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Prístroj OMRON MX2 Basic  jednoducho a rýchlo zmeria váš krvný tlak a pulz z paže 

bez pouzitia nafukovacieho balónika alebo stetoskopu. 

Prístroj OMRON MX2 Basic obsahuje štandardnú manžetu pre obvod paže od 22 do 32 
cm.  Môžu sa používať aj veľké manžety (32 - 42 cm,), ktoré dodávame na želanie.

Úvod

1 Ako získať zmysluplné hodnoty krvného tlaku 

Obsah

Všeobecné
• Prístroj OMRON MX2 Basic nie je 

vhodný na meranie frekvencie kardios-

timulátorov.
• Počas tehotenstva, arytmie a arteriosk-

lerózy poraďte sa so svojím lekárom, 

pretože toto môže ovplyvniť meranie.

• Pred meraním nejedzte, nepite ( alkohol), 

nefajčite, nešportujte a nekúpajte sa.

• Pred meraním a počas merania  buďte 

kľudní a uvoľnení. 

• Nikdy by ste nemali meniť dávkovanie 

liekov predpísané vaším lekárom.
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MX2 Basic Slovak

• Prístroj OMRON MX2 Basic skladujte 
na suchom, uzavretom mieste s 
teplotou medzi -20°C a 60°C.

• Ak nebudete prístroj OMRON MX2 
Basic využívať dlhší čas ( približne 3 

mesiace a viac), vyberte batérie z 

prístroja.

Tipy pre pouzitie
• Svoj krvný tlak kontrolujte aspoň dvakrát 

za den ( pred raňajkami a po práci ). 
• Nemerajte si krvný tlak, pokiaľ ste v 

dopravnom prostriedku. 
• Vždy merajte krvný tlak na tej istej paži. 

• Pred začiatkom merania oviňte si 

manžetu okolo paže.

Varovanie
• Prevádzková teplota medzi 10°C a 

40°C.
• Prevádzkové prostredie musí byť 

bez nadmerných vibrácií, nárazov, 

magnetických polí, elektrického šu-

mu atď. 

• Počas merania nevystavujte prístroj 
slnečnému svetlu.

• Počas merania nepribližujte sa s mo-

bilmi do vzdialenosti 5 metrov.

• Neovíjajte manžetu okolo iného pred-

metu akým je vaša paža. 

• Neprehýbajte manžetu a vzduchovú 
hadičku. 

• Dbajte na to, aby prístroj OMRON MX2 
Basic nespadol na zem.

A Displej 
B Tlačidlo Start

C Tlačidlo On/off 

D Konektor pre 
AC adaptér

E Manžeta na 
pažu 
F Vzduchová had-
ica

G Vzduchová 
prípojka

H Batéria 
compartment

J Vzduchový 
konektor

2 Prehľad
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Vloženie batérie

1 Odsuňte kryt batérií v smere šípky. 2 Vložte štyri batérie podľa obrázku do 

priestoru pre batérie a uzavrite 

priestor pre batérie.  
Pozor! Používajte štyri identické 1.5V 
batérie typu AA!

PULSE/min

SYS

mmHg

DIA

mmHg

MX2 Basic

Pripojenie manžety

1 Zastrčte vzduchovú zastrčku do do vzduch-
ového konektora.

KF

Nasadenie manzety 
Pozor! Nenafukujte manžetu pokým nie
je manžeta ovinutá okolo paže!

1 Obnažte si svoju pažu. 
Pozor! Vyhrňte si rukáv: zabráňte 

zníženiu prietoku krvi. F Vzduchová hadička

K Kovová spona

3 Príprava

2 Prevlečte koniec manžety cez sponu. . 
Pozor! Udržujte vzduchovú hadičku na 
vonkajšej strane! 

3 Pretiahnite si pažu cez tunel. 

Poznámka: Vzduchovú hadičku držte 

rovnobežne s  prostredníkom. 

1-2 cm
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Poznámka: Pri upevňovaní 

manžety na svoju pravú ruku 

natočte manžetu tak, aby vzduch-

ová hadička viedla okolo lakťa na 

strane malíčka. 

4 Uchopte koniec manžety a oviňte 

ňou svoju pažu.

