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 Indledning
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Før du bruger enheden

Indledning

Tak fordi du har købt OMRON M10-IT Intellisense blodtryksmonitor til 
overarmen.

OMRON M10-IT Intellisense er en fuldt automatisk blodtryksmonitor, 
som virker ifølge det oscillometriske princip. Den måler blodtrykket og 
pulsfrekvensen enkelt og hurtigt. Til komfortabel, kontrolleret oppump-
ning uden behov for forudindstilling af tryk eller genoppumpning, 
anvender anordningen den avancerede "Intellisense" teknologi. 

Monitoren gemmer måleresultaterne for to personer og indeholder 
gennemsnit for morgen og aften. Med autotilstand kan du få tre fortlø-
bende målinger med tidsindstillede intervaller til en gennemsnitsaflæs-
ning. 

Med Omrons blodtryksbehandlingssoftware, som følger med denne 
enhed, kan du se, behandle og udskrive data om det blodtryk, der 
måles med OMRON M10-IT Intellisense. Den medfølgende software 
findes kun på engelsk.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger enheden. 
For specifikke oplysninger om dit eget blodtryk, skal du 
KONTAKTE DIN LÆGE.
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 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Rådfør dig med din læge ved graviditet, arytmi og arteriosclerosis (åre-
forkalkning).
Enheden må kun bruges til at gemme de angivne brugeres måleresul-
tater.
Læs dette afsnit omhyggeligt, før du bruger enheden. 

Forsigtig: 
(Generel brug)
• Rådfør dig altid med din læge. Du må aldrig indstille eller ændre den 

medicindosis, der er ordineret af din læge. 
• Enheden må ikke efterlades uden opsyn hos små børn eller personer, 

som ikke kan udtrykke samtykke. 
• Brug ikke enheden til noget andet formål end måling af blodtryk. 
• Brug kun den godkendte armmanchet til denne enhed. Anvendelse af 

andre armmanchetter kan resultere i forkerte måleresultater. 
• Enheden eller armmanchetten må ikke skilles ad. 
• Sørg for at luftslangen ikke vikles omkring andre dele af kroppen, når 

du udfører målinger om aftenen. Det kan resultere i personskade, når 
lufttrykket i luftslangen øges. 

• Armmanchetten må ikke sættes stramt på, når du udfører målinger 
om aftenen. Det kan resultere i personskade. 

• Armmanchetten må ikke pumpes op over 299 mmHg. 
• Lad ikke nogen genstande komme i kontakt med USB-stikket på 

enhedens højre side, når du udfører målinger. 
(Brug af valgfri vekselstrømsadapter) 
• Brug kun den originale vekselstrømsadapter, som er konstrueret til 

denne enhed. Brug af ikke understøttede adaptere kan beskadige og/
eller være farlige for enheden. Tilslut vekselstrømsadapteren til en 
stikkontakt med den rigtige spænding. Stikdåser må ikke overbela-
stes, og der må ikke anvendes forlængerledninger. 

• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis enheden eller netledningen er 
beskadiget. Sluk for strømmen og tag straks netledningen ud af stik-
ket. 
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• Du må aldrig tilslutte netledningen eller frakoble den fra stikkontakten 
med våde hænder. 

(Brug af batteri) 
• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle det af med 

masser af rent vand. Gå straks til lægen. 
• Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle 

med masser af rent vand. 
• Brug kun fire "AA" alkalinebatterier sammen med denne enhed. Brug 

ikke andre typer batterier. 
• Læg ikke batterierne i med forkert justeret polaritet. 
• Erstat straks gamle batterier med nye. Udskift alle fire batterier samti-

dig. 
• Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller 

mere. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, 
skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. 

• Brug ikke nye og brugte batterier sammen. 
• Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompa-

tibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data.

Generelle sikkerhedsforskrifter
• Tving ikke armmanchetten til at bøje, eller bøj luftslangen for meget. 
• Når du tager luftslangen af, skal du trække i luftstikket ved forbindel-

sen til hovedenheden, ikke i selve slangen. 
• Hovedenheden og armmanchetten må ikke udsættes for stærke stød 

og vibrationer eller tabes. 
• Armmanchetten må ikke pumpes op, hvis den ikke er viklet rundt om 

armen. 
• Armmanchetten må ikke vaskes eller nedsænkes i vand. 
• Foretag ikke målinger efter at du har taget bad, drukket alkohol, 

røget, dyrket motion eller spist. 
• Læs og følg "Korrekt bortskaffelse af produktet" i afsnittet Tekniske 

data, når udstyret og eventuelt brugt tilbehør eller ekstraudstyr kasse-
res.
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1. Oversigt

1. Oversigt

Hovedenhed

A. Display
B. SET-knap
C. Morgen-/aftengennemsnit 

( / ) knapper
D. MEMORY-knap
E. USB-stik (USB 1.1 kompati-

belt)
F. O/I START-knap
G. Bruger-ID valgknap (A & B)

H. Batterikammer
I. Luftjackstik
J. Jackstik til vekselstrømsadap-

ter (til vekselstrømsadapter)

F
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Armmanchet

K. Armmanchet 
(Manchet: armomkreds 22-42 cm)

L. Luftstik
M. Luftslange

K

ML
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1. Oversigt

Display

N. Systolisk blodtryk
O. Diastolisk blodtryk
P. Hjerteslagssymbol

1. (Blinker under måling)
2. (Hvis den blinker efter målin-

gen er afsluttet, angiver det, at 
blodtrykket er uden for det 
anbefalede interval)

Q. Bevægelsessymbol (Vises, vis 
du bevæger dig under målin-
gen.)

R. Symbol for uregelmæssigt hjer-
teslag

S. Tømningssymbol
T. Autotilstandssymbol (Vises, 

når Autotilstand er indstillet.)
U. Batteri lavt symbol

V. Bruger-ID symbol (A eller B)
(Angiver bruger A eller bruger 
B som valgt af den bruger, der 
skal udføre en måling, eller når 
hukommelsesfunktionen 
anvendes.)

