
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4. Сидите спокойно, не разговаривайте и не двигайтесь во время из-
мерения.

предупреждение:
Если манжета расположена ниже (выше) уровня сердца, полученные 
результаты измерения могут быть ниже (выше) фактических.

Для того чтобы провести измерение артериального давления и пуль-
са:
1. Нажмите на кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.). Прибор включится и на 

дисплее в течение 2 секунд высветятся все символы, после чего 
появятся «00».

2. Возьмите резиновый нагнетатель в свободную руку и накачайте 
манжету до давления, превышающего на 40 мм рт.ст. величину 
Вашего ожидаемого систолического давления. Если Вы не знаете 
своего систолического давления, накачайте манжету до 160-180 

мм рт.ст. Величина давления в манжете постоянно отображается 
на дисплее.

3. По достижении необходимого давле ния положите грушу и сидите 
спокойно, не двигаясь. Процесс измерения начался.
Если измерение не производится, а на дисплее отображается сим-
вол « », то давление в манжете оказалось недостаточным для 

выполнения измерения. В этом случае необходимо накачать дав-
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ление в манжете до более высокого значения, минимум на 20 мм 
рт. ст. выше предыдущего.

чтение результатов измерения
По окончании измерения на дисплее высвечиваются значения арте-
риального давления и пульса. Появление символа  означает, что 
прибор распознал нарушение регулярности биения сердца. 

Этот индикатор служит предупреждением. Не забывайте, что во вре-
мя измерения важно сидеть расслабившись, спокойно и не разгова-
ривая.

примечание: Мы рекомендуем Вам обратиться к врачу, если такой 
символ появляется часто.

прерывание измерения
Если по какой-либо причине необходи мо прервать измерение (напри-
мер, из-за плохого самочувствия), откройте клапан спуска воздуха на 
нагнетателе. Давление в манжете понизится. При этом на дисплее 
возможно появление символа ошибки «Err». Выключите прибор.



33

RU
ФункциЯ «памЯть»

Полуавтоматический измеритель артериального давления Gamma® 
TM модель Semi автоматически запоминает результат последнего 
измерения.
Результат последнего измерения выводится на дисплей нажатием на 
кнопку ON/OFF и удержанием в течении 3-секунд. 
Если нарушение частоты сердечных сокращений наблюдалось в из-
мерении, которое занесено в память прибора, на дисплей выводится 
символ .

устранение неисправностей

Если Вы выполняете указанные действия, но ошибка появляется сно-
ва либо появляется ошибка, которая не указана в нижеследующей та-
блице, обратитесь в сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь 
ремонтировать прибор самостоятельно.

сообщение на 
экране

возможная при-
чина 

устранение

Когда Вы 
нажимаете на 
кнопку ON/OFF 
на экране ничего 
не появляется 
или появляется 
мигающий символ 
разряженных 
батареек .

Батарейки не 
вставлены

Вставьте батарейки

Батарейки истощи-
лись

Замените батарейки на 
новые 

Нарушена поляр-
ность батареек

Вставьте батарейки, 
соблюдая полярность
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E0

Манжета одета на 
плотную одежду

Снимите плотную 
одежду

Манжета одета 
неправильно. 
Метка артерии  
располагается не 
над артерией.

Метка артерии на краю 
манжеты должна быть 
расположена на 2-3 см 
выше локтевого сгиба, 
воздушная трубка – с 
внутренней стороны 
руки.

Е1 
Не происходит 
нормальное нака-
чивание манжеты

Проверьте манжету 
на герметичность

Замените манжету на 
новую

Е3 
Прибор накачи-
вает слишком вы-
сокое давление в 
манжете

Проведите повтор-
ное измерение или 
отправьте прибор в 
сервисный центр для 
проверки

Е2 Е4 
Произошли 
движения руки во 
время измерения

Рука или тело 
двигались во время 
измерения

Не двигайтесь во 
время измерения и 
произведите повторное 
измерение

 Cимвол бата-
рейки

Низкий заряд 
батареек

Замените батарейки и 
повторите измерение
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Показатель систо-
лического или 
диастолического 
давления слиш-
ком высокий

Манжета на 
запястье распола-
гается ниже уровня 
сердца

Соблюдайте правиль-
ное положение и повто-
рите измерение

Манжета одета 
неправильно

Вы двигались или 
разговаривали во 
время измерения

Показатель 
систолического 
или диастоличе-
ского давления 
слишком низкий

Манжета на запя-
стье располагается 
выше уровня 
сердца

Вы двигались или 
разговаривали во 
время измерения

хранение и уход 

уход за прибором 
Во избежание загрязнения использовать прибор следует вымытыми 
и сухими руками.
очистка
• Используйте влажную ткань или мягкое моющее средство, затем 

протрите прибор сухой тканью.
• НЕ используйте органические растворители для очистки прибора.
• НЕ стирайте манжету.
• НЕ гладьте манжету.

