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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

       Giới thiệu chung
Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng máy đo huyết áp HEALTH 
TEC  (TMB-1018-S). Máy có tính năng đo huyết áp, đo nhịp tim và lưu trữ 
kết quả. Sản phẩm có thể sử dụng tốt nhất trong vòng 2 năm.
Hướng dẫn này bao gồm thông tin quan trọng về an toàn và bảo quản sản 
phẩm, cung cấp hướng dẫn từng bước cụ thể để sử dụng sản phẩm.
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.

Thông số sản phẩm:
Màn hình điện tử LCD 140*36mm 
Lưu trữ tối đa 60 kết quả
Sử dụng công nghệ thổi phồng

       Mục đích sử dụng
Máy đo huyết áp điện tử HEALTH TEC được sử dụng để đo huyết áp và 
nhịp tim cho những người có số đo cánh tay từ 22cm đến 32cm (khoảng 
từ 8,75in đến 12,5in).
Sản phẩm được chỉ định sử dụng tại nhà và chỉ dành cho người lớn.

       Chống chỉ định
1. Không sử dụng sản phẩm cho người được chẩn đoán hoặc đang mang 
bầu.
2. Sản phẩm không phù hợp cho các bệnh nhân đã tiến hành cấy ghép các 
thiết bị y tế điện tử, như máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim.

       Nguyên tắc đo lường
Sản phẩm sử dụng công thức đo dao động để xác định huyết áp người sử 
dụng. Trước khi đo, máy thiết lập chế độ “không áp suất” tương tự như áp 
suất khí quyển thông thường. Sau đó sẽ bắt đầu thổi phồng và chèn vào 
vòng cánh tay, cùng lúc, máy phát hiện các dao động áp suất tạo ra bởi 
xung nhịp đập, từ đó xác định huyết áp tâm thu, tâm trương và nhịp tim 
người sử dụng.

       Hướng dẫn an toàn
Các kí hiệu dưới đây được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng, trên bao bì 
hoặc trên các bộ phận khác của sản phẩm. Đây là những yêu cầu tiêu 
chuẩn để sử dụng sản phẩm.
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Người sử dụng bắt buộc phải 
đọc hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất

Số seri sản phẩm

Dòng điện một chiều

Tuân theo quy định MDD 
93/42/EEC

Tái chế

Sử dụng trong nhà

T1A/250V o3.6*10CCC

Phụ tùng loại BF

Bảo vệ môi trường – Sản  phẩm  
điện tử không nên được bỏ đi 
cùng với các loại rác thải sinh 
hoạt khác. Hãy tái chế tại cơ sở 
gần nhất. Liên hệ chính quyền địa 
phương hoặc đại lý bán lẻ để 
được hướng dẫn tái chế.