W. Pulsdisplay
X. Symbol for forhøjet blodtryk tid-

ligt om morgenen (Vises hvis 
den gennemsnitlige morgenaf-
læsning for en uge er over 135 
for den systoliske blodtryks-
værdi og/eller 85 for den dia-
stoliske blodtryksværdi.)

Y. Symbol for morgengennem-
snittet (Vises, når der fremvi-
ses morgengennemsnit vha. 
hukommelsesfunktionen.)

Z. Symbol for aftengennemsnittet
(Vises, når der fremvises aften-
gennemsnit vha. hukommel-
sesfunktionen.)

AA.Symbol for gennemsnitsværdi
(Vises, når der fremvises værdi 
for de seneste tre målinger)

AB.Hukommelsessymbol (Vises, 
når der fremvises værdier, der 
er gemt i hukommelsen)

AC.Ugedisplay
AD.Dato/tid display

N V

YQ

O

S

U

P
R
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Z
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W

AA

AC
T



9

1. Oversigt

DA

Pakkens indhold

AE.Blød opbevaringstaske
AF.Fire "AA" alkaline (LR6) batte-

rier
AG.USB-kabel
AH.Cd-rom (Software til behand-

ling af blodtryk)

• Brugsanvisning
• Garantikort
• Blodtrykskort
• Blodtryksmonitorenhed
• Installationsvejledning (til blod-

tryksbehandlingssoftware)

AFAE

AG AH
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2. Klargøring

2. Klargøring

2.1 Ilægning/udskiftning af batterierne

1. Vend hovedenheden om med oversiden nedad.

2. Skub batteridækslet i pilens 
retning, mens du samtidig tryk-
ker på dækslets riflede side.

3. Ilæg eller udskift fire "AA" bat-
terier, så de + (positive) og 
- (negative) polariteter passer 
til de angivne polariteter på bat-
terikammeret.

4. Sæt batteridækslet på plads igen.

Skub batteridækslet som angivet, til det gå på plads med et 
klik.

Bemærk: Måleværdierne vil stadig være gemt i hukommelsen, selv 
når batterierne er udskiftet.
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Batteriets levetid og udskiftning

Hvis symbolet for batteri lavt ( ) vises på displayet, skal alle fire bat-
terier udskiftes samtidig.

- Når symbolet for batteri lavt ( ) begynder at blinke, vil du stadig 
kunne bruge enheden et lille stykke tid. Du bør udskifte batterierne i 
god tid. 

- Når symbolet ( ) forbliver tændt, er batterierne opbrugt. Du bør 
straks udskifte batterierne. Sluk for enheden, før du udskifter batteri-
erne. 

• Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller 
mere.

• Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal 
dato- og tidsindstillingen nulstilles. Se Kapitel 2.2 for flere oplysnin-
ger.

• Batterierne skal kasseres i overensstemmelse med gældende lokale 
regler.

Fire nye "AA" alkalinebatterier holder til ca. 1400 målinger, når de 
anvendes til at udføre seks målinger om dagen. 
Da de medfølgende batterier kun er til overvågningsbrug, kan de have 
en kortere levetid og holder måske ikke til 1400 målinger. 
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2. Klargøring

2.2 Indstilling af dato og tid

Din blodtryksmonitor gemmer automatisk op til 84 individuelle måle-
værdier med dato og tid. 
Sådan bruger du hukommelses- og gennemsnitsværdifunktionerne: 
• Indstil enheden på korrekt dato og tid, før du tager en måling første 

gang.
• Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal 

dato- og tidsindstillingen nulstilles.

1. Når du trykker på knappen O/I 
START første gang efter, at 
du har sat batterier i, blinker 
cifrene for årstallet (2007) på 
displayet.

2. Tryk på knappen MEMORY 
for at føre cifrene frem, et ad 
gangen.

Bemærkninger:
• Intervallet for årstalsindstil-

lingen er 2007 til 2030. Hvis 
årstallet 2030 nås, vendes 
der tilbage til 2007.

• Hvis du holder nede på 
knappen MEMORY, fremfø-
res cifrene hurtigt.

3. Tryk på knappen SET for at bekræfte indstillingen, når det 
ønskede tal vises på displayet.

Årstallet er indstillet, og månedscifrene blinker på displayet.
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4. Gentag trin 2 og 3 for at ind-
stille måneden.

Måneden er indstillet, og cif-
rene for dagen blinker på dis-
playet.

5. Gentag trin 2 og 3 for at ind-
stille dagen.

Dagen er indstillet, og cifrene 
for timen blinker på displayet.

6. Gentag trin 2 og 3 for at ind-
stille timen.

Timen er indstillet, og cifrene 
for minutter blinker på dis-
playet.
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7. Gentag trin 2 og 3 for at ind-
stille minutterne.

Minutindstillingen er indstillet. 

Enheden slukker automatisk, 
når minutindstillingen er ind-
stillet. 

Dato og tid indstilles ved at 
trykket på SET-knappen, 
mens enheden er i standbytil-
stand. 

Bemærkninger vedrørende Indstilling af dato- og tidsindstil-
ling
Hvis du af en eller anden grund skal indstille dato og tid, eller hvis dato 
og tid er blevet nulstillet efter udskiftning af batterierne, skal du indstille 
dato og tid mellem 10:00 og 18:59. På den måde undgår du problemer 
med ugentlige gennemsnit for morgen og aften, som er gemt i hukom-
melsen.
Hvis du senere vil indstille dato og tid, skal du starte enheden i positio-
nen slukket. Følg trinene nedenfor.

1. Tryk og hold inde på SET-knappen.

Autotilstandssymbolet  og den aktuelle indstilling (on 
(tændt) eller off (slukket)) vises på displayet for den valgte 
bruger-ID.
Hvis årstallet ikke blinker, skal du trykket på SET-knappen en 
eller to gange, indtil årstallet blinker. 