хранение прибора
• Условия хранения: от -20°С до 55°С, при относительной влажности 

менее 95%.
• Всегда храните и транспортируйте прибор в сумочке для хранения, 

которая входит в комплект.
• Оберегайте прибор от ударов и падений.
• Оберегайте прибор от попадания прямых солнечных лучей и 

высокой влажности воздуха.
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описание символов

символ описание

Смотрите инструкцию пользователя

Производитель

Серийный номер

Внимание, см. сопроводительные документы

Утилизируйте в соответствии с требованиями в 
Вашей стране

Оборудование типа BF

Класс защиты II

Маркировка СЕ

технические характеристики

Метод измерения Осциллометрический

Индикация Цифровой ЖК-дисплей

Диапазон измерений: Давление: 30-280 мм рт.ст.
Пульс: 40-199 уд/мин.

Точность измерения: Давление: ± 3 мм рт.ст. 
Пульс:± 5%

Память: Память на последнее измерение
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Источник питания: 4x1.5V (LR6 or AA)

Диапазон рабочих темпе-
ратур:

+5-+40 °С, относительная влаж-
ность: 30%-80%

Условия хранения: -20-+55 °С, относительная влаж-
ность: 30%-80%

Размеры прибора: 140(длина) х 100(ширина) х
50(высота) мм

Вес: 340 г без батареек

Классификация Тип BF

Размер манжеты 22-32 см

Данный прибор соответствует требованиям Международной электро-
технической комиссии:
IEC/EN 60601-1,
IEC/EN 60601-1-2

Соответствие требованиям:

• EN 1060-1/-3, NIBP- соответствие Европейским стандартам,
• IEC60601-1 Общие требования по безопасности, 
• IEC60601-1-2 Требования по электромагнитной совместимости, 
• EN1060-4, NIBP клинические исследования, соответствующие 

Европейским стандартам, 
• AAMI/ANSI/IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP 

требования Ассоциации по совершенствованию медицинских 
приборов, требования Американского национального института 
стандартов; требования Международной организации по 
стандартизации.

гарантиЯ

На полуавтоматический измеритель артериального давления модели 
Semi распространяется гарантия сроком 5 лет со дня приобретения. 
Гарантия на манжету - 1 год со дня приобретения. Гарантия действует 
только в случае предъявления в сервисный центр правильно запол-
ненного гарантийного талона с печатью предприятия-продавца (или 
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штампом гарантийной мастерской) c датой продажи (ремонта), при 
наличии чека предприятия-продавца, инструкции пользователя, не-
поврежденной оригинальной упаковки прибора.
• Гарантия не распространяется на износ манжеты, батареек, 

резиновых трубок и упаковки прибора.
• Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в 

результате неправильного обращения, несчастных случаев, 
несоблюдения инструкции по эксплуатации или самостоятельных 
попыток вскрыть и/или отремонтировать прибор.

• Возврату не подлежат приборы без оригинальной упаковки и при 
наличии механических повреждений (царапин, пятен и т.д.), а также 
в неполной комплектации.

• Если прибор находился в эксплуатации, и подлежит ремонту, он не 
может быть заменен на новый.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался 
с нарушением правил, ремонт осуществляется за счет потребителя.
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Шановний користувач напівавтоматичного
вимірювача артеріального тиску тм Gamma

Дякуємо Вам за вибір нашого напівавтоматичного вимірювача ар-
теріального тиску Gamma®, створеного на основі самих передових 
технологій. Прилад, який Ви тримаєте в руках, є Вашим надійним по-
мічником. З його допомогою Ви виміряєте артеріальний тиск так само 
точно, як це зробив би досвідчений лікар чи медсестра.
Ми упевнені, що, належним чином оцінивши якість і надійність цього 
приладу, Ви станете постійним користувачем продукції торгової марки 
Gamma®.
Перед тим як почати користуватися даним приладом, уважно прочи-
тайте інструкцію. У ній Ви знайдете всю інформацію, необхідну Вам 
для правильного проведення вимірювання артеріального тиску і пуль-
су.
Регулярний контроль артеріального тиску дозволяє надій но і просто 
відслідковувати стан Вашого здоров’я й ефективно боротися з мож-
ливими ускладненнями, викликаними підви щенням чи зниженням 
артеріального тиску.

