
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA

Não há alimentação elétrica. Não 
aparece nenhum símbolo no 
visor do aparelho. 

Os valores de medição parecem 
ser muito altos ou muito baixos.

CAUSAS E SOLUÇÕES

Substitua as quatro pilhas por pilhas novas. Verifique a 
instalação e o posicionamento das polaridades das pilhas 
O monitor não tem a finanlidade de ser um dispositivo 
para diagnóstico. 

A pressão arterial varia constantemente. Muitos fatores, 
como o stress, horário da medição, a forma como a 
braçadeira é colocada, podem afetar sua pressão arterial. 
Consulte as seções “Antes de medir a pressão” e “Como 
medir a pressão”.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Para manter o seu monitor digital de pressão arterial em boas condições e 
proteger o aparelho de danos, siga as seguintes instruções:

Não entorte a braçadeira ou o tubo de ar com força. Não dobre as peças de modo 
que fiquem muito apertadas.

Limpe o monitor com um pano seco e macio.
Não use produtos abrasivos ou voláteis.
Não limpe a braçadeira.

CUIDADO
Não submerja o aparelho e nenhum de seus componentes em água. Não 
submeta o monitor a temperaturas extremas, altas ou baixas, à umidade ou à luz 
direta do sol.

CUIDADO
Guarde o aparelho e os componentes em um lugar limpo e seguro.

CUIDADO
Não submeta o monitor a golpes fortes, como por exemplo, deixá-lo cair no chão.

Retire as pilhas se não pretende utilizar o aparelho durante três meses ou mais. Caso 
precise trocar as pilhas, troque todas ao mesmo tempo.
Use o aparelho de acordo com as instruções contidas neste manual.
Use somente peças e acessórios autorizados.

Use o aparelho de acordo com as instruções fornecidas neste manual.

CUIDADO
Use somente  peças e acessórios autorizados pela Omron.
Peças não aprovadas para o uso com o aparelho podem danificá-lo.

CUIDADO
Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas 
pelo fabricante provocarão a anulação da garantia do usuário. Não abra nem 
tente consertar a unidade ou os componentes.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Para garantir o uso correto do produto, siga sempre as medidas básicas de segurança, 
incluindo as advertências listadas neste manual de instruções.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO

Consulte seu médico para obter informações específicas sobre sua pressão arterial. O 
autodiagnóstico e a automedicação realizados com base nos resultados da medição 
podem ser perigosos. Siga as instruções de seu médico ou profissional autorizado. 

O monitor não foi projetado para ser utilizado como aparelho de diagnóstico.

Em caso do fluido das pilhas vazar e entrar em contato com os olhos, enxágue 
imediatamente com água limpa e abundante. Consulte imediatamente um médico.

Leia todas as informações do manual de instruções e qualquer outro material 
impresso, incluindo a embalagem, antes de começar a usar o aparelho.

Este aparelho foi projetado para medir a pressão arterial e o pulso em pacientes adultos. 
Este aparelho não deve ser utilizado em bebês ou com pessoas incapacitadas de 
manuseá-lo.

Leia a sessão sobre condições especiais do manual de instruções caso sua pressão sistólica 
seja superior a 220 mmHg. Inflar o aparelho a uma pressão mais alta do que necessário 
pode provocar desconforto no local onde a braçadeira foi colocada. 

Apenas utilize o aparelho para o fim ao qual ele foi projetado. Não use o aparelho para 
nenhuma outra finalidade.

Respeite as normais locais pertinentes ao utilizar o aparelho, os componentes e os 
acessórios opcionais.
Violar as normas estabelecidas para seu descarte pode provocar contaminação ambiental.

Não use telefones celulares próximo ao aparelho. Pode provocar falhas de funcionamento.

Use somente peças e acessórios autorizados pela Omron. Peças e acessórios não 
aprovados para uso com o aparelho podem danificá-lo.

Use apenas pilhas alcalinas “AAA” de 1,5 V neste aparelho. Não use outros tipos de 
pilhas. Podem ocorrer danos ao aparelho.

CUIDADO E MANUTENCÃO

Não submeta o monitor a golpes fortes, como por exemplo, deixá-lo cair no chão.

Não submerja o aparelho e nenhum dos seus componentes na água.