Ngày sản xuất

Thiết bị cấp II

Cảnh báo: Các cảnh báo cẩn  
thận phải được lưu ý để tránh 
gây ra thiệt hại
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CẢNH BÁO
* Thiết bị chỉ sử dụng cho người lớn và tại nhà.
* Thiết bị không sử dụng cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, bệnh nhân đã cấy thiết bị y tế 
điện tử, bệnh nhân có tiền sử bị nhịp tim nhanh, rung tâm nhĩ, ngoại biên, các bệnh động 
mạch và bệnh nhân đang điều trị nội mạch hoặc sử dụng van điều chỉnh động, tĩnh mạch 
hoặc người đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Vui lòng tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng 
nếu đang bị bệnh.
* Thiết bị không sử dụng để do huyết áp cho trẻ em. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi 
sử dụng cho trẻ lớn hơn.
* Thiết bị không sử dụng cho các bệnh nhân đang được vận chuyển ngoài cơ sở y tế.
* Thiết bị này không dành cho sử dụng công cộng.
* Thiết bị này được dùng để đo và theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn. Thiết bị 
không dành cho mục đích sử dụng trên các bộ phận khác ngoài cánh tay hoặc cho các 
chức năng khác ngoài đo huyết áp.
* Vui lòng không nhầm lẫn giữa tự theo dõi và tự chẩn đoán. Thiết bị này cho phép bạn 
tự đo huyết áp. Vui lòng không thực hiện hoặc ngừng điều trị y tế mà không có sự hướng 
dẫn từ bác sĩ.
* Nếu bạn đang trong quá trình điều trị y tế, hãy tham khảo bác sĩ của bạn để xác định 
thời điểm thích hợp để do huyết áp. Tuyệt đối không thay đổi đơn thuốc mà không có chỉ 
định của bác sĩ.
* Không thực hiện bất kỳ biện pháp điều trị nào dựa trên cơ sở tự đo huyết áp. Không 
được thay đổi liều thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu 
bạn có bất kỳ câu hỏi về huyết áp của bạn.
* Khi thiết bị được sử dụng để đo các bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim như nhịp nhanh nhĩ, 
tâm thất hoặc rung tâm nhĩ, kết quả được đưa ra có thể sai lệch. Vui lòng tham khảo ý 
kiến bác sĩ của bạn về kết quả.
* Không làm xoắn ống kết nối trong khi sử dụng, nếu không, áp lực vòng bít có thể tăng 
liên tục và có thể ngăn chặn lưu lượng máu và gây thương tích cho bệnh nhân.
* Khi sử dụng thiết bị này, vui lòng chú ý đến các tình huống sau đây có thể làm gián đoạn 
lưu lượng máu và ảnh hưởng đến lưu thông máu của bệnh nhân, do đó gây ra tổn thương 
có hại cho bệnh nhân: Kết nối ống xoắn quá thường xuyên và đo nhiều lần liên tiếp; Sử 
dụng vòng bít áp lực lên bất kỳ cánh tay nào của bệnh nhân đã có sự tiếp cận hoặc điều 
trị nội mạch, hoặc đã có van động mạch tĩnh mạch (A-V), Bơm phồng lên một bên tay đã 
thực hiện phẫu thuật cắt tuyến vú.
* Cảnh báo: Không thực hiện bơm phồng ở nơi đang có vết thương; điều này có thể khiến 
vết thương của người sử dụng trở nên nặng hơn.
* Không bơm phồng trên cùng cánh tay mà thiết bị ME giám sát khác đang được áp dụng 
đồng thời, vì điều này có thể gây mất chức năng tạm thời của các thiết bị ME giám sát.
* Trong trường hợp khi xảy ra lỗi khiến vòng bít bị phồng căng trong quá trình đo, hãy mở 
vòng bít ngay lập tức. Áp suất cao kéo dài (Áp suất vòng tay ＞ 300mmHg hoặc áp suất 
＞ 15mmHg trong hơn 3 phút) lên cánh tay có thể gây ra chàm tay.
* Vui lòng kiểm tra xem nếu hoạt động của thiết bị dẫn đến suy yếu kéo dài của bệnh 
nhân tuần hoàn máu.
* Trong quá trình đo, vui lòng tránh tác động làm hạn chế tín hiệu từ đường ống kết nối
* Thiết bị này không thể sử dụng cùng lúc với thiết bị phẫu thuật HF.