увага

Даний вимірювач артеріального тиску призначений для здійснення 
самостійного контролю артеріального тиску, а не для самодіагностики 
гіпертонії/гіпотонії. Ні в якому разі не ставте діагноз самостійно на ос-
нові результатів, отриманих за допомогою вимірювача артеріального 
тиску. Не займайтеся самолікуванням відхилень артеріального тиску 
від норми і не змінюйте самостійно прописані методи лікування, не 
проконсультувавшись попередньо з лікарем.

Клас захисту типу BF.

Перед  використанням  приладу  уважно  прочитайте  дану  ін-
струкцію.
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Що необхідно знати  

про артеріальний тиск

Що таке артеріальний тиск

Артеріальний тиск - це тиск крові на стінки артерій. Артеріальний тиск 
(АТ) необхідний для забезпечення постійної циркуляції крові в орга-
нізмі. 
Завдяки йому клітини організму одержують кисень, що забезпечує 
їхнє нормальне функціонування. «Насосом», що виштовхує кров у 
судини, виступає серце. Кожен удар серця забезпечує визначений рі-
вень АТ. Розрізняють 2 види АТ: систолічний (верхній) тиск, що відпо-
відає скороченню серця, при якому відбувається виштовхування крові 
в артерії; та діастолічний (нижній) тиск, що відповідає тиску крові між 
двома скороченнями серця.
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добовий ритм артеріального тиску людини
Рівень артеріального тиску має властивість коливатися протягом дня 
навіть у здорових людей. На ці зміни впливає цілий ряд факторів - час 
доби, стан людини, фізична чи розумова діяльність, умови навколиш-
нього середовища і т.ін.
Підвищення артеріального тиску збільшує навантаження на серце, 
впливає на кровоносні судини, роблячи їхні стінки товстими і менш 
еластичними. Однією з характеристик гіпертонії є те, що на початко-
вому етапі вона може протікати непомітно для самого хворого. Саме 
тому самоконтроль АТ грає таку важливу роль. З прогресуванням 
хвороби виникають головні болі, постійні запаморочення, погіршуєть-
ся зір, функціонування життєво важливих органів - головного мозку, 
серця, нирок, кровоносних судин. При відсутності відповідної терапії 
можливі такі наслідки підвищеного артеріального тиску, як ураження 
нирок, стенокардія, параліч, утрата мови, слабоумство, інфаркт міо-
карда й інсульт головного мозку.

норми артеріального тиску
Важливо регулярно вимірювати рівень артеріального тиску для кон-
тролю стану Вашого здоров’я. Артеріальний тиск природним чином 
підвищується у людей старше середнього віку. Це результат постій-
ного старіння кровоносних судин, що згодом призводить до ожиріння, 
зниження активності, скупченню холестерину в кровоносних судинах, 
діабету. Підвищений артеріальний тиск прискорює ущільнення ар-
терій, що в свою чергу підвищує ймовірність інсультів та інфарктів 
міокарда.

Дана таблиця наводить визначення і класифікацію рівнів артеріаль-
ного тиску у відповідності з практичними рекомендаціями з контролю 
артеріального тиску ESH - ESC 2007 року.

Категорія Систолічне 
(мм рт. ст.)

Діастолічне
(мм рт. ст.)

Оптимальне < 120 і < 80

Нормальне*3 120-129 або/і 80-84

Підвищене 
нормальне

130-139 або/і 85-89
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Гіпертонія 
Ступінь 1

140-159 або/і 90-99

Гіпертонія 
Ступінь 2

160-179 або/і 100-109

Гіпертонія 
Ступінь 3

≥ 180 або/і ≥ 110

Ізольована 
систолічна 
гіпертонія

≥ 140 і < 90

Ізольована систолічна гіпертонія ранжується також за ступенями (1, 
2, 3) у відповідності зі значеннями систолічного тиску, за умови, що 
діастолічний тиск < 90 мм рт. ст.
Джерело: The European Society of Hypertension and European Society 
of Cardiology Task Force Members. 2007 ESH - ESC Practice Guidelines 
for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007; 25:1751-
1762 (Європейська Асоціація з гіпертонії та Європейська Асоціація 
членів цільової групи кардіології. 2007 ESH - ESC Практичні рекомен-
дації з боротьби з гіпертонією. Дж. Хіпертенс 2007; 25:1751-1762).

