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Medidor de tensão arterial de braço

PORTUGUÊS

• As pilhas devem ser sempre todas substituídas ao mesmo tempo.
• Não utilize baterias recarregáveis!
• Não desfaça, não abra nem triture as pilhas.

 Indicações relativas à reparação e à eliminação

• As pilhas nunca devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico. 
Deposite sempre as pilhas gastas no pilhão.

• Não abra o dispositivo. Se o fizer, a garantia perderá a sua validade.
• Não repare nem ajuste o dispositivo por sua própria iniciativa. Se o 

fizer, deixará de estar assegurado um funcionamento sem problemas.
• As reparações só poderão ser efetuadas pelo serviço de apoio ao 

cliente ou então por revendedores autorizados. Todavia, antes de 
qualquer reclamação, verifique primeiro as pilhas e experimente subs-
tituí-las.

• Por motivos ecológicos, quando estiver inutilizado,  
o dispositivo não pode ser eliminado juntamente com o lixo 
doméstico. A eliminação deverá ser feita através dos respetivos 
pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o 
aparelho de acordo com a diretiva WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) relativa a resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto 
do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.

  Indicações referentes à compatibilidade eletromagnética

• O aparelho pode ser operado em todos os ambientes mencionados 
nas presentes instruções de uso, incluindo o ambiente doméstico.

• Na presença de grandezas eletromagnéticas interferentes, é possível 
que o aparelho só possa ser utilizado com algumas restrições. Em 
função disso, poderão ser emitidas, por exemplo, mensagens de erro 
ou ocorrer qualquer falha no visor/aparelho.

• Deve evitar-se usar o aparelho nas imediações diretas de outros apa-
relhos ou empilhado juntamente com outros aparelhos, dado que isso 
poderá provocar falhas de funcionamento. Mas se o tipo de utilização 
acima descrito for inevitável, deverá observar este aparelho e também 
os outros aparelhos para se assegurar de que todos funcionam corre-
tamente.

• A utilização de acessórios diferentes daqueles que foram definidos ou 
disponibilizados pelo fabricante do aparelho pode causar emissões 
eletromagnéticas interferentes mais acentuadas ou resultar numa 
menor imunidade às interferências eletromagnéticas do aparelho e em 
falhas de funcionamento.

• A inobservância pode resultar numa redução das características de 
desempenho do aparelho.

3. Descrição do aparelho
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 1. Braçadeira
 2. Tubo flexível da braçadeira
 3. Ficha da braçadeira
 4. Visor
 5. Entrada para a ficha da braçadeira
 6. Indicador de risco
 7. Botões de função -/+
 8. Botão START/STOP 
 9. Botão de memória M
10. Botão de configuração SET

Indicações no visor:
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 1. Hora e data
 2. Pressão sistólica
 3. Pressão diastólica
 4. Batimentos cardíacos medidos
 5. Símbolo de arritmia cardíaca 
 6.  Indicação da memória: Valor médio (  ), de manhã (  ), à noite (  ), 

número da posição de memória
 7.  Evacuar o ar 
 8. Memória de utilizador 
 9. Símbolo de substituição de pilha 
10. Indicador de risco
11. Controlo da colocação correta da braçadeira

4. Preparar a medição
Colocar as pilhas
• Abra a tampa do compartimento das pilhas.
• Coloque quatro pilhas alcalinas “AA” (tipo LR6) 

de 1,5 V. Certifique-se de que as pilhas são colo-
cadas na posição correta (ver marcação).  
Nunca utilize pilhas recarregáveis.

• Feche cuidadosamente a tampa do comparti-
mento das pilhas.

• Todos os elementos do visor são apresentados 
brevemente e aparece “24h” intermitente no 
visor. Acerte a hora e a data conforme descrito a seguir.

Assim que surgir, a título permanente, o símbolo indicador de substitui-
ção de pilha , deixa de ser possível efetuar mais medições, sendo 
necessário substituir todas as pilhas. Assim que as pilhas forem retira-
das do dispositivo, é necessário acertar a hora de novo.