Guarde o aparelho e os componentes em um lugar limpo e seguro.

Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pelo fabricante 
provocarão a anulação da garantia do usuário. Não abra nem tente consertar a unidade ou 
os componentes.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA USADOS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

ADVERTÊNCIA
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves. 

CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderadas ao usuário 
ou ao paciente ou pode danificar o equipamento ou outros itens.

ANTES DE MEDIR A PRESSÃO
A fim de garantir uma leitura confiável, siga estas recomendações:
1.  Evite comer, tomar bebidas alcoólicas, fumar, praticar exercícios e tomar banho 30 

minutos antes de realizar a medição. Descanse por pelo menos 15 minutos antes de 
realizar uma medição.

2.  O estresse eleva a pressão arterial. Evite fazer medições durante períodos de estresse.
3.  As medições devem acontecer em um local calmo. 
4.  Afrouxe roupas justas de seu braço esquerdo.
5.  Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Coloque seu braço 

esquerdo sobre uma mesa de modo que a braçadeira fique na altura do seu coração.
6.  Fique em repouso e não fale durante a medição.
7.  Aguarde de 2 a 3 minutos entre as medições. O tempo de espera permite que as 

artérias retornem à condição anterior à  medição da pressão. Pode ser necessário 
aumentar o tempo de espera de acordo com suas características fisiológicas 
individuais.

8.  Leve um registro das leituras de pressão arterial e de pulso para que seu médico 
possa vê-las. Uma única medição não oferece uma indicação precisa de sua 
verdadeira pressão arterial. É necessário fazer várias medições e registrá-las 
durante um período de tempo. Meça sua pressão arterial todos os dias, na mesma 
hora para obter medidas consistentes.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS  

        Indicador de pilha fraca 
Quando o Indicador de Pilha Fraca aparecer no visor, desligue o monitor e retire todas as 
pilhas. Coloque as quatro pilhas novas ao mesmo tempo. Recomenda-se o uso de pilhas 
alcalinas de longa duração.  

CUIDADO
Caso o fluido das pilhas entre em contato com os olhos, enxágue imediatamente 
com água limpa e abundante. Consulte imediatamente um médico. 

ADVERTÊNCIA
Respeite às normas locais pertinentes ao usar o aparelho, os componentes e os 
acessórios opcionais. Violar as normas estabelecidas para seu descarte pode 
provocar contaminação ambiental.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS
CUIDADO 

Utilize apenas pilhas alcalinas “AAA” de 1,5V neste aparelho.
1.  Pressione o indicador      na tampa do compartimento de pilha 

e deslize a tampa na direção indicada pela seta.

2.  Instale 4 pilhas “AAA” de modo que as polaridades 
+ (positiva) e - (negativa) coincidam com as do 
compartimento das pilhas, como indicado.

3.  Recoloque a tampa do compartimento.

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Monitor de Pressão
Arterial Automático

Modelo HEM-7113

VISOR DA UNIDADE

Pressão arterial sistólica

Pressão arterial diastólica
Símbolo de memória

(Aparece ao visualizar 
valores armazenados

na memória) 

Símbolo de batimento
Visor de visualização de pulso
 e número da memória
Símbolo de deflação

Indicador de pilha fraca Símbolo de batimento 
cardíaco irregular

USO DA FUNÇÃO MEMÓRIA
Toda vez que uma medição é concluída, o monitor armazena a pressão arterial e a 
pulsação na memória. O monitor armazena automaticamente até 30 valores de 
medição (pressão arterial e pulsação). Quando 30 conjuntos de valores de medição são 
armazenados, o registro mais antigo é excluído para guardar os valores de medição 
mais recentes.

1.  Pressione o botão M (Memória).
A série mais recente de valores de medição aparece na tela.

Os valores aparecem desde o mais recente ao mais antigo.

OBSERVAÇÃO: O número das leituras armazenadas na memória aparece 
durante um segundo antes de mostrar a pulsação. A leitura 
mais recente é numerada "1".

2.  Pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar) para desligar o aparelho.

PARA EXCLUIR TODOS OS VALORES ARMAZENADOS NA MEMÓRIA
Não é possível excluir parcialmente os valores armazenados na memória. Todos os 
valores serão excluídos.
1.  Pressione o botão M (Memória).