При діагнозі ГІПЕРТОНІЯ необхідно поєднання медикаментозного 
лікування, призначеного лікарем, і корекції способу життя.
• При підвищеному нормальному і нормальному АТ рекомендується 

здійснення самоконтролю для того, щоб вчасно вжити заходів 
щодо зниження рівня АТ до оптимального без застосування 
лікарських засобів.

• У віці старше 50 років високий (більше 140 мм рт. ст.) систолічний 
тиск грає більш важливу роль, ніж діастолічний тиск.

• Навіть при нормальному АТ, ризик розвитку гіпертонії збільшується 
з віком.

увага
Якщо обмірювані в стані спокою показники АТ не є незвичайними, од-
нак у стані фізичного чи душевного стомлення Ви спостерігаєте над-
мірно підвищені результати, то це може вказувати на наявність так 
званої лабільної (тобто нестійкої) гіпертонії. Якщо Ви маєте підозри 
на це явище, рекомендуємо звернутися до лікаря. Якщо при правиль-
ному вимірюванні артеріального тиску діастолічний артеріальний тиск 
складає більш 120 мм рт. ст., необхідно негайно викликати лікаря.
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Функція виявлення порушень частоти 
серцевих скорочень (IHD)
Ця функція дозволяє визначити нерегулярне биття серця. Якщо на 
дисплеї приладу з’являється символ технології IHD , це означає, 
що під час вимірювання артеріального тиску прилад виявив якісь по-
рушення частоти серцевих скорочень. Можливо, що в якомусь кон-
кретному випадку такий результат обумовлений зміною Вашого зви-
чайного артеріального тиску; просто повторіть вимірювання ще раз. 
У більшості випадків приводів для занепокоєння немає. Проте, якщо 
символ  з’являється постійно (наприклад, кілька разів на тиждень 
при щоденних вимірюваннях), ми рекомендуємо Вам сповістити про 
це лікаря. Будь ласка, покажіть своєму лікарю наступне пояснення:
інформація для медиків щодо функції виявлення порушень ча-
стоти серцевих скорочень (IHD)
Даний прилад - це осцилометричний вимірювач артеріального тиску 
з функцією аналізу частоти пульсу одночасно з проведенням вимірю-
вання. Прилад клінічно схвалено.
По закінченні вимірювання на дисплеї приладу з’являється символ 
технології IHD , якщо під час вимірювання артеріального тиску 
прилад виявив якісь порушення частоти пульсу.
Якщо символ  з’являється досить часто (наприклад, кілька разів 
на тиждень при щоденних вимірюваннях), ми рекомендуємо пройти 
медичне обстеження. Цей прилад ні в якому разі не замінює кардіоло-
гічного обстеження, проте, він дозволяє виявляти порушення частоти 
серцевих скорочень на ранній стадії.

підготовка до вимірюваннЯ

важлива інформація
1. Використовуйте прилад ТІЛЬКИ за призначенням, як описано в цій 

інструкції.
2. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ аксесуари, не вказані виробником.
3. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад, якщо він працює несправно, або 

пошкоджений.
4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад у місцях, де присутні розпорошені 

аерозолі, і в місцях, де відбувається подача кисню.
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5. Ні в якому разі НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад для новонародже-

них або маленьких дітей.
6. Цей прилад НЕ Є засобом лікування ніяких симптомів або захво-

рювань. Результати вимірювань служать тільки для інформації. 
Зверніться до лікаря за консультацією.

7. НЕ МОЖНА зберігати прилад і гнучкий шнур на гарячих поверхнях.
8. НЕ одягайте манжету на інші ділянки тіла, крім плеча.
9. ВАЖЛИВО правильно використовувати і періодично проводити 

повірки приладу для продовження його терміну служби. Якщо Ви 
не впевнені в точності показань приладу, зверніться до сервісного 
центру у Вашій країні.

10. Даний прилад призначений для використання особами старше 18 
років.