 Eliminação das pilhas 

• Depois de gastas e completamente descarregadas, as pilhas terão de 
ser depositadas nos locais de recolha próprios (pilhões) ou entregues 
em lojas de material elétrico. Qualquer pessoa tem a obrigação de 
descartar as pilhas de forma adequada.

• Estes símbolos encontram-se em pilhas que  
contenham substâncias nocivas: 

 Pb = a pilha contém chumbo,
 Cd = a pilha contém cádmio, 
 Hg = a pilha contém mercúrio.

Definir formato da hora, data e hora
É imprescindível acertar a data e a hora. Só dessa forma será possível 
guardar corretamente os seus valores medidos juntamente com a data e 
a hora, e aceder a esses dados posteriormente. 

 Existem duas formas diferentes de aceder às definições:
• Antes de cada utilização e após cada substituição das pilhas:
 Quando colocar as pilhas no aparelho, será conduzido(a) automa-

ticamente para o respetivo menu.
• Se as pilhas já estiverem colocadas:
 Estando o dispositivo desligado, mantenha o botão SET premido 

durante aprox. 5 segundos.

Para acertar a data e a hora proceda da seguinte forma:
• Use os botões de função -/+ para definir o modo de 24h ou 12h. Confir-

me com SET. O ano começa a piscar. Acerte o ano com os botões -/+ 
e confirme com SET.

• Defina o mês, o dia, as horas e os minutos e confirme cada uma destas 
definições com o botão de configuração  SET.

• O medidor de tensão arterial desliga-se automaticamente.

5. Medir a tensão arterial
Antes de realizar a medição, o dispositivo deverá estar à temperatura 
ambiente. 
A medição poderá ser efetuada no braço esquerdo ou direito.

Aplicar a braçadeira 
Coloque a braçadeira no braço, em contacto 
direto com a pele. A circulação sanguínea do 
braço não pode ser estrangulada devido a uma 
peça de vestuário (ou semelhante) demasiado 
apertada.
A braçadeira deve ser colocada no  
braço de forma a que o rebordo inferior fique 2 
– 3 cm acima da curvatura do cotovelo e sobre 
a artéria. O tubo flexível fica virado para o meio 
da palma da mão.
Agora, enrole a extremidade livre  
da braçadeira em volta do braço, de forma que 
fique bem aconchegada, mas sem apertar 
excessivamente o braço, e prenda-a com o 
fixador de gancho e alça. A braçadeira deve 
ficar apertada de modo a que caibam ainda 
dois dedos entre a braçadeira e o braço.

Agora, insira o tubo flexível da  
braçadeira na respetiva entrada.

Esta braçadeira é apropriada para si se, depois 
de a colocar, a marcação de indexação (  ) se 
encontrar dentro da área OK.

  Se efetuar a medição no braço direito, o 
tubo flexível fica do lado interior do seu cotovelo. Preste atenção 
para não assentar o braço no tubo flexível.

A tensão arterial pode diferir do braço direito para o esquerdo, por isso, 
também é possível que os respetivos valores medidos possam diferir. 
Efetue a medição sempre no mesmo braço.
Se os valores medidos entre os dois diferirem muito, deverá consultar o 
seu médico para saber em qual dos braços deverá medir.

Atenção: O dispositivo só pode ser utilizado com a braçadeira original. 
A braçadeira é apropriada para braços com um perímetro de 22 a 36 
cm.

Material fornecido
• Medidor de tensão arterial
• Braçadeira para o braço
• 4 pilhas LR6 do tipo AA de 1,5 V cada
• Instruções de uso

Estimado(a) cliente:
Agradecemos a preferência que deu à nossa marca ao optar por um 
produto da nossa gama. A nossa marca é sinónimo de produtos de alta 
qualidade das áreas calor, peso, tensão arterial, temperatura corporal, 
pulsação, terapia suave, massagem, beleza e ventilação, submetidos a 
controlos rigorosos. Leia atentamente estas instruções de uso, guarde-
-as para utilização futura, disponibilize-as a outros utilizadores e respeite 
as indicações nelas contidas.