Enquanto estiver pressionando, pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar) 
durante mais de 2 segundos até que a tela apareça como ilustrado a seguir.

2.  Pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar) para desligar a tela.
OBSERVAÇÃO: O monitor será desligado automaticamente após cinco 
minutos.

INTRODUÇÃO
Obrigado por adquirir o Monitor de Pressão Arterial Automático Omron 
HEM-7113 IntelliSense.

Seu novo monitor de pressão arterial usa o método oscilométrico de medição da 
pressão arterial. Isso significa que o monitor detecta o movimento do sangue pela 
artéria braquial e o converte em uma leitura digital. Os monitores oscilométricos não 
precisam de estetoscópio, por isso, são fáceis de usar.
O HEM-7113 inclui os seguintes componentes:
• Monitor • Braçadeira padrão para braço adulto • Estojo de armazenamento
• Manual de instruções impresso em português • Começando • Pilhas AAA 
• Livro de registro
O Monitor de Pressão Arterial Automático HEM-7113 IntelliSense é indicado 
para uso doméstico. 

Preencha para consultas futuras.

DATA DA COMPRA: __________________

NÚMERO DE SÉRIE: ____________________

Grampeie sua nota de compra aqui.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CONHEÇA A UNIDADE
Unidade principal: 

Componentes:

Visor

Botão START/STOP
(Iniciar/Parar)      

Botão (M) de memória

Compartimento de pilha

Plugue fêmea de ar

Braçadeira padrão
para braço adulto

SÍMBOLOS DO VISOR
DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES (      )
Quando o monitor detecta o ritmo irregular duas ou mais vezes durante a medição, 
aparece no visor o detecta batimentos cardíacos irregulares (      ) e aparece no visor os 
resultados de sua medição.

O ritmo de batimentos irregulares é definido como 
um ritmo que é mais de 25% mais lento ou mais 
de 25% mais rápido do que o ritmo médio detectado 
durante a mediçãoda pressão arterial sistólica e 
diastólica no monitor.

Caso apareça o detecta batimentos cardíacos
irregulares (      ) com os resultados de sua medição, 
recomendamos consultar seu médico. 
Siga as instruções médicas.

SÍMBOLO DE BATIMENTO / INDICADOR DE HIPERTENSÃO (      )
FAZER UMA MEDIÇÃO 
O símbolo de batimento (      ) pisca no visor durante a medição. O símbolo de 
batimento (      ) pisca antes de cada batimento do coração. 
Assim que a medição estiver completa, o símbolo de batimento (      ) pisca no visor 
junto à pressão arterial e o pulso se a leitura for superior a 135 para o valor da 
pressão arterial sistólica e/ou superior a 85 para valor da pressão arterial diastólica.

USO DA FUNÇÃO MEMÓRIA 
O símbolo de batimento (      ) pisca quando a leitura da pressão arterial armazenada 
na memória for superior a 135 para o valor da pressão arterial sistólica e/ou superior 
a 85 para valor da pressão arterial diastólica.

As principais organizacoes internacionais de cardiologia recomendam os seguintes 
valores como limite superior de uma pressao arterial normal medida em casa:

Esta e uma diretriz geral, visto que a pressao arterial depende da idade e da 
condicao de saude da pessoa. Recomenda-se uma meta de pressao arterial domestica 
mais baixa para determinados pacientes, como pacientes diabeticos, mulheres 
gravidas e pacientes com insufi ciencia renal.

Se o símbolo de batimento (      ) piscar no visor junto aos valores de medição, a 
Omron Healthcare recomenda que consulte um médico.

ADVERTÊNCIA
O monitor não tem a finalidade se ser um aparelho para diagnóstico. 

ADVERTÊNCIA
Consulte seu médico para obter informações específicas sobre sua pressão 
arterial. O autodiagnóstico e a automedicação realizados com base nos 
resultados da medição podem ser perigosos. Sigas as instruções de seu 
médico ou profissional autorizado.

Diretizes Domésticas para Medição da Pressão Arterial Normal 

Pressão arterial sistólica 135 mmHg

Pressão arterial diastólica 85 mmHg

COMO MEDIR A PRESSÃO
1.  Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão.