Pozor! Presvedčte sa, že manžeta 

dôkladne sedí; neškrtite si svoju 

pažu! 

PULSE/min

DIA
mmHg
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mmHg

MX2 Basic
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QP

Riadiace funkcie 

B Tlačidlo Start 
C Tlačidlo On/off 

Meranie 
L Systolický krvný tlak v  mmHg. 
M  Symbol srdca: blikanie - prebieha 
meranie, rozosvietený - ukončenie 
merania. 

N Diastolický krvný tlak v mmHg. 
P Pulz: počet úderov srdca za minútu.
Q Batéria vybitá: batérie sú slabé

alebo/vybité
R Vyfukovanie: manžeta 

vypúšťa vzduch a meranie 

končí.

S Nafukovanie: manžeta sa nafukuje a za-

čína meranie. 

1-2 cm

4 Obsluha
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Výstraha!  Interval medzi dvoma za sebou idúcimi meraniami má byť aspoň tri minúty!

1 Pohodlne sa posaďte k stolu s chodid-

lami celkom na podlahe a pažu kľudne 

si položte na stôl.

2 Uvoľnite si pažu a dlaň otočte 

smerom nahor. 

Upozornenie! Manžeta má byť v 

priebehu merania vo výške srdca. 

PULSE/min
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mmHg
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mmHg

MX2 Basic MX2 Basic MX2 Basic

PULSE/min
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mmHg

PULSE/min
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3 Stlačte tlačidlo on/off. 
Upozornenie! Čakajte, pokým sa neobjaví nula a symbol srdca! 

4 Stlačte tlačidlo Start. 
Poznámka: Prístroj nafukuje manžetu 

na 170 mmHg. Ak je potrebné, prístroj 

automaticky zvyšuje tlak o 40 mmHg.

Poznámka: Pre nastavenie tlaku 
vyššieho ako 170 mmHg stlačte a držte 

tlačidlo Start.  
Varovanie! Nenafukujte nad 280 
mmHg! 

PULSE/min

DIA
mmHg

SYS
mmHg

MX2 Basic
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Poznámka: Manžeta automaticky 
vypúšťa vzduch.

Upozornenie: Seďte pokojne, nehýbajte 

sa a nerozprávajte!
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MX2 BasicMX2 Basic

Odcítanie údajov z displeja

2 Namerané hodnoty si zapíšte do 

svojho zápisníka hodnôt krvného

tlaku.

3 Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo on/

off. Poznámka: Prístroj sa automaticky 

odpojí do 5 minút.
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MX2 Basic
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MX2 Basic MX2 Basic

1 Z displeja odčítajte hodnoty krvného tlaku a pulzu.

Poznámka: Displej zobrazuje striedavo krvné tlaky a pulz.
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Symboly na displej I Chyba Príčina Odstránenie

Správny   Nízky tlak 
údaj  v manžete

nie je 
možný. Pohyb

Veľmi slabý 

cievny pulz 

Príliš vysoký 

tlak v 
manžete

Nízke Batérie slabé/ Vymeňte všetky štyri batérie typu AA
Fit four new identical 1.5V napätie vyčerpané za nové. 

Prázdny displej

• Na čistenie prístroja OMRON MX2 
Basic používajte mäkkú, mierne navl-
hčenú handričku. Pozor! Nepoužívajte 

benzén, riedidlá alebo podobné 

rozpúšťadlá!

• Manzetu cistite mäkkou handričkou 

navlhčenou v mydlovom roztoku.

Pozor! Manžetu nenamáčajte ani nep-
erte!

• Nevykonávajte sami žiadne opravy. Ak 
sa objaví nejaká chyba, obráťte sa na 

svojho OMRON predajcu alebo 
distribútora, ktorého adresa je 

uvedená na obale.

Kalibrácia
• Odporúča sa prístroj prekontrolovať 

každé dva roky, aby bola zaručená 

správna funkcia a presnosť. Poraďte sa s 

autorizovaným OMRON predajcom  alebo OM-

RON distribútorom  ako sú uvedení na obale..

Výmena batérií 
• Odstráňte batérie z priestoru pre 
batérie.