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipa da Beurer

1. Conhecer o equipamento
Verifique se a embalagem do aparelho está intacta e se contém todos os 
itens previstos. Antes de os usar, assegure-se de que o dispositivo e os 
acessórios não apresentam quaisquer danos visíveis e de que todas as 
partes da embalagem foram removidas. Em caso de dúvida, não o utilize 
e dirija-se ao seu revendedor ou ao serviço de assistência técnica indi-
cado.
O medidor de tensão arterial para o braço destina-se a efetuar medições 
não-invasivas e a controlar os valores da tensão arterial de adultos.
Pode assim medir a sua tensão arterial de uma forma rápida e simples, 
guardar os valores medidos e ver a evolução e a média desses mesmos 
valores medidos.
Caso haja perturbações no ritmo cardíaco, o utilizador será avisado.
Os valores medidos são classificados e analisados com recurso a meios 
gráficos.

2. Indicações importantes

 Explicação dos símbolos

Nas instruções de uso, na embalagem e na chapa de características do 
dispositivo e dos acessórios são usados os seguintes símbolos:

Cuidado

Nota
Chamada de atenção para informações 
importantes.

Observar as instruções de uso

Peça de aplicação tipo BF

Corrente contínua

Eliminação de acordo com a diretiva da 
CE diretiva WEEE ( Waste Electrical and 
Electronic Equipment), relativa a resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos.
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PAP  

Eliminar a embalagem de forma ecológica

Fabricante

Storage/Transport Temperaturas de armazenamento e de 
transporte e humidade relativa do ar ad-
missíveis

Operating Temperatura de funcionamento e humida-
de do ar admissíveis

IP21
Protegido contra objetos sólidos com 
diâmetro de 12,5 mm e mais e contra a 
queda vertical de gotas de água

SN N.º de série

A marcação CE comprova a conformi-
dade com os requisitos básicos da diretiva 
93/42/EEC sobre dispositivos médicos.

 Indicações sobre a utilização

• Meça a sua tensão arterial sempre à mesma hora, de forma que os valo-
res possam ser comparados com fiabilidade.

• Até, pelo menos, 30 minutos antes da medição não deve comer, 
beber, fumar nem fazer esforço físico.

• Antes da primeira medição da tensão arterial, descanse durante 5 
minutos!

• Se pretender efetuar sucessivamente várias medições adicionais, 
espere sempre, pelo menos, 1 minuto antes de efetuar a medição 
seguinte.

• Se os valores medidos lhe parecerem dúbios, repita a medição.

• Os valores que tiver apurado destinam-se apenas à sua utilização 
pessoal. Não substituem, de forma alguma, uma consulta médica! 
Fale com o seu médico sobre os valores medidos. O mesmo é dizer, 
não tome decisões de caráter médico por sua própria iniciativa (por 
ex., relativamente a medicamentos e respetiva dosagem)!

• A utilização do medidor de tensão arterial fora do âmbito doméstico 
ou sob influência de qualquer atividade física ou movimento (por ex., 
em andamento num automóvel, numa ambulância ou num helicópte-
ro, bem como durante a prática de exercícios físicos como o desporto) 
pode ter influência sobre a exatidão de medição e resultar em medi-
ções erradas.

• Não utilize o medidor de tensão arterial em crianças recém-nascidas, 
nem em doentes com pré-eclampsia. Antes de usar o medidor de ten-
são arterial durante a gravidez, recomendamos que consulte um médico 
a este respeito.

• Patologias do sistema cardiovascular podem causar medições erra-
das ou prejudicar a precisão da medição. O mesmo acontece no caso 
de tensão arterial muito baixa, diabetes, distúrbios circulatórios e arrit-
mias, bem como calafrios ou tremores.