Coloque o braço em uma mesa de modo que a 
braçadeira fique na mesma altura que seu coração. 
Permaneça em repouso e não fale durante a medição.

2.  Pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar).
Todos os símbolos aparecem na tela.
A braçadeira começa a inflar automaticamente. À medida que a braçadeira infla, o monitor 
determina automaticamente o nível ideal de inflação.
Permaneça em repouso e não mova o braço até que se complete a medição.

OBSERVAÇÃO: Para suspender a inflação ou a medição, pressione o botão 
START/STOP (Iniciar/Parar). O monitor suspenderá o enchimento, 
desinflando a braçadeira, e desligará. 

3.  A inflação para automaticamente e inicia-se a medição. Ao retirar a braçadeira, 
aparecem números na tela em ordem decrescente e o Indicador de hipertensão 
(      ) pisca. 

4.  Quando a medição estiver concluída, a braçadeira esvazia completamente. 
Aparecem a pressão arterial e a pulsação.

5.  Pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar) 
para desligar o monitor.

OBSERVAÇÃO: O monitor será desligado automaticamente 
após cinco minutos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CUIDADO
Inflar o aparelho a uma pressão maior que a necessária pode provocar 
desconforto onde a braçadeira foi colocada.
Se sua pressão sistólica for maior que 220 mmHg, pressione e mantenha 
pressionado o botão START/STOP (Iniciar/Parar) até que o monitor infle 
de 30 a 40 mmHg a mais que sua pressão sistólica esperada.

OBSERVAÇÕES:  • Não aplique mais pressão do que o necessário.
• O monitor não  infla acima de 299 mmHg.

Ao terminar a medição, a braçadeira esvazia completamente. Aparecem a pressão 
arterial e a pulsação.

INDICADORES DE ERROS

SÍMBOLO CAUSA

O monitor não detecta 
a pulsação.

A braçadeira está 
demasiadamente 
inflada.

As pilhas estão sem 
carga.

Erro no aparelho.

A braçadeira não está 
suficientemente inflada. 
A braçadeira não está 
colocada corretamente.

CORREÇÃO

Reinicie o procedimento e 
permaneça em repouso até 
terminar a medição.

Substitua as quatro pilhas. 
Consulte “Instalação de pilhas”.

Entre em contato com o serviço 
de atendimento ao cliente.

Retire a braçadeira do braço. 
Leia “Como medir a pressão”. 
Espere 2 ou 3 minutos.

Reinicie a medição.

Manual de 
instruções Começando4 pilhas "AAA"

Livro de 
Registro

5330603-3A
HEM-7113-BR

Tubo 
de ar

COLOCAÇÃO DA BRAÇADEIRA
CUIDADO

Leia toda a informação contida no manual de instruções e qualquer outro 
material incluso na caixa antes de começar a usar o aparelho.

CUIDADO
Este aparelho foi projetado para medir a pressão arterial e o pulso em 
pacientes adultos. Não deve ser utilizado em bebês ou por pessoas 
incapacitadas de manuseá-lo.

COLOCAÇÃO DA BRAÇADEIRA NO BRAÇO ESQUERDO
1.  Certifique-se de que o plugue macho do tubo de ar esteja 

corretamente conectado à unidade principal.

2.  Afrouxe qualquer peça de roupa da parte 
superior do braço.

3.  Coloque a braçadeira na parte superior do 
braço esquerdo de modo que a seta  
fique centralizada na parte interna do braço 
e alinhada com seu dedo médio. O tubo 
de ar corre ao longo da parte interna do braço. 
A parte inferior da braçadeira deve estar 
aproximadamente 1 a 2 cm acima do 
cotovelo.

4.  Envolva a braçadeira firmemente no lugar, em 
torno do seu braço, usando o velcro. 

COLOCAÇÃO DA BRAÇADEIRA NO BRAÇO DIREITO
Quando fizer uma medição no braço direito, use esta instrução para o Passo 3.

Coloque a braçadeira na parte superior do braço 
direito de modo que a seta e o tubo de ar 
permaneçam na parte interna do braço.
A parte inferior da braçadeira deve estar 
aproximadamente 1 a 2 cm acima do cotovelo.