11. Не використовуйте прилад для постановки діагнозу гіпертонії і для 
вимірювання артеріального тиску у новонароджених, маленьких 
дітей або осіб, які не дали на це свою згоду.

12. Результати вимірювань, отримані при використанні даного прила-
ду, повинен оцінити ТІЛЬКИ лікар, якщо Вам поставлений діагноз 
аритмії або нерегулярного серцебиття, передсердної або шлуноч-
кової екстрасистолії, миготливої аритмії.

зберігайте цю інструкцію під час всього строку служби 
приладу

комплектація
У комплект входить напівавтоматичний вимірювач артеріального ти-
ску моделі Semi, манжета розміру М (22-32 см), 4 батарейки АА, ін-
струкція користувача, гарантійний талон, упаковка.
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зовнішній вигляд та опис вимірювального 
приладу

манжета:
Модель Semi вкомплектована широкою манже-
тою з металевим кільцем на плече окружністю 
22 ~ 32 см.

символи на дисплеї

Систолічний 
тиск

Діастолічний 
тиск
Одиниці вимірювання 
тиску

Частота пульсу

Індикатор
нагнітання/спуску
повітря в манжету

Індикатор розряду 
батарейок

Індикатор
 пульсу

Кнопка 
ВМИК/ВИМК

Конектор для 
підключення 
манжети

Повітряна 
трубка

ЖК дисплей:
Систолічний  тиск
Діастолічний тиск
Пульс/хв

Манжета

Груша

Индикатор нерегу-
лярного серцебиття
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встановлення батарейок
для встановлення батарейок:

1. Зніміть кришку відсіку батарейок, як показано на малюнку.
2. Встановіть батарейки, дотримуючись полярності.

увага 
• Якщо на дисплеї з’являється попереджуючий символ    , це 

свідчить, що батарейки майже розряджені. Замініть батарейки на 
нові. Не використовуйте разом старі та нові батарейки. Це може 
скоротити термін служби батарейок або привести до порушення 
роботи приладу. 

• Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, 
рекомендується витягти з нього батарейки.

• Рекомендується використовувати батарейки типу АА (1,5В). Бата-
рейки, які йдуть в комплекті з приладом є тестовими і можуть мати 
нетривалий термін служби.

підключення манжети
Підключіть Т-подібний наконечник, закріплений посередині з’єдну-
вальної трубки, до гнізда, розташованого на лівій панелі приладу, як 
показано на малюнку.
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проведеннЯ вимірюваннЯ

увага
• Перед вимірюванням бажано деякий час посидіти в спокійному, 

розслабленому стані.
• Кожне напруження пацієнта, наприклад, опір на руку, може 

підвищити артеріальний тиск. Приділіть увагу тому, щоб тіло було 
приємно розслаблене, і не напружуйте під час вимірювання ніякі 
мускули на руці, на якій Ви здійснюєте вимірювання.

• Вимірюйте тиск завжди на одній і тій самій руці (зазвичай лівій).
• Звільніть ліву руку від одягу. Не закочуйте рукав, тому що він 

здавить Вашу руку, і це призведе до неточності при вимірюванні.
• Використовуйте тільки клінічно апробовану оригінальну манжету!
• Якщо Ви хочете вести облік свого артеріального тиску, намагайтеся 

проводити вимірювання в один й той самий час, оскільки 
артеріальний тиск міняється в залежності від часу доби.

• Для того щоб вимірювання відбувалися коректно, повторне 
вимірювання треба виконувати лише після 5-хвилинної перерви.

накладення манжети
1. Приєднайте манжету до приладу, вставивши з’єднувач манжети в 

гніздо для манжети зліва на приладі.

2. Зберіть манжету, як показано на малюнку, гладкою стороною все-
редину так, щоб металеве кільце не стикалося з Вашою шкірою.

3. Розправте і розташуйте ліву (праву) руку перед собою долонею 
вгору. Закріпіть манжету на руці вище ліктя. Мітка артерії на краю 
манжети повинна бути розташована над артерією і на 2-3 см вище 
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ліктьового згину, повітряна трубка - з внутрішньої сторони руки.

4. Між манжетою і рукою повинно залишитися невеликий простір так, 
щоб можна було просунути два пальці. Зніміть одяг, що покриває 
або стискає руку, на якій виконується вимірювання.

5. Закріпіть манжету на липучку щільно. Переконайтеся, що верхній і 
нижній край манжети розташовані рівно.