CẢNH BÁO
* Tài liệu kèm theo sẽ cho thấy rằng Máy đo huyết áp đã được điều tra lâm sàng theo các 
yêu cầu của ISO 81060-2: 2013.
* Để xác nhận hiệu chuẩn của máy đo huyết áp tự động, xin vui lòng liên hệ nhà sản xuất.
* Thiết bị này chống chỉ định với phụ nữ được chẩn đoán hoặc đang mang thai.
Ngoài việc đưa ra kết quả đo không chính xác, thiết bị có thể gây ra ảnh hưởng đối với 
thai nhi.
* Sử dụng thiết bị thường xuyên và liên tiếp có thể gây ra rối loạn lưu thông máu và chấn 
thương.
* Thiết bị không phù hợp để sử dụng liên tục trong các trường hợp khẩn cấp hoặc hoạt 
động y tế. Nếu không, cánh tay và ngón tay của bệnh nhân sẽ trở nên tê, sưng và thậm 
chí là tím bầm do thiếu máu.
* Khi không sử dụng, bảo quản thiết bị tại nơi khô ráo và bảo quản thiết bị khỏi độ ẩm, 
nhiệt, xơ, bụi và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Không đặt vật nặng nào trên hộp đựng.
* Thiết bị chỉ có thể được sử dụng cho mục đích được nêu trong hướng dẫn. Nhà sản 
xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra nếu sản phẩm bị sử dụng sai 
cách.
* Thiết bị bao gồm nhiều bộ phận dễ hỏng và phải được bảo quản thận trọng. Vui lòng 
tuân theo hướng dẫn lưu trữ và vận hành được mô tả trong hướng dẫn này.
* Thiết bị không phải là thiết bị AP / APG và không phù hợp để sử dụng cùng với hỗn hợp 
thuốc mê dễ cháy với không khí có oxy hoặc oxit nitơ.
* Cảnh báo: Không bảo trì thiết bị trong khi thiết bị ME đang được sử dụng.
* Bệnh nhân là người sử dụng thiết bị.     
* Bệnh nhân có thể đo dữ liệu và thay pin trong điều kiện bình thường, bảo trì thiết bị và 
các phụ kiện theo hướng dẫn sử dụng.
* Để tránh các lỗi khi đo, vui lòng tránh đo trong khu vực bức xạ trường điện từ mạnh 
hoặc tín hiệu xung / điện nhanh.
* Máy đo huyết áp và vòng bít phù hợp để sử dụng trong môi trường y tế. Nếu bạn bị dị 
ứng với polyester, nylon hoặc nhựa, vui lòng không sử dụng thiết bị này.
* Trong quá trình sử dụng, bệnh nhân sẽ tiếp xúc với vòng bít. Các vật liệu của vòng bít 
đã được thử nghiệm và tuân thủ các yêu cầu của ISO 10993-5: 2009 và ISO 10993-10: 
2010 và sẽ không gây ra bất kỳ phản ứng kích thích nào.
* Nếu bạn cảm thấy khó chịu trong khi đo, chẳng hạn như đau ở cánh tay hoặc các bộ 
phận khác, nhấn nút START / STOP để giải phóng không khí ngay lập tức khỏi vòng bít. 
Nới lỏng vòng bít và tháo nó ra khỏi cánh tay của bạn.
* Nếu áp suất vòng bít đạt 40 kPa (300 mmHg), thiết bị sẽ tự động xì hơi. Nếu vòng bít 
không xì hơi khi áp suất đạt 40 kPa (300 mmHg), hãy tháo vòng bít ra khỏi cánh tay và 
nhấn nút START / STOP để ngăn việc chèn quá mức.
* Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và trong tình trạng hoạt 
động tốt nhất. Kiểm tra thiết bị, không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng. Việc sử dụng 
thiết bị đã bị hư hỏng có thể gây thương tích, kết quả đo không đúng hoặc gây nguy hiểm 
nghiêm trọng.
* Không rửa vòng bít trong máy giặt hoặc máy rửa chén!
* Tuổi thọ của vòng bít có thể thay đổi theo tần suất giặt, tình trạng da và trạng thái bảo 
quản. Tuổi thọ thông thường là 10000 lần đo.
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CẢNH BÁO
* Nên kiểm tra hiệu suất 2 năm một lần và sau khi bảo trì sửa chữa, kiểm tra yêu cầu 
trong giới hạn lỗi của chỉ thị áp suất vòng bít và rò rỉ không khí (thử nghiệm ít nhất là 
50mmHg và 200mmHg).
* Vui lòng vứt bỏ các phụ kiện, các bộ phận có thể tháo rời và THIẾT BỊ ME theo chỉ thị 
của địa phương.
* Nhà sản xuất sẽ cung cấp các sơ đồ mạch chuẩn, danh sách bộ phận cấu thành, mô tả, 
hướng dẫn hiệu chuẩn, v.v. để hỗ trợ nhân viên dịch vụ sửa chữa các bộ phận.
* Các chân cắm phích cắm / bộ chuyển đổi cần cách điện thiết bị với nguồn điện. Không 
đặt thiết bị ở vị trí khó ngắt kết nối với nguồn cung cấp để ngắt an toàn hoạt động của 
thiết bị ME
* Người sử dụng thiết bị không được chạm vào đầu ra của pin / bộ chuyển đổi và bệnh 
nhân đồng thời.
* Vệ sinh: Môi trường bụi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Vui lòng sử dụng 
vải mềm để làm sạch toàn bộ thiết bị trước và sau khi sử dụng. Không sử dụng chất tẩy 
rửa mài mòn hoặc dễ bay hơi.
* Thiết bị này không cần phải được hiệu chỉnh trong vòng hai năm sử dụng.
* Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với thiết bị trong việc thiết lập, bảo trì hoặc sử dụng, vui 
lòng liên hệ với NHÂN VIÊN DỊCH VỤ của HEALTH TEC. Không tự ý mở hoặc sửa chữa 
thiết bị trong trường hợp có sự cố. Thiết bị chỉ được bảo dưỡng, sửa chữa và mở bởi các 
cá nhân tại các trung tâm bán hàng / dịch vụ được ủy quyền..
* Vui lòng báo cho HEALTH TEC  nếu có bất kỳ hoạt động hoặc tình huống bất ngờ nào 
xảy ra.
* Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi để tránh hít phải hoặc nuốt các 
bộ phận nhỏ, điều này có thể gây nguy hiểm hoặc thậm chí gây tử vong.
* Cẩn thận bị siết cổ do dây cáp và ống mềm do dây này rất dài.
* Cần ít nhất 30 phút để thiết bị ME làm ấm từ nhiệt độ tối thiểu giữa các lần sử dụng cho 
đến khi thiết bị sẵn sàng để sử dụng. Và cần ít nhất 30 phút để thiết bị ME làm mát từ 
nhiệt độ lưu trữ tối đa giữa các lần sử dụng cho đến khi thiết bị sẵn sàng cho sử dụng 
tiếp theo.
* Thiết bị này cần được lắp đặt và đưa vào sử dụng theo thông tin được cung cấp trong 
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM;
* Các thiết bị liên lạc không dây như thiết bị mạng gia đình không dây, điện thoại di động, 
điện thoại không dây và trạm gốc của chúng, bộ đàm có thể ảnh hưởng đến thiết bị này 
và nên để cách xa thiết bị ít nhất một khoảng cách. Khoảng cách “d" được tính toán bởi 
NHÀ SẢN XUẤT từ cột 80 MHz đến 5,8 GHz của Bảng 4 và Bảng 9 của IEC 60601-1-2: 
2014, nếu phù hợp.
* Vui lòng sử dụng PHỤ KIỆN và các bộ phận có thể tháo rời được chỉ định / ủy quyền bởi 
nhà sản xuất. Nếu không, các phụ kiện, bộ phận này có thể gây thiệt hại cho thiết bị hoặc 
gây nguy hiểm cho người dùng / bệnh nhân.
* Không có đầu nối khóa nào được sử dụng trong việc lắp đặt đường ống. Nếu có, có khả 
năng chúng có thể vô tình được kết nối với các hệ thống chất lỏng nội mạch, cho phép 
không khí được bơm vào mạch máu.
* Vui lòng sử dụng thiết bị trong môi trường được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng. 
Nếu không, hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị sẽ bị ảnh hưởng và suy  giảm.