OBSERVAÇÃO: Cuidado para não apoiar o braço sobre o tubo de ar. Isso restringirá 
o fluxo de ar à braçadeira. 

1 - 2 cm

Seta

Braço esquerdo

Braço direito

Seta

Livro de Registro

Batimento Normal

Batimento Irregular
Baixa     Alta

Pressão 
Arterial

Pulso

Pulso

Pressão 
Arterial
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo:

Visor:

Faixa de medição:

Erro Maximo Admissivel:

Enchimento:

Esvaziamento:

Liberação rápida de ar:

Método de medição:

Fonte de alimentação:

Vida útil das pilhas:

Temperatura de 
operação/Umidade:
Temperatura de 
armazenamento/
Umidade/Pressão do ar:

Peso da unidade 
principal:

Dimensões da unidade 
principal:

Tamanho da 
braçadeira:

Circunferência da 
braçadeira:

Memória:

Conteúdo:

Acessórios opcionais:

HEM-7113

Visor digital LCD

Pressão: 0 a 299 mmHg, Pulsação: 40 a 180 batidas/min.

Pressão: ±3mmHg ou 2% de leitura 
Pulsação: ±5% de leitura

Automática por bomba elétrica

Válvula de liberação automática de pressão

Válvula de liberação automática 

Método oscilométrico

4 pilhas "AAA" de 1,5 V

Aproximadamente 300 medições com 4 pilhas alcalinas novas

10ºC a 40ºC /15 a 90% de umidade relativa

-20ºC a 60ºC /10 a 95% de umidade relativa /700-1060 hPa

Aproximadamente 245g (sem incluir as pilhas)

Aproximadamente 128 mm × 104 mm × 64 mm

Aproximadamente 146 mm × 446 mm 
Tubo da braçadeira 600 mm

Adapta-se a uma circunferência de braço de 220 mm a 
320 mm

Até 30 leituras

Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, 
começando, livro de registro, estojo de armazenamento, 
pilhas AAA

Braçadeira grande 320mm a 420mm

Tipo B

Distribuído por:

Commar Comércio Internacional Ltda.
Rua Rosa Vermelha, 733
Novo México - Vila Velha - ES
CEP: 29104-030
TEL: 55 27 3211-2800

Sob Autorização de:

Medstar Importação e Exportação Ltda.
03.580.620/0001-35
Av. Vereador José Diniz, 3300 Conj. 307
Campo Belo São Paulo - SP
CEP: 04604-000
Tel.: 11 5092-3700

Fabricado por  OMRON (DALIAN) CO., LTD.
 No.3 SONG JIANG Road, Dalian Economic and 
 Technical Development Zone, 116600 CHINA

Fabricado na China
© 2011 Omron Healthcare, Inc.

Emitido em 03/2010
Edição número: 1

Guia e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
Os monitores de pressão arterial operados à pilha da OMRON são destinados para o 
uso nos ambientes eletromagnéticos abaixo. Os clientes ou os usuários desses 
monitores da OMRON devem certificar-se do uso nesses ambientes. 

Observação 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Observação 2: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos 
e pessoas.

a  Intensidade de campo dos transmissores fixos, como estações rádio base para 
telefones (celular/ sem fio) e rádios móveis terrestre, transmissão de rádio AM e 
FM e transmissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. 
Para avaliar o ambiente eletromagnético com relação aos transmissores RF fixos, 
deve ser considerada uma avaliação eletromagnética do local. Se a intensidade de 
campo medido no local onde o monitor de pressão arterial da OMRON for 
utilizado exceder o nível de conformidade RF acima aplicável, o monitor da 
OMRON deve ser verificado quanto à sua operação normal. Se for observado 
desempenho anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como a 
reorientação ou a recolocação do monitor de pressão arterial da OMRON.

b  Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80MHz, a intensidade de campo deve 
ser inferior a 3 V/m.