Årstallet blinker på displayet.
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2. Se Kapitel 2.2.2 for at starte indstilling af dato og tid.

Med denne manuelle indstilling af dato og tidspunkt, skal der 
slukkes manuelt for enheden. Den slukker ikke automatisk, 
efter at minutterne er blevet indstillet. 

Bemærkninger:
• Sørg for at dato og tidspunkt er indstillet korrekt, så de ugentlige gen-

nemsnit vises korrekt. Hvis dato-/tidsindstillingerne ved et uheld er 
indstillet forkert, skal du trykke på SET-knappen for at gå igennem 
indstillingerne, så du kan indstille de korrekte værdier. 

• Hvis tiden vises forkert efter længere tids manglende brug af enhe-
den, nulstillet dato og tid (se Kapitel 2.2 for vejledning om indstilling af 
urværdierne). Slet de registrerede værdier, når du bruger enheden 
igen (se Kapitel 3.5 for vejledning om sletning af registrerede vær-
dier).
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3. Anvendelse af enheden
Brugervejledning

3. Anvendelse af enheden

3.1 Sådan sidder du rigtigt, når du foretager en måling

Du kan foretage en måling på enten venstre eller højre arm.

Bemærkninger:
• Målingerne bør udføres et roligt sted, og du bør være afslappet og 

sidde ned. Sørg for at der ikke er for varmt eller koldt i værelset. 
• Undgå at spise, ryge eller dyrke motion i mindst 30 minutter, før du 

foretager en måling.
• Du må ikke bevæge dig eller tale under målingen.

Korrekt 
holdning

Fjern stramtsiddende tøj fra 
overarmen og tykt tøj, såsom en 
sweater.
Manchetten må ikke anbringes oven 
på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles 
op, hvis det er for stramt.

Sid med rank 
ryg.

Læg armen på et bord, så man-
chetten er i samme niveau som 
hjertet.

Afstanden mellem stolen 
og bordets overflade skal 
være mellem 25 cm og 
30 cm.
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Bemærkninger:
• Korrekt holdning under målingen er nødvendig for at få nøjagtige 

resultater.
• Du bør også prøve at måle blodtrykket på samme tid hver dag. 

(Indenfor 1 time efter at du er vågnet anbefales.)

Forkert holdning

Disse situationer kan føre til højere blodtryksværdier som følge af 
belastning, eller at armmanchetten er i en lavere position end hjertet.

Hvis armmanchetten er i en lavere position end hjertet, skal du 
bruge puder, osv. til at justere armens højde.

• Krum ryg (foroverbøjet)
• Med benene over kors
• Sidde i en sofa eller ved et 

lavt bord, så du er tilbøjelig til 
at læne dig fremad
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3.2 Påsætning af armmanchetten

Du kan vikle manchetten om enten højre eller venstre arm.
• Tag stramtsiddende tøj af overarmen.
• Manchetten må ikke anbringes oven på tykt 

tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er 
for stramt.

1. Sæt luftstikket i luftjackstikket (på anordningens venstre side).

Manchetten skal være helt tømt, når den sættes i luftjackstik-
ket.

2. Sid i en stol med fødderne fladt på gulvet og læg armen på et 
bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet.

Luftstik

Luftjackstik
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3. Hold fast i grebet på manchetten 
med hånden.

4. Vend håndfladen opad.

5. Sæt manchetten på overarmen så den blå stribe er centreret 
midt på inderarmen og peger ned langs armens inderside. Luft-
slangen skal løbe ned langs underarmens inderside og være 
på linje med langfingeren. 

Manchettens underside skal være ca. 1 til 2 cm over albuen. 

Greb

Stoffastgøring

Blå strimmel

Underste kant 1 til 2 cm

Luftslange
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6. Når manchetten er anbragt korrekt, 
lukkes stoffastgøringen FAST.

Bemærkninger:
• Du skal sikre, at manchetten sidder tæt omkring armen. 
• Manchetten skal være i god kontakt med huden. Du skal let 

kunne få pegefingeren ind mellem manchetten og armen, så 
du kan trække manchetten af og på. 

• Sørg for at luftslangen ikke bugter sig.

Sådan foretager du målinger på højre arm
Bemærk venligst følgende når du sætter 
manchetten på højre arm. Sæt manchetten 
på så luftslangen sidder ved siden af 
albuen.

Bemærkninger:
• Pas på ikke at lade armen hvile på luftslan-

gen, da det kan begrænse luftstrømmen til 
manchetten. 

• Sæt armmanchetten på så ingen del af 
manchetten sidder over albueledder. Man-
chetten skal sidde 1 til 2 cm over albuen.

• Hvis manchetten bruges 2 gange om dagen, kan den holde i 3 år.
• Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de 

målte blodtryksværdier være forskellige. Omron anbefaler, at man 
altid bruger samme arm til måling. Hvis værdierne mellem de to arme 
afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge 
til målingen.
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3.3 Foretag en aflæsning

Enheden er designet til at udføre målinger og gemme måleværdierne i 
hukommelsen for to personer, der anvender bruger-ID A og bruger-ID B.
Enheden kan også anvendes til at foretage en enkelt måling for andre 
personer, der anvender gæstetilstand. Bruger-ID symbolet vises ikke, 
når der anvendes gæstetilstand. Målinger, der udføres med gæstetil-
stand, gemmes ikke i hukommelsen. 

Anvendelse af gæstetilstanden

1. Tryk og hold inde på knappen O/I START indtil brugersymbo-
lerne A og B forsvinder fra displayet.

2. Slip O/I START-knappen. 

Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. 

Bemærk: Oppumpningen kan standses ved at trykke på og 
slippe O/I START-knappen. Enheden standser 
oppumpningen, begynder tømning og slukker.