  KÍ HIỆU TRÊN MÀN HÌNH LCD    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

BIỂU TƯỢNG MÔ TẢ GIẢI THÍCH

Huyết áp tâm thu

Huyết áp tâm trương

Nhịp tim

Kí hiệu giãn ra

Thời gian (giờ:phút)

Bộ nhớ

mmHg

kPa

Pin yếu

Cảnh báo chuyển động

Trung bình

Đang tìm kiếm

Nhịp tim bất thường

Chỉ số huyết áp

Ngày/Tháng

Nhịp tim

Huyết áp cao

Huyết áp thấp

Nhịp tim mỗi phút

Vòng đo tay đang giãn ra

Thời gian hiện tại
Thể hiện thiết bị đang ở giao diện lưu 
trữ của kết quả

Đơn vị đo huyết áp
(1mmHg=0.133kPa)
Đơn vị đo huyết áp
(1kPa=7.5mmHg)

Pin yếu, cần được sạc

Chuyển động có thể khiến kết quả đo 
không chính xác
Huyết áp trung bình

Kết quả được lưu lại sẽ được hiển thị

Thiết bị đang phát hiện nhịp tim bất 
thường trong quá trình đo huyết áp

Đánh giá kết quả đo huyết áp

  “M” là “tháng”, ‘D” là “ngày”

Thiết bị đang phát hiện nhịp tim 
trong quá trình đo huyết áp
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

THIẾT LẬP NGÀY, GIỜ VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
Việc cài đặt đồng hồ là rất quan trọng trước khi tiến hành đo huyết áp, để 
mỗi bản ghi kết quả đều được ghi thời gian cụ thể và lưu trong bộ nhớ. 
(Khoảng thời gian thiết lập: 2017 - 2057, thời gian: 24 giờ)

1. Khi thiết bị đang tắt, 
giữ nút “SET” 3 giây để 
vào chết độ cài đặt 
[NĂM]

2. Ấn nút [MEM] thể 
thay đổi năm. Mỗi lần 
ấn sẽ tăng lên 1 năm.