виконання вимірювання

1. Займіть сидяче положення як мінімум на 10 хвилин перед вимірю-
ванням. 

2. Покладіть лікоть на рівну поверхню. Розслабте руку. Долоню до-
гори. 

3. Манжета повинна бути розташована на рівні серця. 
4. Сидіть спокійно, не розмовляйте і не рухайтеся під час вимірюван-

ня.
примітка: Якщо манжета буде розташована нижче (вище) рівня сер-
ця, отриманий результат вимірювання може бути заниженим.

завжди включайте прилад тільки після того, як надіта манжета. 

1. Натисніть на кнопку ON/OFF (ВМИК/ВИМК). Прилад включиться  і 
на дисплеї протягом 2 секунд висвітяться всі символи , після чого з’яв-
ляться « 00» , потім результат останнього виміру і знову «00».

2. Візьміть гумовий нагнітач у вільну руку і накачайте манжету до 
тиску, що перевищує на 40 мм рт.ст. величину Вашого очікуваного 
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систолічного тиску . Якщо Ви не знаєте свого систолічного тиску, нака-
чайте манжету до 160-180 мм рт.ст. Величина тиску в манжеті постій-
но відображається на дисплеї.

3. По досягненні необхідного тиску покладіть грушу та сидіть спокійно, 
не рухаючись. Процес вимірювання почався.
Якщо вимірювання не проводиться, а на дисплеї відображається 
символ “ “ , то тиск у манжеті виявилося недостатнім для виконання 
вимірювання. У цьому випадку необхідно накачати тиск у манжеті до 
більш високого значення, мінімум на 20 мм рт. ст. вище попереднього.

читання результатів вимірювання
По закінченні вимірювання на дисплеї виникають значення артеріаль-
ного тиску і пульсу. Поява символу  означає, що прилад розпізнав 
порушення регулярності биття серця. Цей індикатор служить попе-
редженням. Не забувайте, що під час вимірювання важливо сидіти 
розслаблено, спокійно і не розмовляючи.
примітка: Ми рекомендуємо Вам звернутися до лікаря, якщо такий 
символ з’являється часто.

переривання вимірювання
Якщо з якої-небудь причини необхідно перервати вимірювання (на-
приклад, через погане самопочуття), відкрийте клапан спуску повітря 
на нагнітачі. Тиск у манжеті знизиться. При цьому на дисплеї можлива 
поява символу помилки «Err». Вимкніть прилад. 
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ФункціЯ «пам’Ять»

Напівавтоматичний вимірювач артеріального тиску ТМ Gamma® мо-
дель Semi автоматично запам’ятовує результат останнього вимірю-
вання.
Якщо порушення частоти серцевих скорочень спостерігалося при 
вимірюванні, яке було занесено у пам’ять приладу, на дисплей виво-
диться символ .

усуненнЯ несправностей

Якщо Ви виконуєте зазначені дії, але помилка з’являється знову або 
з’являється помилка, яка не вказана в таблиці, зверніться до сервіс-
ного центру ТМ Gamma. Ні в якому разі не намагайтеся ремонтувати 
прилад самостійно.

повідомлення на 
екрані

можлива при-
чина

усунення

Коли Ви натискаєте 
на кнопку ON / OFF 
на екрані нічого 
не з'являється 
або з'являється 
миготливий символ 
розряджених бата-
рейок

Батарейки не 
вставлені

Вставте батарейки

Батарейки висна-
жилися

Замініть батарейки 
на нові

Порушена поляр-
ність батарейок

Вставте батарей-
ки, дотримуючись 
полярності

Е0

Манжета одягнута 
на зайвий одяг Зніміть зайвий одяг

Манжета одягнута 
неправильно. 
Мітка артерії   
знаходиться не 
над артерією.

