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Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου 

 

OMRON RΧ-CLASSΙC 

 

 

Οδηγίες Χρήσης 

 



Φαγητό και ποτό (αλκοολούχο), κάπνισμα, άθληση, φάρμακα πρέπει να 
αποφεύγονται πριν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η μέτρηση της πίεσης πρέπει 

να γίνεται μόνο δύο φορές την ημέρα, το πρωί μόλις ξυπνήσετε και το απόγευμα μετά 

την εργασία σας. Κάθεστε αναπαυτικά και ήρεμα στην καρέκλα βάζοντας το χέρι σας 
απέναντι, σε θέση ευθεία με την καρδιά. 

 

Η οθόνη του πιεσόμετρου να βρίσκεται στο εσωτερικό του χεριού και το χέρι να 
ακουμπά στο τραπέζι επάνω στη μπλε συσκευασία του πιεσόμετρου. Το κορμί είναι 

όρθιο και δεν ομιλούμε κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Όταν είμαστε έτοιμοι πατάμε 

το μπλε κουμπί και αρχίζει η μέτρηση. Σε λιγότερο από 1 λεπτό η οθόνη δείχνει τη 
μεγάλη και τη μικρή πίεση ταυτόχρονα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τους 

καρδιακούς παλμούς. Το πιεσόμετρο κλείνει πατώντας ξανά το ίδιο μπλε κουμπί. 

Για τη λειτουργία του πιεσόμετρου χρειάζονται δυο μικρές μπαταρίες (ΑΑΑ 1,5 V). 
Στη δεξιά μεριά του πιεσόμετρου υπάρχει ένα καπάκι , το ανοίγουμε και τοποθετούμε 

τις μπαταρίες με τη φορά που δείχνουν τα βέλη. Όταν τελειώσουν οι μπαταρίες 

εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη του πιεσόμετρου. 
Το πιεσόμετρο αποθηκεύει στη μνήμη του έως 21 μετρήσεις για να μπορέσετε να 

συγκρίνετε τις μετρήσεις σας. Πατώντας το λευκό κουμπί βλέπετε τις προηγούμενες 

μετρήσεις. 
 

Η OMRON σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας. 

 

Πώς να μετράτε την αρτηριακή σας πίεση στο σπίτι αξιόπιστα 

 

Η πίεση πρέπει να μετράται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες : 

 

 Σε θερμοκρασία δωματίου 15-27 βαθμούς Κελσίου 

 Αφού ξεκουραστείτε περισσότερο από 30 λεπτά μετά από οποιαδήποτε 

σωματική άσκηση 

 Αφού έχετε πάει στο μπάνιο 

 Όταν αισθάνεστε σωματικά και πνευματικά ήρεμοι 

 Να έχουν περάσει τουλάχιστο 30 λεπτά μετά από κάπνισμα, φαγητό ή 

καφέ 

 Η δεύτερη μέτρηση να γίνεται τουλάχιστο 1 λεπτό μετά την πρώτη 

 Να είστε ήρεμοι και να μη μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης 

 Να είστε καθισμένοι αναπαυτικά με τα χέρια σας γυμνά και στηριγμένα 

στο επίπεδο της καρδιάς 
 

Είναι επικίνδυνο να εφησυχάζετε ή να ανησυχείτε από μία ή δύο μόνο μετρήσεις. 

 
Σημειώστε την πορεία της πιέσεώς σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και δείτε πότε η 

πίεσή σας αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις δραστηριότητές σας σας εκείνη την 

ώρα. 
 

Δείξτε τις μετρήσεις στο γιατρό σας και ζητήστε τη συμβουλή του. 



Ε Γ Γ Υ Η Σ Η 

 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 
1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής  για 

χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. 

2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και 
περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής 

3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα 

επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή θα 

αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωματική συσκευή σύμφωνα πάντα με την 

κρίση του τεχνικού της. 

4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της 
συσκευής όπου και θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς. 

5. Η διάρκεια της εγγύησης (2 έτη) παρατείνεται ύστερα και μόνον από την σύμφωνη 

γνώμη της εταιρείας. 
6. Τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς και από το συνεργείο βαρύνουν 

αποκλειστικά τον αγοραστή. 

7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα. 
 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: 

 
1. Συσκευές που ανοίχτηκαν ή επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

2. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως ελαστικά μέρη, περιχειρίδα 
κλπ. 

3. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή σύνδεση, χρήση, συντήρηση 

και αποθήκευση. 
4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. 

5. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.      
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :    …………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ :         ……………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  …………………………………….. 

ΠΟΛΗ :            …………………………………….. 

S / N       :         …………………………………….. 

 

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ                                                       

                                                                                                      ……../ ……../………… 