3. Sau khi thiết lập xong 
[NĂM], ấn nút [SET] để 
lưu và chuyển sang 
thiết lập khác

4. Lặp lại bước 2 và 3 để thiết lập [THÁNG] và [NGÀY].

5. Lặp lại bước 2 và 3 để thiết lập [GIỜ] và [PHÚT]

6. Lặp lại bước 2 và 3 để thiết lập [ĐƠN VỊ ĐO].

7. Sau khi thiết lâp đơn vị, máy sẽ
hiển thị như dướI đây.
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START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM START   STOP TESMEM



TIẾN HÀNH ĐO TIẾN HÀNH ĐO

THẮT VÒNG BÍT
1. Tháo các trang sức hay vòng tay ở bên tay trái trước 
khi đó. Lưu ý: Nếu bác sĩ chẩn đoán tay trái bạn tuần 
hoàn kém, hãy sử dụng tay phải.
2. Cuộn hoặc đẩy tay áo lên để lộ da. Hãy đảm bảo tay 
áo của bạn không quá chặt..
3. Giữ cánh tay của bạn với lòng bàn tay hướng lên và 
buộc vòng bít trên cánh tay đó, sau đó  đặt ống ra khỏi 
trung tâm  về phía  bên  trong của cánh tay thẳng hàng 
với ngón tay út; HOẶC để dấu      trên động mạch chính 
(ở bên trong cánh tay của bạn). Lưu ý: Xác định vị trí 
động mạch chính bằng cách ấn bằng 2 ngón tay cao 
hơn khoảng 2 cm so với khuỷu tay ở bên trong cánh tay 
trái.  Xác định nơi mà xung có thể được cảm nhận mạnh 
nhất. Đây là động mạch chính của bạn.
4. Vòng bít không nên bị thắt quá chặt. Bạn nên có thể 
cho 1 vòng tay vào giữa vòng bít và cánh tay..
5. Ngồi thoải mái và đặt tay đang đo trên một bề mặt 
phẳng. Đặt khuỷu tay của bạn trên bàn để vòng bít ở 
ngang tầm với tim. Xoay lòng bàn tay lên trên. Ngồi 
thẳng trên ghế và hít thở sâu 5-6 lần.
6. Lời khuyên cho các bệnh nhân cao huyết áp:
* Nghỉ ngơi 5 phút trước khi tiến hành đó lần đầu. Chờ ít 
nhất 3 phút giữa các lần đo.Điều này sẽ giúp lưu thông 
máu của bệnh nhân trở nên tốt hơn
* Tiến hành đo trong phòng yên lặng
* Bệnh nhân phải thoải mái nhất có thể, không nói 
chuyện hay di chuyển trong quá trình đo.
* Vòng bít phải để ngang với tâm nhĩ phải của tim.
* Vui lòng ngồi thoải mái. Không vắt chân và để bàn 
chân trên mặt đất.Tựa lưng vào ghế.
* Để so sánh có ý nghĩa, hãy thử đo trong các điều kiện 
tương tự nhau. Ví dụ, thực hiện các phép đo hàng ngày 
vào khoảng thời gian gần như cùng lúc, trên cùng một 
cánh tay hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

TIẾN HÀNH ĐO

Màn hình LCD

Điều chỉnh về 0

Bơm khí và đo

Hiển thị và lưu kết quả
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2. Ấn “START/STOP” để tắt thiết bị, 
Nếu không thiết bị sẽ tự động tắt 
trong 1 phút.

1. Ấn nút START/STOP để khởi 
động thiết bị

2~3cm

START   STOPMEM SET

START   STOPMEM SET

1
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QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUẢN LÝ DỮ LIỆU

TÌM KẾT QUẢ ĐO ĐÃ LƯU

1. Khi thiết bị điều khiển đang tắt, 
ấn nút “MEM” để hiển thị kết quả 
trung bình 3 lần đo gần nhất. Nếu 
kết quả đo ít hơn 3, màn hình sẽ 
hiển thị kết quả gần nhất.