5 Chyba: príčiny a nápravy

6 Údržba a náhradné diely

Počkajte aspoň 3 minúty a zopakujte mer-

anie

Nafúkajte manžetu  na tlak o 40 mmHg 

vyšší než bola predchádzajúca hod-

nota.
Postupujte podľa inštruk-

cií, zopakujte meranie.

Počkajte aspoň 3 minúty a zopakujte mer-

anie

Nafúkajte manžetu na tlak o 30 mmHg 

nižší než bola predchádzajúca hodnota.
Postupujte podľa inštruk-

cií, zopakujte meranie.
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Product name Digitálny automatický monitor krvného tlaku na pažu
Model MX2 Basic
Display Digital LCD 
Measurement range Tlak: 0 - 299 mmHg / Pulz: 40 - 180 / min.
Presnosť Tlak: ± 3 mmHg 

Pulz: ± 5% z hodnoty na displeji
Nafukovanie Automatické pomocou elektrickej pumpy
Deflation Automatické vypúšťanie vzduchu riadené ventilom
Rapid pressure release Automatický odsávací ventil
Pressure detection Kapacitný ˝  tlakový senzor 
Metóda merania Oscilometrická metóda
Zdroj energie 4 x 1.5V batérie typ AA, 

AC adaptér (voliteľný diel)
Životnosť batérií Nové batérie vydržia približne 300 meraní                       
Prevádzková teplota/vlhkosť      +10°C až +40°C / 30% to max. 85% (relatívna vlhkosť)   
Prevádzkové prostredie bez nadmerných vibrácií, nárazov, magnetických polí, 

elektrického šumu atď.
Skladovacia teplota/vlhkosť -20°C až +60°C /10% až max. 95% (relatívna vlhkosť)
Hmotnosť Približne 350 g vrátane manžety, mimo batérií
Vonkajšie rozmery Približne 118 mm (�` Š) x 90 mm (V) x 130 mm (D)
Rozmery manžety Približne 145 mm (Š) x 480 mm (D)
Obvod paže 22 cm až 32 cm
Príslušenstvo Manžeta, návod na použitie, záručný list, zápisník hodnôt krvného tlaku
Voliteľné diely Veľká manžeta pre obvody medzi 32-42 cm, AC adaptér
Poznámka Technické È úpravy sú ˙vyhraden é Èbez predch ádzajúceho ohlásenia.

= Type B 0197

Výrobca OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japan

Obchodný zástupca v EÚ OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. 
Kruisweg 577, NL-2132 NA  Hoofddorp

Tento prístroj spĺňa predpisy smernice EC 93/42/EEC (Smernica pre lekárske prístroje). Tento 
tlakomer bol vyvinutý v súlade s európskou normou EN1060, Neinvazívne tónometre  Časť 1: 
Všeobecné požiadavky a Časť 3: Dodatočné požiadavky pre elektromechanické systémy merania 
krvného tlaku.

7 Technické údaje

a vložte štyri nové identické 1.5 V batérie typu AA.
Náhradné diely

• Vzhľadom na vysoké firemné kvalitatívne 

štandardy, firma OMRON považuje hlavnú 

jednotku za neservisovateľný diel pretože po 

výmene technologicky špičkových komponetov 

je nutná ich náležitá kalibrácia.

Upozornenie! Likvidácia batérií a 

prístroja OMRON MX2 Basic mala by 

sa uskutočňovať v zhode so štátnymi 

smernicami pre likvidáciu elektronických 

výrobkov. 
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Krvný obeh 

Krvný obeh má na starosti dodávanie 

kyslíka telu. Krvný tlak je tlak prúdiacej 

krvi vyvíjaný na steny tepien. Hodnota 
systolického krvného tlaku ( vyšší tlak 

alebo horná hodnota ) predstavuje 

krvný tlak vytvorený stiahnutím srd-

cového svalu.

Hodnota diastolického krvného tlaku ( 

nižší tlak alebo spodná hodnota) 

predstavuje krvný tlak vyvolaný 

uvoľnením srdcového svalu. 

Klasifikácia krvného tlaku

Svetová zdravotná organizácia (WHO) a 
Medzinárodná spoločnosť pre hyperten-

ziu (ISH) vyvinuli metódu klasifikácie 

krvného tlaku. Táto klasifikácia sa 

zakladá na hodnotách krvného tlaku 

nameraných v sede u osôb liečených 

ambulantne.