Мітка артерії на 
краю манжети 
повинна бути 
розташована на 2-3 
см вище ліктьового 
згину, повітряна 
трубка - з внутріш-
ньої сторони руки.
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Е1 Не відбувається 
нормальне накачу-
вання манжети

Перевірте манжету 
на герметичність

Замініть манжету 
на нову

Е3 Прилад накачує 
занадто високий 
тиск в манжеті

Проведіть повторне 
вимірювання або 
відправте прилад в 
сервісний центр для 
перевірки

Е2 Е4 
Сталися руху руки 
під час вимірювання 

Рука або тіло 
рухалися під час 
вимірювання 

Не рухайтеся під 
час вимірювання і 
зробіть повторне 
вимірювання

 Cимвол бата-
рейки

Низкий заряд 
батарейок

Замініть батарейки і 
повторіть вимірю-
вання

Показник систоліч-
ного або діастоліч-
ного тиску занадто 
високий

Манжета на 
зап'ясті розташо-
вується нижче 
рівня серця

Дотримуйтесь 
правильного поло-
ження і повторіть 
вимірювання

Манжета одягнена 
неправильно

Ви рухалися або 
розмовляли під 
час вимірювання

Показник систоліч-
ного або діастоліч-
ного тиску занадто 
низький

Манжета на 
зап'ясті розта-
шовується вище 
рівня серця

зберіганнЯ і доглЯд 

догляд за приладом
Щоб уникнути забруднення використовувати прилад слід вимитими і 
сухими руками.
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очищення
• Використовуйте вологу тканину або м’який миючий засіб, потім про-

тріть прилад сухою тканиною.
• НЕ МОЖНА використовувати органічні розчинники для очищення 

приладу.
• НЕ МОЖНА прати манжету.
• НЕ МОЖНА прасувати манжету.

зберігання приладу
• Умови зберігання: від -20 °С до +55 °С, при відносній вологості мен-

ше 95 %.
• Завжди зберігайте та транспортуйте прилад у сумочці для зберіган-

ня, яка входить у комплект.
• Оберігайте прилад від ударів і падінь.
• Оберігайте прилад від потрапляння прямих сонячних променів і ви-

сокої вологості повітря.

опис символів

символ описание

Дивіться інструкцію користувача

Виробник

Серійний номер

Увага, дивіться супровідні документи

Утилізуйте відповідно до вимог у Вашій країні

Обладнання типу BF

Клас захисту II

Маркування СЕ
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технічні характеристики

Метод вимірювання Осциллометричний

Індикація Цифровий РК-дисплей

Діапазон вимірювань: Тиск: 30-280 мм рт. ст. 
Пульс: 40-199 уд /хв.

Точність вимірювання: Тиск: ± 3 мм рт.ст. 
Пульс: ± 5%

Пам’ять: Память на останнє вимірювання

Джерело живлення: Батарейки 4x1.5V (LR6 or AA)

Діапазон робочих температур +5 - +40°С, 
відносна вологість: 30% -80%

Умови зберігання: -20 - +55°С, 
відносна вологість: 30%-80%

Розміри приладу: 140(довжина) х 100(ширина) х
50(висота) мм

Вага: 340 г без батарейок

Класифікація Тип BF

Розмір манжети 22 - 32 см

Даний прилад пройшов перевірку на відповідність вимогам щодо 
електричних приладів і стандартам з безпеки: 
IEC/EN 60601-1,
IEC/EN 60601-1-2

Перелік стандартів:

• EN 1060-1 /-3, NIBP-вимоги 
• IEC60601-1 Загальні вимоги з безпеки 
• IEC60601-1-2 Вимоги для ЕМС 
• EN1060-4, NIBP клінічні дослідження 
• AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP вимоги
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гарантіЯ

На напівавтоматичний вимірювач артеріального тиску модель Semi 
поширюється гарантія терміном 5 років з дня придбання. Гарантія 
на манжету - 1 рік від дня придбання. Гарантія діє тільки у випадку 
пред’явлення в сервісний центр правильно заповненого гарантійного 
талона з печаткою підприємства-продавця (або штампом гарантійної 
майстерні) з датою продажу (ремонту), при наявності чека підприєм-
ства-продавця, інструкції користувача, непошкодженої оригінальної 
упаковки приладу.
• Гарантія не поширюється на знос манжети, батарейок, гумових 

трубок і упаковки приладу. 
• Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли в результаті 

неправильного поводження, нещасних випадків, недотримання 
інструкції з експлуатації або самостійних спроб розкрити і / або 
відремонтувати прилад.

• Поверненню не підлягають прилади без оригінальної упаковки і за 
наявності механічних ушкоджень (подряпин, плям і т.д.), а також в 
неповній комплектації.

• Якщо прилад знаходився в експлуатації і підлягає ремонту, він не 
може бути замінений на новий.

У випадку, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався 
з порушенням правил, ремонт здійснюється за рахунок споживача.
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