3. Oppumpningen standser, og målingen begynder. Når målingen 
er udført, vises dit blodtryk og pulsfrekvens på displayet.

Tryk i mindst 3 sekunder

A og B displayet 
går ud
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Valg af bruger-ID
Vælg din bruger-ID. Benyt altid den samme bruger-ID, når du foretager 
en måling. Enheden gemmer måleværdierne i hukommelsen for den 
valgte bruger-ID. Disse måleværdier anvendes til at beregne gennem-
snitsværdier for morgen og aften.
Skub valgknappen for bruger-ID op eller ned for at vælge bruger A eller 
B.

Anvendelse af bruger-ID
Når du vælger en bruger-ID, kan enheden indstilles til at foretage en 
måling vha. enkelttilstand eller tre fortløbende målinger med autotil-
stand, når du trykker på O/I START-knappen.

Bemærk: Standardværdien er indstillet på enkelttilstand, så der kan 
udføres én måling.

Autotilstanden udfører tre fortløbende målinger. Enheden oppumper 
manchetten og foretager tre målinger adskilt af en kort pause mellem 
hver måling. 
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Anvendelse af enkelttilstanden

1. Vælg din bruger-ID (A eller B).

2. Tryk på O/I START-knappen. 

Alle symboler vises på displayet. Det bruger-ID symbol, du 
valgte, blinker på displayet.
Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. Når man-
chetten oppumpes, afgør enheden automatisk dit ideelle 
oppumpningsniveau. Enheden registrerer pulsen under 
oppumpningen. Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele måle-
processen er afsluttet.

Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at 
trykke på og slippe O/I START-knappen. Enheden 
standser oppumpningen, begynder tømning og sluk-
ker.
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3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder.

Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på dis-
playet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag.

4. Når målingen er udført, tømmes armman-
chetten helt. Dit blodtryk og pulsfrekvens 
vises.

5. Tryk på O/I START-knappen for at 
slukke for enheden.

Bemærk: Hvis du glemmer at 
slukke for monitoren, 
slukkes den automatisk 
efter fem minutter.

Bemærkninger:
• Selvdiagnose af målte resultater og behandling er farlig. Følg 

din læges vejledning.
• Vent 2-3 minutter, før du foretager en ny blodtryksmåling. Når 

du venter mellem aflæsningerne, kan arterierne nå at vende 
tilbage til tilstanden før blodtryksmålingen blev foretaget.
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Valg af autotilstand
Autotilstand kan vælges for enten bruger A eller B.

1. Sørg for at der er slukket for enheden.

2. Vælg din bruger-ID (A eller B).

3. Tryk og hold inde på SET-knappen.

Autotilstandssymbolet ( ) og oFF (slukket) indstillingen 
vises på displayet.

4. Tryk på knappen MEMORY ( ) 
for at vælge on (tændt).

Bemærk: Tryk på knappen 
MEMORY for at skifte 
mellem on (tændt) 
og oFF (slukket).
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5. Tryk på SET-knappen for at bekræfte dit valg.

Antallet af sekunder mellem hver måling vises.

Bemærk: Standardværdien mellem hver måling er 
60 sekunder.

6. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at ændre tidsintervallet 
mellem hver måling.

Intervallet kan indstilles til 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekun-
der eller 120 sekunder. Bliv ved at trykke på MEMORY-knap-
pen indtil det ønskede interval vises på displayet. 

7. Tryk på SET-knappen for at 
bekræfte indstillingen.

Årstallet blinker på displayet.

8. Tryk på O/I START-knappen for at 
slukke for enheden.
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Anvendelse af Auto Mode

1. Vælg din bruger-ID (A eller B).

2. Tryk på O/I START-knappen. 

Alle symboler vises på displayet. Det bruger-ID symbol, du 
valgte, blinker på displayet. Manchetten begynder automatisk 
at blive oppumpet. 

Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at 
trykke på O/I START-knappen. Enheden standser 
oppumpningen, begynder tømning og slukker.

3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder.

Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på dis-
playet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag. 
Når målingen er udført, tømmes armmanchetten helt.

Bemærk: Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele målepro-
cessen er afsluttet.

4. Kontrollér hvordan de fortløbende målinger skrider frem.

Den første måling er færdig, venter på at starte næste måling. 
Tidsintervallet, som er indstillet mellem hver måling, forsvinder 
på displayet. 
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Den anden måling starter automatisk.

Den anden måling er færdig, venter på at starte næste måling.

Den tredje måling starter automatisk.

De fortløbende målinger er færdige. Gennemsnittet for de tre 
målinger vises på displayet.

De tre individuelle måleresultater vises ikke, mens Autotilstand 
udfører målingerne. Men resultaterne for hver inviduel måling 
kan vises, når alle målingerne er udført. 
Bemærk: Under Autotilstand gentager enheden målingen i til-

fælde af en fejl. Efter 3 fejl holder enheden op med 
at udføre flere målinger. Hvis kun to målinger lyk-
kes, vises gennemsnittet af disse to målinger. Hvis 
kun en måling lykkes, vises dette resultat.

5. Tryk på SET-knappen for at vise blodtrykket og pulsfrekvensen 
for den første måling. Tryk på SET-knappen igen for at vise den 
næste måling. 

6. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden.
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Vigtigt:
• Hvis dit systoliske eller diastoliske tryk er 

uden for standardintervallet, blinker hjerte-
slagssymbolet, når måleresultater vises. 
Den seneste forskning tyder på, at følgende 
værdier kan anvendes som en rettesnor for 
højt blodtryk for målinger, foretaget i hjem-
met.

Kriteriet er for måling af blodtryk hjemme. 
For kriterier for professionel blodtryksmåling, se Kapitel 9.