• O aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) limitadas nas suas faculdades psíquicas, sensoriais ou men-
tais, nem por pessoas inexperientes e/ou mal informadas, exceto sob 
a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que 
dela recebam instrução sobre a forma correta de utilizar o aparelho. 
As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brin-
cam com o dispositivo.

• O medidor de tensão arterial não pode ser utilizado em conjugação com 
um dispositivo cirúrgico de alta frequência.

• Utilize o dispositivo apenas em pessoas cujo perímetro do braço cor-
responda ao que está especificado para o dispositivo.

• Lembre-se de que durante a insuflação é possível que a funcionali-
dade do respetivo membro do corpo possa ficar limitada.

• A circulação sanguínea não pode ser cortada demasiado tempo pela 
medição da tensão arterial. Se detetar qualquer anomalia no disposi-
tivo, tire a braçadeira do braço.

• Evite o estreitamento mecânico, a compressão ou o dobrar do tubo 
flexível da braçadeira.

• Impeça a manutenção da pressão da braçadeira e evite medições fre-
quentes. A deterioração da circulação sanguínea daí resultante poderá 
causar lesões.

• Assegure-se de que a braçadeira não é aplicada num braço cujas 
artérias ou veias são alvo de tratamento médico, por ex., um acesso 
intravascular ou uma terapia intravascular ou, então, um shunt arterio-
venoso (A-V).

• Não aplique a braçadeira em pessoas que tenham sido submetidas a 
uma amputação mamária.

• Não aplique a braçadeira sobre feridas, dado que existe o perigo de 
ferimento adicional.

• Coloque a braçadeira exclusivamente no braço. Não aplique a braça-
deira noutras partes do corpo.

• O medidor de tensão arterial só pode funcionar com pilhas. 
• A fim de poupar as pilhas, um sistema automático desliga o medi-

dor de tensão arterial se não se pressionar qualquer botão durante 
30 segundos.

• O aparelho só deve ser usado para os fins previstos descritos nestas 
instruções de uso. O fabricante não assume a responsabilidade por 
danos que resultem de uma utilização imprópria ou errada.

 Indicações para o armazenamento e conservação

• O medidor de tensão arterial é formado por componentes eletrónicos 
e de precisão. A precisão dos valores medidos e a durabilidade do 
dispositivo dependem de um manuseamento cuidadoso:

 –  Proteja o dispositivo contra embates, humidade, sujidade, variações 
acentuadas de temperatura e exposição à luz solar direta.

 – Não deixe cair o dispositivo.
 –  Não utilize o dispositivo próximo de fortes campos eletromagnéti-

cos; mantenha-o afastado de sistemas de rádio ou de telemóveis.
 –  Utilize exclusivamente as braçadeiras fornecidas ou as originais de 

substituição. Caso contrário, os valores medidos estarão incorretos.
• Caso o dispositivo não seja usado durante um longo período de tem-

po, recomendamos que as pilhas sejam retiradas.

 Como lidar com as pilhas

• Se ocorrer um contacto do líquido das pilhas com a pele ou os olhos, 
lave imediatamente as partes afetadas com água e consulte, o mais 
rapidamente possível, um médico.

•  Risco de engolir! As crianças pequenas podem engolir as pilhas 
acidentalmente e sufocar. Por isso, guarde as pilhas num local fora do 
alcance de crianças pequenas!

• Atenção à polaridade correta: positivo (+) e negativo (-).
• No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo, devem usar-se luvas 

de proteção para limpar o compartimento das pilhas com um pano 
seco.

• Proteja as pilhas de calor excessivo.

•  Perigo de explosão! Não deitar pilhas para o lume.
• As pilhas não podem ser carregadas nem curto-circuitadas.
• No caso de não usar o aparelho durante algum tempo, retire as pilhas 

do respetivo compartimento.
• Use unicamente o tipo de pilha idêntico ou equiparável. 