Teste de 
imunidade

RF conduzida
IEC 61000-4-6

RF radiada
IEC 61000-4-3

Não aplicável

3 V/m
De 80 MHz a
2,5 GHz

3 V/m

Os equipamentos de comunicação 
RF portátil e móvel não devem ser 
utilizados muito próximos a 
qualquer parte do monitor de 
pressão arterial da OMRON, 
incluindo cabos, em relação à 
distância de separação recomen-
dada calculada a partir da equação 
apropriada à frequência do 
transmissor. 
Distância de separação 
recomendada
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz a 2.5 GHz
onde P é a potência máxima de 
saída do transmissor em watts (W) 
de acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância de 
separação recomendada em metros 
(m).
A intensidade de campo dos 
transmissores RF fixos como 
determinada por uma avaliação 
eletromagnética do locala deve ser 
inferior ao nível de conformidade 
em cada faixa de frequênciab.
Podem ocorrer interferências ao 
redor do equipamento marcado 
com o seguinte símbolo:

Ambiente eletromagnético guiaIEC 60601
Nível de teste

Nível de
conformidade

(Tabela 4)

Guia e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

Os monitores de pressão arterial operados à pilha da OMRON são destinados para o 
uso nos ambientes eletromagnéticos abaixo. O cliente ou o usuário desses monitores 
da OMRON deve certificar-se do uso nesses ambientes. 

Teste de 
imunidade

Descarga 
eletrostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV 
Contato direto
±8 kV Pelo ar

±6 kV 
Contato direto
±8 kV Pelo ar

Transiente 
elétrico
rápido/Burst
IEC 61000-4-4

Surto
IEC 61000-4-5

Não aplicávelNão aplicável

Não aplicávelNão aplicável

Não aplicávelNão aplicável

O chão deve ser de madeira,
concreto ou de azulejo. Se o 
chão estiver coberto com 
material sintético, a umidade 
relativa deve ser de no 
mínimo 30 %. 

Não aplicável

Não aplicável

Queda de 
voltagem,
interrupções 
curtas e 
variações de 
voltagem no 
fornecimento 
de energia 
IEC 61000-4-11

Não aplicável

3 A/m3 A/mCampo 
magnético da
frequência 
elétrica
(50/ 60 Hz)
IEC 61000-4-8

Os campos magnéticos da
frequência elétrica devem 
estar em níveis característicos 
de um local típico em um 
ambiente hospitalar ou 
comercial típico.

Ambiente eletromagnético - 
guia

IEC 60601
Nível de teste

Nível de
conformidade

(Tabela 2)

Distância de separação recomendada entre equipamentos de 
comunicação RF portáteis e móveis e os monitores de pressão arterial 

operados à pilha da OMRON

Os monitores de pressão arterial operados à pilha da OMRON são destinados para 
serem utilizados em um ambiente eletromagnético onde os distúrbios RF radiados 
sejam controlados. Os clientes ou os usuários desses monitores da OMRON podem 
ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima 
entre os equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis (transmissores) e o 
monitor da OMRON conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência 
máxima de saída dos equipamentos de comunicação. 

Para os transmissores com potência máxima de saída não listada acima, a distância 
de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação 
aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Observação: Em 80MHz e 800MHz, a distância de separação se aplica à faixa de 
freqüência mais alta
Observação: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos 
e pessoas.

De 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P

De 80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 √P 

De 800 MHz a 2,5GHz
d = 2,3 √P

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmissor em metros

Potência de 
saída do 
Transmissor 
em Watts 

 0,01 0,12 0,12 0,23
 0,1 0,38  0,38  0,73
 1  1,2  1,2  2,3
 10  3,8  3,8  7,3
 100  12  12  23

(Tabela 6)

• Grau de proteção contra penetração nociva de água: equipamentos comuns 
(equipamentos fechados sem proteção contra a penetração de água).

•  Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura anestésica inflamável 
com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso: Equipamentos inadequados para uso na 
presença de uma mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido 
nitroso.

•  Modo de operação: Contínua.

Este produto atende aos requisitos da norma ISO 10993-1.

OBSERVAÇÃO: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA

Com o aumento do número de dispositivos eletrônicos como 
computadores e telefones celulares, os dispositivos médicos em uso 
podem estar suscetíveis às interferências eletromagnéticas vindas de 
outros aparelhos. A interferência eletromagnética pode resultar no 
funcionamento incorreto do dispositivo médico e criar uma situação 
potencialmente insegura. 
Os dispositivos médicos também não devem interferir com outros 
dispositivos. 