Zdravie a krvný tlak

Výskyt vysokého tlaku rastie s vekom. 
Okrem toho nedostatok telesného cvičenia, 

tučnota a vysoké hodnoty cholesterolu

(LDL), ktorý sa ukladá na vnútorné steny 

ciev, znižuje pružnosť týchto ciev. Zvýšený 

tlak urýchľuje kôrnatenie tepien, čo môže 

viesť k veľmi vážnym ťažkostiam napríklad 

mozgovej mŕtvici alebo infarktu myokardu. 

Preto je veľmi dôležité vedieť, či krvný tlak je 

v zdraviu prospešnom rozsahu. Krvný tlak 

kolíše z minúty na minútu, v priebehu celého 

dňa. Preto je nevyhnutné vykonávať 

pravidelné merania, aby vám pomohli určiť 

priemerný krvný tlak.

Príznaky vysokého krvného tlaku

Vysoký krvný tlak môže byť dlhý čas bez 

povšimnutia, pretože nespôsobuje viditeľné 

príznaky.  Nasledujú všetky možné príčiny 

abnormálne vysokého krvného tlaku:

Optimálny krvný 
tlak 

(cieľový stav)

Normálny krvný 
tlak 

Normálna systolická hodnota

Slabá hypertenzia

Stredná hypertenzia

Ťažká hypertenzia

Systolický krvný tlak 
(mmHg)

Diastolický 
krvnýf tlakf 
(mmHg)

80

180

160

140

130

120

85 90 100 110

Podľa klasifikácie krvného tlaku ako uvádzajú WHO/ISH

8 Všeobecné informácie o krvnom tlaku
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• Nadváha

• Vysoká hladina cholesterolu

• Fajčenie

• Nadmerná konzumácia alkoholu

• Stres a emočné zmätky, výkyvy

• Nadmerná konzumácia soli

• Nedostatok fyzického cvičenia

• Genetická/dedičná predispozícia

• Skryté choroby, napríklad poruchy 

pečene alebo endokrinné problémy. 

Meranie krvného tlaku

Denné meranie svojho krvného tlaku vám 

umožní rozpoznať vysoký krvný tlak v 

rannej fáze a získať medicínsku liečbu. 

Oscilometrická metóda stanovuje krvný 

tlak meraním fluktácií tlaku zapríčinených 

pulznými vlnami.

Pretože váš krvný tlak kolíše v priebehu 

dňa ( pozrite si graf na nasledujúcej 

strane ) mali by ste merať tlak každý deň 

v tom istom čase, aby ste zaistili, že mer-

ania sú naozaj porovnateľné. V ordinácii 

lekára nervozita a napätie

môžu zapríčiniť, že váš krvný tlak bude 

vyšší ako tlak nameraný v domácich 

podmienkach. Je to známe ako 

“Hypertenzia z bielych plášťov”.

Liečenie vysokého tlaku

Ak váš krvný tlak pri opakovaných mer-

aniach počas niekoľkých dní dosahuje 

horné hodnoty 140 - 160 mmHg a spodné

hodnoty 90-95 mmHg , mali by ste sa 

poradiť so svojím lekárom o podrobnom 

lekárskom vyšetrení. Pri liečení, ktoré vám 

predpísal váš lekár, môžete si pomáhať 

nasledujúcimi spôsobmi: 

• Schudnite a znížte si hladinu cholesterolu 

znížením množstva kalórií a tuku vo svojej 

strave. Obmedzte živočíšne tuky a jedzte 

viac ovocia a zeleniny.

• Znížte spotrebu alkoholu.

• Znížte príjem kuchynskej soli: Nemecká 

liga pre boj s vysokým tlakom odporúča 

priemerne šesť gramov soli denne (t.j. 

jedna čajová lyžička).
• Prestaňte fajčiť.

• Pravidelne cvičte.

• Kontrolujte svoj krvný tlak.

m
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H
g

200

150

100

50

6 12 18 24

Horná krivka: systolický krvný tlak
Spodná krivka: diastolický krvný tlak

Denná hodina
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