• Blodtryksmonitoren har en funktion til uregel-
mæssigt hjerteslag. Uregelmæssige hjerte-
slag kan påvirke målingens resultater. 
Algoritmen for uregelmæssigt hjerteslag 
afgør automatisk, om målingen er brugbar, 
eller om den skal gentages. Hvis måleresul-
taterne påvirkes af uregelmæssige hjerte-
slab, men resultatet er rigtigt, vises resultatet 
sammen med ikonet for uregelmæssigt hjerteslag. Hvis de 
uregelmæssige hjerteslag bevirker, at målingen bliver ugyldig, 
vises der intet resultat. Hvis symbolet for uregelmæssigt hjer-
teslag (  ) vises efter, at du har udført en måling, skal du 
gentage målingen. Hvis ikonet for uregelmæssigt hjerteslag 
vises hyppigt, skal du gøre lægen opmærksom på det.

Systolisk blodtryk Over 135mmHg

Diastolisk blodtryk Over 85mmHg
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Hvad er uregelmæssigt hjerteslag?
Et uregelmæssigt hjerteslag er 
en hjerteslagsrytme, som vari-
erer med mere end 25% fra 
den gennemsnitlige hjerte-
slagsrytme, der detekteres, 
når enheden måler det systoli-
ske og diastoliske blodtryk.
Hvis en sådan uregelmæssig 
rytme detekteres mere end to 
gange under målingen, vises symbolet for uregelmæssigt hjer-
teslag (  ) på symbolet, når måleresultaterne vises. 

Hvad er arytmi?
Et hjerteslag stimuleres af elektriske signaler, der får hjertet til 
at trække sig sammen.
Arytmi er en tilstand, hvor hjerteslagsrytmen er unormal som 
følge af fejl i det bioelektriske system, som driver hjerteslaget. 
Typiske symptomer er oversprungne hjerteslag, for tidlig sam-
mentrækning, en unormalt hurtig (takykardi) eller langsom 
(bradykardi) puls. Det kan forårsages af hjertelidelse, alder, 
fysisk prædisposition, stress, søvnmangel, træthed, osv. Arytmi 
kan kun diagnosticeres af en læge ved en særlig undersø-
gelse. 
Uanset om tilsynekomsten af symbolet for uregelmæssigt hjer-
teslag ( ) i resultaterne indicerer arytmi eller ej, kan det kun 
afgøres ved en undersøgelse og diagnose foretaget af din 
læge. 
Hvis symbolet for uregelmæssigt hjerteslag (  ) vises hyp-
pigt, skal du gøre lægen opmærksom på det. Udførelse af selv-
diagnose og behandling baseret på måleresultater er farligt. 
Sørg for at følge din læges vejledning. 

Normalt hjerteslag

Uregelmæssigt hjerteslag

Puls

Blodtryk

Blodtryk

Kort Lang
Puls
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3.4 Vejledning for særlige forhold

Hvis det systoliske tryk vides at være mere end 220 mmHg, skal du 
trykke på og holde knappen O/I START inde, indtil armmanchetten 
pumpes op til 30 til 40 mmHg højere end dit forventede systoliske tryk.

1. Tryk på O/I START knappen for at 
tænde for monitoren.

Målingen begynder.

2. Når manchetten begynder at blive pumpet op, skal du trykke på 
O/I START-knappen og holde den inde, indtil trykket er 30 to 
40 mmHg højere end dit forventede systoliske tryk. 

Bemærk: Du kan ikke pumpe manchetten højere op end 
299 mmHg. (Der vil blive vist en fejl, hvis du prøver 
at pumpe manchetten højere op end 300 mmHg.) 

3. Slip O/I START-knappen, når manchetten er pumpet op til det 
ønskede tryk. 

Manchetten begynder at tømmes, og målingen begynder.

4. Resten af proceduren er den samme som for en normal 
måling. Se Kapitel 3.3.

Bemærk: Anvend ikke mere tryk end nødvendigt.
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3.5 Anvendelse af hukommelsesfunktionen

Enheden er designet til at gemme blodtrykket og pulsfrekvensen i 
hukommelsen for to personer (bruger A og bruger B), hver gang en 
måling er udført.
Enheden gemmer automatisk op til 84 sæt måleværdier (blodtryk og 
pulsfrekvens) for hver bruger (A og B). Når der er lagret 84 sæt måle-
værdier i hukommelsen, slettes den ældste registrering for at gemme 
de seneste måleværdier. Enheden gemmer også morgengennemsnit 
for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver bruger (A og B).

Gennemsnitsfunktion
Enheden beregner gennemsnitaflæsningen på grundlag af de tre 
seneste sæt måleværdier, der er taget inden for 10 minutter af den 
seneste aflæsning. 

Bemærk: Hvis der lagres to sæt måleværdier i hukommelsen i 10-
minuttersperioden, baseres gennemsnittet på de to sæt 
måleværdier. Hvis der er lagret et sæt måleværdier, vises 
dette som gennemsnittet. 

Sådan vises måleværdierne

1. Vælg din bruger-ID (A eller B).

2. Tryk på MEMORY-knappen ( ).

Gennemsnitsværdien vises, og gennemsnitssymbolet ( ) 
vises over hukommelsessymbolet ( ) på displayet.
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3. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at vise det seneste sæt 
inviduelle måleværdier på skærmen. Værdierne vises fra de 
seneste til de ældste.

Bemærk: Datoen og tidspunktet 
vises skiftevis med måle-
værdierne.

Tryk på MEMORY-knappen for at vise det næste sæt værdier.
Tryk og hold inde på MEMORY-knappen for at vise værdierne 
hurtigere.

Autotilstand
Gennemsnittet for de fortløbende målinger vises på displayet 
med auto mode symbolet ( ). For at vise værdierne for de 
individuelle målinger skal du trykke på SET-knappen, mens 
gennemsnittet vises.

4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden.

Skiftende display
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Morgen- og aftengennemsnit
Enheden beregner og viser et ugentligt gennemsnit for de målinger, 
der er udført om morgenen ( ) og aftenen ( ). Enheden gemmer 
morgengennemsnit for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver 
bruger (A og B).