Para regulamentar as exigências de EMC (Compatibilidade 
Eletromagnética) com o objetivo de evitar situações inseguras com o 
produto, foi implantada a norma NBR/IEC60601-1-2. Essa norma 
de�ne os níveis de imunidade às interferências eletromagnéticas e os 
níveis máximos de emissão eletromagnética para os dispositivos 
médicos. 

Os dispositivos médicos fabricados pela OMRON Healthcare estão 
em conformidade com a norma NBR/IEC60601-1-2 tanto para 
imunidade quanto para emissões. 
Entretanto, precauções especiais devem ser observadas: 
• O uso de acessórios e cabos que não sejam os especificados pela 

OMRON, com exceção dos cabos vendidos pela OMRON como 
peças de reposição para componentes internos, pode resultar no 
aumento da emissão ou na diminuição da imunidade do 
dispositivo. 

• Os dispositivos médicos não podem ser utilizados próximos ou 
empilhados com outro equipamento. Caso seja necessário o uso 
próximo ou empilhado, o dispositivo médico deve ser verificado 
quanto a sua operação normal na configuração que será utilizado. 

• Consulte o guia abaixo referente ao ambiente EMC no qual o 
dispositivo deve ser utilizado. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTES 
À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) 

Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

Emissões devido 
às flutuações/
oscilações de 
voltagem
IEC61000-3-3 

(Tabela 1)

Teste de emissões 

Emissões RF 
CISPR 11

Grupo 1 Os monitores de pressão arterial 
operados à pilha da OMRON 
usam energia RF apenas em sua 
função interna. Por essa razão, 
suas emissões RF estão muito 
abaixo e não é provável que 
causem qualquer interferência nos 
aparelhos eletrônicos que estejam 
próximos. 

Emissões RF 
CISPR 11 

Classe B 

Emissões 
harmônicas
IEC 61000-3-2 

Não aplicável

Não aplicável

Os monitores de pressão arterial 
operados à pilha da OMRON 
estão em conformidade com o uso 
em todos os estabelecimentos, 
incluindo o doméstico e aqueles 
diretamente ligados à rede de 
fornecimento de energia pública 
que forneça instalações usadas 
com propósitos domésticos. 

Ambiente eletromagnético - guiaConformidade 

GARANTIAS LIMITADAS
A sua monitor de pressão arterial HEM-7113 IntelliSense, excluindo as 
pilhas, está garantida como livre de defeitos de material e de mão-de-obra 
que venham a surgir dentro de 5 anos a partir da data de compra, quando 
usada de acordo com as instruções fornecidas com a monitor de pressão 
arterial HEM-7113 IntelliSense. A braçadeira do monitor tem garantia por 
defeitos materiais e de mão de obra por 1 ano a partir da data de compra 
quando o monitor for usado de acordo com as instruções contidas na 
embalagem. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor inicial, que 
adquire o produto no varejo.
O conserto ou a substituição do dispositivo coberto pela garantia descrita 
acima serão realizados sem custos, se assim for decidido pela Omron. O 
conserto ou a substituição é nossa responsabilidade e única solução 
prevista conforme a garantia acima.
Se o seu dispositivo necessitar de assistência dentro do período de 
garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado da Omron 
no seu país.
ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA 
PELA OMRON EM CONJUNTO COM ESTE PRODUTO, E A 
OMRON SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE 
ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS. AS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER 
IMPOSTOS POR LEI, SE HOUVER, SÃO LIMITADOS AO 
TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO ACIMA.  
A OMRON NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA PERDA DE 
USO OU QUALQUER OUTRO CUSTO, DESPESA OU DANOS 
CASUAIS, DECORRENTES, INDIRETOS OU ESPECIAIS. 
Esta garantia lhe dá direitos legais especícos; você pode também ter outros 
direitos que variam de acordo com a jurisdição. Devido aos requisitos 
especiais locais, algumas das limitações e exclusões acima podem não ser 
aplicáveis ao seu caso.

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-771-6907
www.omronbrasil.com

Os monitores de pressão arterial operados à pilha da OMRON são destinados 
para o uso nos ambientes eletromagnéticos abaixo. O cliente ou o usuário 
desses monitores da OMRON deve certificar-se do uso nesses ambientes. 
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