Kí hiệu "AVG" sẽ hiển thị 
ở góc phải màn hình

2. Ấn nút “MEM” hoặc “SET” 
để tìm kết quả đo mong 
muốn.

Thứ tự của bản ghi, 
ngày, giờ sẽ hiển thị 
lần lượt.

CẢNH BÁO
Bản ghi gần nhất (1) sẽ hiển thị đầu tiên. Mỗi lần có bản ghi mới sẽ trở thành 
bản ghi hiển thị đầu tiên. Các bản ghi khác sẽ bị đẩy lùi về sau tương ứng (Ví 
dụ, 2 trở thành 3, và cứ như thế), và bản ghi cuối cùng (60) sẽ bị xóa.

XÓA KẾT QUẢ ĐO
Nếu bạn tiến hành đo sai cách, bạn có thể xóa tất cả các kết quả đó theo 
các bước dưới đây

1. Khi thiết bị điều khiển 
đang tắt, ấn giữ nút 
“MEM” trong 3 giây, màn 
hình sẽ nháy hiển thị 
“DEL+All”.

2. Ấn nút “SET” để xác 
nhận xóa, sau đó thiết bị 
sẽ tắt.

3. Nếu bạn không muốn xóa bản 
ghi, ấn “START/STOP” để thoát

4. Nếu không có kết quả 
đo đã lưu, màn hình sẽ 
hiển thị như sau:
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START   STOPMEM SET

NWODPU

POTS   TRATS TESMEM

1

1

Thứ tự bản ghi.
Tổng có 3 bản ghi.

Ngày đo là 08/08 Giờ đo là 13:28

START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM

STA TR S   POT ESMEM T



THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG

LƯU Ý KHI ĐO
Kết quả đo có thể không chính xác nếu tiến hành đo trong các điều kiện 
dưới đây.

Trong vòng 1 tiếng 
sau khi ăn, uống

Đo ngay sau khi uống trà, 
cà phê hoặc hút thuốc

Trong vòng 20 phút 
sau khi tắm

Đang nói chuyện hoặc 
di chuyển ngón tay

Trong thời tiết quá lạnh Khi đang mắc tiểu

Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng 
mặt trời trời

Tránh tiếp xúc với nước, nếu có 
thì dùng khẳn sạch lau

Tránh rung lắc và va đập
Tránh môi trường bụi bẩn, nhiệt 

độ không ổn định

Dùng khăn ẩm để lau vết bẩn Tránh giặt vòng bít

BẢO QUẢN
Để có kết quả đo chính xác nhất, vui lòng theo các chỉ dẫn sau
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Nhịp tim không đều được phát hiện khi có sự thay đổi trong khi thiết bị đo huyết áp 
tâm thu và huyết áp tâm trương. Trong mỗi lần đo, máy đo huyết áp sẽ giữ một bản 
ghi về tất cả các khoảng thời gian xung và tính giá trị trung bình của chúng. Nếu có 
2 hoặc nhiều khoảng xung, chênh lệch giữa mỗi khoảng và trung bình lớn hơn giá trị 
trung bình là ± 25% hoặc có 4 hoặc nhiều khoảng xung, chênh lệch giữa mỗi khoảng 
và trung bình nhiều hơn trung bình giá trị ± 15%, sau đó biểu tượng nhịp tim không 
đều sẽ xuất hiện trên màn hình cùng với kết quả đo.

HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ HUYẾT ÁP TÂM TRƯƠNG LÀ GÌ?

VỀ HUYẾT ÁP VỀ HUYẾT ÁP

Khi tâm thất co bóp và bơm máu ra khỏi 
tim, huyết áp đạt đến giá trị tối đa trong 
chu kỳ, được gọi là huyết áp tâm thu. Khi 
tâm thất thư giãn, huyết áp đạt đến giá 
trị tối thiểu trong chu kỳ, được gọi là 
huyết áp tâm trương.