Bemærk: Ugen begynder søndag kl. 4:00.

Morgengennemsnit
Morgengennemsnit er baseret på den første gennemsnitsaflæsning 
vha. auto mode eller den første aflæsning vha. enkelttilstand.
Måletidspunkterne skal være mellem:

4:00 og 9:59.

Aftengennemsnit
Aftengennemsnit er baseret på den sidste gennemsnitsaflæsning vha. 
autotilstand eller den sidste aflæsning vha. enkelttilstand.
Måletidspunkterne skal være mellem:

19:00 og 1:59.
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Om de ugentlige gennemsnit

Ugentligt morgengennemsnit
Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om morgenen 
(4:00-9:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for 
hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter 
den første måling om morgenen.

Ugentligt aftengennemsnit
Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om aftenen 
(19:00-1:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit 
for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter 
efter den sidste måling om aftenen.

Første måling om 
morgenen

Inden for 10 minutter

9:59

4:00

Målinger om morgenen

Op til 3 målinger 

Morgenblodtryk

Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Målinger om aftenen

Sidste måling om 
aftenen

Inden for 10 minutter

1:59

19:00

Op til 3 målinger 

Aftenblodtryk
Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Måling 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
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Sådan vises morgen- og aftengennemsnit

1. Vælg din bruger-ID (A eller B).

2. Tryk på morgengennemsnits-
knappen ( ) eller aftengen-
nemsnitsknappen ( ).

Gennemsnittet for den aktuelle 
uge "THIS WEEK" vises på dis-
playet.
Morgen- og aftengennemsnit-
sværdien for samme uge kan 
vises ved at trykke på morgen-
gennemsnitskanppen ( ) 
eller aftengennemsnitsknappen 
( ). Det er vigtigt at tjekke både morgen- og aftengennem-
snit i samme uge.

3. Bliv ved at trykke på morgengennemsnitsknappen ( ) 
eller aftengennemsnitsknappen ( ) for at vise de foregå-
ende uger. Enheden viser "-1 WEEK" for den foregående uge 
til "-7 WEEK" for de ældste sæt værdier.

Bemærk: Hvis der er udført nok målinger i en 
uge til at beregne gennemsnittet, viser 
displayet som illustreret.

4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden.
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Bemærkninger om displaykombinationer
Ud over symbolerne for morgengennemsnit og aftengennemsnit, kan 
enheden også vise symbolet for for højt morgenblodtryk, hvis morgen-
gennemsnittet for den pågældende uge er over hjemmevejledningen 
for blodtryk. (Se Kapitel 3 "Anvendelse af enheden - Vigtig information" 
for flere oplysninger.) Afhængig af dine måleresultater vil disse blive 
vist i følgende kombinationer.

Display

Morgen-
gennemsnit

Morgengennemsnit fra denne 
uge med symbolet for morgen-
gennemsnit

Morgengennemsnit fra for 7 uger 
siden med symbolet for morgen-
gennemsnit + symbol for blin-
kende hjerteslag + symbol for for 
højt morgenblodtryk 

Aften-
gennemsnit

Aftengennemsnit fra denne uge 
med symbolet for aftengennem-
snit

Aftengennemsnit fra for 7 uger 
siden med symbolet for aftengen-
nemsnit + symbol for blinkende 
hjerteslag + symbol for for højt 
aftenblodtryk 

Gennemsnit inden for hjemme-
vejledningen for blodtryk

Gennemsnit over hjemmevej-
ledningen for blodtryk + for 
højt blodtryk om morgenen
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Symbolet for for højt blodtryk om morgenen ( ) vises, hvis det ugent-
lige gennemsnit for morgenmålinger er over 135/85.
I dette tilfælde vises symbolet for for højt blodtryk om morgenen ( ), 
når aftengennemsnittet vises, uanset værdierne for aftengennemsnit-
tet.

Sådan slettes alle værdier, der er lagret i hukommelsen
Værdierne, der er lagret i hukommelsen, slettes af bruger-ID.
Du kan ikke slette værdierne i hukommelsen delvist. Alle værdier for 
den bruger, du vælger, vil blive slettet.

1. Vælg din bruger-ID (A eller B).

2. Mens du holder inde på MEMORY-knappen, ( ) skal du sam-
tidig trykke på O/I START-knappen i mere end 2 sekunder, så 
vil alle værdier blive slettet.
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3.6 Download af data til en pc

Med Omrons blodtryksbehandlingssoftware, som følger med denne 
enhed, kan du se, behandle og udskrive data om det blodtryk, der 
måles med OMRON M10-IT Intellisense.
Se vedlagte "Installationsvejledning" før du installerer software på en 
pc. Se Installationsvejledningen for hvordan softwareapplikationen skal 
anvendes, og brug hjælpefunktionen i softwareapplikationen. 
Brug kun det autoriserede OMRON USB-kabel, der sælges sammen 
med enheden. Brug af andre kabler kan forårsage skade på enheden 
og vil bevirke, at brugergarantien bliver ugyldig. 

1. Åbn USB-stikkets dæksel.

2. Stik det normale USB-stik (store 
stik) ind i computeren.

3. Stik mini USB-stikket (lille stik) 
ind i USB-stikket på hovedenhe-
den.

Normalt USB-stik

Mini USB-stik 
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4. Hurtig brugervejledning

Denne Hurtige brugervejledning er kun ment som reference. 
Læs hele manualen før enheden bruges første gang.
For at hjælpe med at sikre en pålidelig aflæsning, skal du 
undgå at spise, ryge eller dyrke motion i mindst 30 minutter, 
før du foretager en måling.
Bemærk:Tag stramtsiddende tøj af overarmen.

1. Sid i en stol med fødderne fladt på gulvet og læg armen på et 
bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet.

