
WAŻNE: Ten zestaw został przygotowany specjalnie dla Państwa i Państwa 
potrzeb zdrowotnych.  
Nie może być on używany przez nikogo innego, w tym przez członków rodziny. 

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU?
Państwa lekarz decyduje, które z poniższych urządzeń Państwo otrzymają:      

CIŚNIENIOMIERZ 
OMRON

WAGA OMRON CENTRUM DANYCH
 (z ładowarką) 

UWAGA: Może się zdarzyć, że otrzymają Państwo jedynie ciśnieniomierz lub ciśnieniomierz i 
wagę, w zależności od zamówienia złożonego przez lekarza.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

WAŻNE: Do prawidłowego funkcjonowania, elementy zestawu  
muszą być umieszczone w odległości 3 metrów od siebie.

	� Podłączyć centrum 
danych do prądu

	� Umieścić 
ciśnieniomierz w 
miejscu, w którym 
można usiąść prosto

	� Jeżeli otrzymali 
Państwo wagę, należy 
ją umieścić na twardej, 
równej powierzchni 
(nie na dywanie)

Szybka instrukcja użytkowania



POPRAWNE UŻYWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 
Poprawne używanie urządzeń pomiarowych jest ważne w celu zarejestrowania dokładnych danych. 

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby dokonać pomiarów:

Ciśnienie krwi
• Prosimy nie ćwiczyć, nie 

pić alkoholu, nie palić ani 
nie spożywać dużego 
posiłku na 30 minut przed 
dokonaniem pomiaru

• Prosimy usiąść ze stopami 
płasko opartymi na podłodze

• Należy siedzieć spokojnie 
od 5 do 15 minut przed 
dokonaniem pomiaru

Waga
• Należy upewnić się, że waga 

znajduje się na twardej, 
płaskiej powierzchni

• Należy skorzystać z łazienki 
przed wejściem na wagę

• Przy dokonywaniu 
obu pomiarów razem, 
należy wejść na wagę po 
zmierzeniu ciśnienia krwi

UWAGA: Należy zawsze skorzystać z łazienki przed pomiarem ciśnienia krwi lub ważeniem. 

NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM 
ZALECONYM PRZEZ LEKARZA
	� Skorzystać z toalety

	� Zmierzyć ciśnienie krwi 
(2-3 razy dziennie)

	þ Po 
przebudzeniu

	þ W okresie 
odpoczynku

	þ Przed 
spaniem

	� Wejść na wagę

	þ Po 
przebudzeniu

   	þ Przed 
spaniem

	�
Brać lekarstwa zgodnie z zaleceniami lekarza

Aby porozmawiać z członkiem zespołu VitalSight, należy zadzwonić pod numer 
1-877-510-5902
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