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI HUYẾT ÁP?
Tiêu chuẩn phân loại huyết áp được 
tuyên bố bởi Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) và Cộng đồng tăng huyết áp 
quốc tế (ISH) vào năm 1999 như sau:

LƯU Ý
Chỉ có bác sĩ có thể cho biết phạm vi HA bình thường của bạn. 
Vui lòng liên hệ với bác sĩ nếu kết quả đo của bạn nằm ngoài 
phạm vi. Xin lưu ý rằng chỉ có bác sĩ mới có thể biết liệu giá trị 
huyết áp của bạn đã đạt đến điểm nguy hiểm hay chưa

Mức độ 
Huyết áp 
(mm Hg) 

 
Tối ưu 

 
Bình 
thường 

 
Bình thường 
(cao) 

 
Nhẹ 

 
Trung 
bình 

 
Nguy 
hiểm 

SYS <120 120-129 130-139 140-159 160-179 ≥180 

DIA <80 80-84 85-89 90-99 100-109 ≥110 

Hiển thị khi đo      

PHÁT HIỆN NHỊP TIM BẤT THƯỜNG (IHD)

LƯU Ý
Sự xuất hiện của biểu tượng IHD chỉ ra rằng nhịp đập không đều so với nhịp tim được phát hiện được trong 
quá trình đo. Thông thường đây KHÔNG phải là vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu biểu tượng xuất hiện 
thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn nên tìm tư vấn y tế. Xin lưu ý rằng thiết bị không thay thế cho việc kiểm 
tra tim, mà chỉ hỗ trợ phát hiện các xung đạp bất thường ở giai đoạn đầu

TẠI SAO HUYẾT ÁP CỦA TÔI 
THAY ĐỔI MỖI NGÀY?

1. Huyết áp cá nhân thay đổi nhiều lần 
mỗi ngày. Huyết áp cũng bị ảnh hưởng 
bởi cách bạn buộc vòng bít và vị trí đo 
của bạn, vì vậy vui lòng thực hiện phép 
đo trong cùng điều kiện.
2. Nếu người đo đang sử dụng thuốc, 
huyết áp cũng sẽ thay đổi. 
3.Đợi ít nhất 3 phút để thực hiện lần đo 
tiếp theo.

TẠI SAO KẾT QUẢ ĐO TẠI 
NHÀ LẠI KHÁC SO VỚI KẾT 
QUẢ ĐO TẠI BỆNH VIỆN?

Huyết áp có thể thay đổi thậm chí trong 
ngày tùy vào thời tiết, cảm xúc, vận 
động,… Ngoài ra, hiệu ứng “áo trắng”, sẽ 
gây ra tăng huyết áp trong môi trường y 
tế.

Những điều bạn cần chú ý khi đo huyết 
áp tại nhà:
* Vòng bít phải được buộc đúng cách.
* Vòng bít không được buộc quá chặt 
hoặc quá lỏng.
* Vòng bít phải được buộc ở cánh tay 
trên.
* Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng: Thở 
sâu 2-3 lần trước khi tiến hành đo. Lời 
khuyên cho bạn: Thư giãn bản thân 4-5 
phút cho đến khi bạn bình tĩnh lại 

KẾT QUẢ CÓ GIỮ NGUYÊN 
KHI TÔI ĐO BẰNG TAY PHẢI?
Bạn có thể thực hiện đo với cả 2 tay, 
nhưng sẽ có những kết quả khác nhau 
với 1 số người. Chúng tôi kiến nghị thực 
hiện đo trên cùng 1 tay.
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Co

động mạch mạch
máu đi vào từ
Tâm thu

Giãn

máu đi vào tĩnh
Tâm trương
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SPECIFICATIONSTROUBLESHOOTING

Sức ép:
5 °C – 40 °C trong vòng 3 mmHg (0,4kPa) 
Giá trị xung: ± 5%

* Áp suất định mức: 0mmHg ~ 299mmHg (0kPa ~ 39.9kPa)
* Áp suất đo:
SYS: 60mmHg ~ 230mmHg (8.0kPa ~ 30.7kPa)
DIA: 40mmHg ~ 130mmHg (5,3kPa ~ 17,3kPa)
Giá trị xung: (40-199) nhịp / phút

 

Nguồn điện

Màn hình hiển thị
Chế độ đo Chế độ kiểm tra dao động

Giới hạn khoảng đo

Độ chính xác

Điều kiện hoạt động

Điều kiện lưu trữ 
và vận chuyển

Chiều dài của vòng tay
có thể thực hiện đo

Khoảng 22cm ~ 32cm

Trọng lượng Khoảng 245g (Không bao gồm pin)