2. Fastgør manchetten rundt om armen med stoffastgøringsstrim-
len.

3. Vælg din bruger-ID (A eller B).

4. Tryk på O/I START-knappen. 

Når målingen er afsluttet, viser enheden 
blodtryk og pulsfrekvens og tømmer auto-
matisk manchetten.

Bemærkninger:
• Vent altid mindst 2-3 minutter, før du foretager en ny blod-

tryksmåling.
• Bemærk at alle måleresultater er lagret i hukommelsen. Hvis 

forskellige personer udfører målinger med samme anordning, 
skal du sørge for at være klar over dette.
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Pleje og vedligeholdelse

5. Håndteringsfejl og problemer

5.1 Fejlmeddelelser
Fejldisplay Årsag Afhjælpning

Manchetten er ikke pumpet 
tilstrækkeligt op.

Læs og gentag omhyggeligt trinene 
anført under Kapitel 3.3.Bevægelse under måling.

Manchetten er pumpet for 
meget op.

Batterierne er opbrugt.
Udskift alle fire "AA" batterier med 
nye.
Se Kapitel 2.1.

Bevægelse, lyd. Læs og gentag omhyggeligt trinene 
anført under Kapitel 3.3.

Manchetten lækker luft. Udskift den med en ny manchet.

Blinker eller vises 
vedvarende.
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5.2 Fejlfinding

Problem Årsag Afhjælpning

Der vises intet display, 
når der trykkes på O/I 
START-knappen.

Batterierne er tomme. Udskift batterierne.

Kan ikke måle, eller 
aflæsningerne er for 
høje.

Er manchetten viklet kor-
rekt omkring armen?

Fastgør armmanchetten 
korrekt.

Manchettens tryk stiger 
ikke, selvom pumpemo-
toren kan høres.

Kontroller af luftstikket er 
korrekt tilsluttet til enhe-
den. Tryk lufttilslutnings-
stikket fast ind i 
luftstikforbindelsen. 

Blodtrykket er forskelligt 
hver gang. Aflæsninger 
er meget lav (eller høj). 

Blodtryksaflæsningerne varierer konstant med tids-
punktet for målingen og nervøsitet. Tag dybe indån-
dinger for at slappe af før en måling. 
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6. Vedligeholdelse og opbevaring 

For at beskytte enheden mod skade, skal følgende overhol-
des:

• Udsæt ikke enheden og manchetten for ekstreme temperaturer, 
luftfugtighed, fugt eller direkte sollys.

• Fold ikke manchet eller slange tæt sammen. 
• Adskil ikke enheden.
• Udfør ikke selv reparationer af nogen art. Hvis der er opstår en 

fejl, skal du konsultere OMRON distributøren eller kundetjene-
sten som nævnt på emballagen, eller søge rådgivning hos din 
forhandler af kirurgiske apparater eller apotek. 

• OMRON M10-IT er en præcisionsmåleanordning. Det er vigtigt, 
at nøjagtigheden bliver inden for specifikationerne. Det anbefa-
les, at du får enheden efterset hvert andet år for at sikre, at den 
er nøjagtig og fungerer korrekt. Konsulter OMRON distributøren 
eller kundetjeneste som nævnt på emballagen for flere oplysnin-
ger. 

• Udsæt ikke enheden for stærke stød eller vibrationer (f.eks. at 
tabe den på gulvet).

• Anvend ikke flygtige væsker til at rengøre enheden. ENHEDEN 
BØR RENGØRES MED EN BLØD, TØR KLUD. 

• Armmanchetten må ikke vaskes eller nedsænkes i vand.

Opbevaring
Enheden skal opbevares i den bløde opbeva-
ringstaske, når den ikke er i brug.

Bemærk: Hvis du bruger den valgfrie veksel-
strømsadapter, skal du sikre, at 
adapteren anbringes under manchet-
ten og enheden, så den ikke beska-
diger displayet.
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7. Valgfrie dele

Anvendelse af den valgfrie vekselstrømsadapter
Læg batterier i batterikammeret, selv når vekselstrømsadapteren 
anvendes.

Bemærkninger:
• Du må aldrig tilslutte netledningen eller frakoble den fra stikkontakten 

med våde hænder. 
• Brug kun den originale vekselstrømsadapter, som er konstrueret til 

denne enhed. Brug af ikke-understøttede adaptere kan beskadige 
opladeren.

• Når vekselstrømsadapteren opbevares sammen med hovedenheden, 
skal du passe på ikke at beskadige hovedenheden eller manchetten.

1. Stik vekselstrømsadapterens 
stik ind i vekselstrømadapte-
rens jackstik på hovedenhe-
dens bagside.

2. Stik vekselstrømsadapteren 
ind i en elektrisk kontakt.

Vekselstrømsadapteren afbrydes ved først at koble den fra den 
elektriske kontakt og derefter straks tage vekselstrømsadapte-
rens stik ud af hovedenheden.

Vekselstrømsadapter S

Bestillingsnr. 9515336-9

Armmanchet

Bestillingsnr. 9956685-4
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8. Tekniske data

Bemærk: Med forbehold af tekniske modifikationer uden forudgående varsel.
• Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON 

HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Kernekomponenten i OMRON-blodtryksapparater, 
som er tryksensoren, er fremstillet i Japan.

Denne anordning overholder bestemmelserne i EF Direktiv 93/42/EØF (Direktiv om 
medicinsk udstyr). 

Produktbeskrivelse Digital automatisk blodtryksmonitor
Model OMRON M10-IT (HEM-7080IT-E)
Display LCD digitalt display
Målemetode Oscillometrisk metode
Måleinterval Tryk: 0mmHg til 299mmHg

Puls: 40 til 180/min.
Nøjagtighed Tryk: �3 mmHg 

Puls:� 5% af displayets aflæsning
Oppumpning Fuzzy-logic styret med elektrisk pumpe
Tømning Automatisk overtryksventil
Hukommelse 84 målinger med dato og tidspunkt for hver bruger (A og B)
Strømkilde 4 "AA" batterier 1,5V eller AC/ DC adapter (6V = 4W)
Batteriets levetid Nye alkalinebatteriers kapacitet er ca. 1400 målinger, når 

de anvendes 6 gange om dagen med 4 nye alkalinebatte-
rier

Betjeningstemperatur/
Luftfugtighed

+10°C til +40°C
Maksimum: 30 til 90% RH 

Opbevaringstemperatur/
Luftfugtighed/Lufttryk

-20°C til +60°C
Maksimum: 10 til 95% RH
700 - 1060 hPa

Konsolvægt Ca. 420g uden batterier
Manchetvægt Ca. 240g
Ydermål Ca. 155 (l) mm � 131 (w) mm � 84 (h) mm
Manchetmål Cirka 152 mm � 600 mm

(Manchet: armens omkreds 22 til 42 cm)
Pakkens indhold Manchet, brugsanvisning, blød opbevaringstaske, batteri-

sæt, garantikort, blodtrykskort, USB-cabel, cd-rom, installa-
tionsvejledning

= Type B
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Dette mærke, som vises på produktet eller i dets litteratur, angiver, at 
det ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald ved slut-
ningen af dets levetid. For at undgå eventuel skade på miljøet eller 
menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, 
skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig 
vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer.

Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, 
eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe produk-
tet til miljømæssig sikker genbrug.

Virksomhedsbrugere skal kontakte leverandøren og kontrollere købekontraktens 
betingelser og vilkår. Produktet må ikke blandes med andet erhvervsmæssigt affald til 
bortskaffelse. 

Produktet indeholder ikke nogen farlige substanser.

Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Som følge af det stigende antal elektroniske apparater, såsom pc’er og mobiltelefo-
ner, kan medicinsk udstyr i brug være følsomt overfor elektromagnetisk forstyrrelse 
fra andet udstyr. Elektromagnetisk forstyrrelse kan resultere i fejlagtig funktion i det 
medicinske udstyr og forårsage en potentielt farlig situation.
Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andet udstyr.

EN60601-1-2:2007 standarden er indført for at regulere kravene til EMC (elektro-
magnetisk kompatibilitet) med det formål at forhindre farlige produktsituationer. 
Denne standard definerer immunitetsniveauerne for elektromagnetisk interferens, 
samt de maksimale niveauer for elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr.

Dette medicinske udstyr, som er fremstillet af OMRON HEALTHCARE, er i overens-
stemmelse med EN60601-1-2:2007 standard både vedrørende immunitet og emissi-
oner.
Alligevel er der særlige forholdsregler, som skal overholdes:
• Der må ikke anvendes mobiltelefoner og andet udstyr, som danner stærke elektri-

ske eller elektromagnetiske felter, i nærheden af det medicinske udstyr. Dette kan 
resultere i fejlagtig funktion i enheden og forårsage en potentielt farlig situation. Det 
anbefales at holde en minimumsafstand på 7 m. Det skal kontrolleres, at udstyret 
fungerer korrekt, hvis afstanden er kortere.

Der kan fås yderligere dokumentation i overensstemmelse med EN60601-1-2:2007 
hos OMRON HEALTHCARE EUROPE på den i brugsanvisningen nævnte adresse.
Dokumentation findes endvidere på www.omron-healthcare.com.

Korrekt bortskaffelse af produktet 
(Brugt elektrisk & elektronisk udstyr)
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DA

9. Nogle nyttige oplysninger om blodtryk

Hvad er blodtryk?
Blodtryk er et mål af den styrke, hvormed bloder flyder mod arterie-
væggene. Arterieblodtrykket ændrer sig konstant i løbet af hjertets 
cyklus. 
Det højeste tryk i cyklus kaldes det systoliske blodtryk; det laveste er 
det diastoliske blodtryk. 
Begge trykaflæsninger, det systoliske og det diastoliske, er nødven-
dige for at en læge kan vurdere status for en patients blodtryk.

Hvorfor et det godt at måle blodtrykket derhjemme?
Hvis dit blodtryk bliver målt af en læge, kan det forårsage angst, som i 
sig selv er en årsag til højt blodtryk. Da mange forskellige tilstande 
påvirker blodtrykket, er en enkelt måling måske ikke tilstrækkelig til en 
nøjagtigt diagnose. 
Mange faktorer, såsom fysisk aktivitet, angst eller tidspunktet på 
dagen, kan påvirke blodtrykket. Det er derfor bedst at prøve og måle 
blodtrykket på samme tidspunkt hver dag for at få en nøjagtig indika-
tion af ændringer i blodtrykket. Blodtrykket er typisk lavt om morgenen 
og stiger fra eftermiddag til aften. Det er lavere om sommeren og 
højere om vinteren. 
Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg), og målingerne skrives 
med det systoliske tryk før det diastoliske, f.eks. omtales et blodtryk 
skrevet som 140/90 som 140 over 90 mmHg.
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World Health Organizations klassificering af blodtryk 
World Health Organization (WHO) (verdenssundhedsorganisationen) 
og International Society of Hypertension (ISH) har udviklet den blod-
tryksklassifikation, som vises på denne figur.

Denne klassifikation er baseret på blodtryksværdier målt på siddende 
mennesker i hospitalsambulatorier.

Bemærk: Der er ingen universelt accepteret definition af lavt blodtryk. 
Men de, der har et systolisk tryk på under 100 mmHg anta-
ges at have for lavt blodtryk. 
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Eksempel: udsving på en dag (mand, 35 år)
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Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 JAPAN

EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND
www.omron-healthcare.com

Produktionsanlæg OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, KINA

Datterselskab

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, TYSKLAND
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIG

Distribueres af

MEDIQ Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
tlf. 36 37 92 00
www.mediqdanmark.dk

Fremstillet i Kina
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