Kích thước bên ngoài
Phụ kiện

Chế độ hoạt động Hoạt động liên tục

Chứng chỉ an toàn Chứng chỉ loại BF áp dụng một phần

Chỉ số IP

CẢNH BÁO: Không được phép làm thay đổi thiết bị này

Phiên bản phần mềm A01 

Phân loại thành phần
Chế độ chạy bằng pin:
Thiết bị ME nội bộ
Bộ điều hợp nguồn AC Mode: Thiết bị ME Class II

Pin sử dụng:
6VDC 4 pin AAA
AC Bộ chuyển đổi:
Vui lòng chỉ sử dụng bộ chuyển đổi được đề xuất).

6V      1A (không đính kèm) 

Màn hình LCD V.A.140mm*36mm

Xấp xỉ 180mm * 100mm * 40mm

4* Pin AAA, hướng dẫn sử dụng

IP21 - Thiết bị có thể được bảo vệ chống lại
các vật thể lạ từ 12,5mm trở lên và bảo vệ chống rơi 
thẳng đứng xuống nước

* Phạm vi nhiệt độ từ: + 5 °C đến + 40 °C
* Phạm vi độ ẩm tương đối từ 15% đến 90%,không 
ngưng tụ, nhưng không yêu cầu áp suất riêng phần hơi 
nước lớn hơn 50 hPa
* Phạm vi áp suất khí quyển là: 700 hPa đến 1060 hPa

* Nhiệt độ: -20 °C đến + 60 °C
* Phạm vi độ ẩm tương đối ≤ 93%, không ngưng tụ, ở áp 
suất hơi nước lên tới 50hPa

无DC插孔无DC插孔无DC插孔无DC插孔

Phần này bao gồm danh sách các thông báo lỗi và các câu hỏi thường gặp cho các vấn 
đề bạn có thể gặp phải với máy đo huyết áp. Nếu các sản phẩm không hoạt động như 
mong đợi, nên tham khảo tại đây trước khi yêu cầu bảo dưỡng.

VẤN ĐỀ DẤU HIỆU KIỂM TRA CÁCH 
KHẮC PHỤC

Không có
điện

Pin yếu

Thông báo
lỗi

Cảnh báo

Màn hình không
sáng

Pin có thể đã hết. Thay pin mới

Lắp pin đúng cách

Thay pin mới

Pin bị lắp sai cách.

Màn hình mờ 
hoặc hiện Pin đang yếu

Hiển thị E1
Vòng bít đang không
chắc chắn

Đeo lại vòng bít và đo lại

Đeo lại vòng bít và đo lại

Hiển thị E3 Áp suất vòng bị thừa Thư giãn một lát và sau 
đó đo lại

Thư giãn một lát và sau 
đó đo lại

Thư giãn một lát và sau 
đó đo lại

Màn hình phát hiện
chuyển động hoặc 
mạch đập quá kém 
trong khi đo

Hiển thị E10 
hoặc E11

Hiển thị E20
Quá trình đo không phát
hiện tín hiệu xung

Nới lỏng tay áo và đo lại

Hiển thị EEx Xảy ra lỗi hiệu chẩn

Đo lại. Nếu sự cố vẫn xảy 
ra, hãy liên hệ với nhà bán 
lẻ hoặc bộ phận dịch
vụ khách hàng của chúng 
tôi để được hỗ trợ thêm. 
Tham khảo chính sách 
bảo hành để biết thông 
tin liên hệ và hướng dẫn
trả lại.

Hiển thị E21 Đo thất bại

Bộ chuyển đổi AC bị
lỏng

Lắp bộ chuyển đổi AC 
chặt hơn

Hiển thị E2 Vòng bít quá chặt

Hiển thị “out” Ngoài phạm vi đo
Thư giãn một lát. Đeo lại 
vòng bít và sau đó đo lại. 
Nếu vẫn có vấn đề, vẫn 
còn, hãy liên hệ bác sĩ 
của bạn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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Thành phần chính hãng
1.1. Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi chính hãng HEALTH TEC

(Không đi kèm khi mua).

Bộ chuyển đổi

Đầu vào：
Loại： BLJ06L060100P-V

100~240V, 50~60Hz, 0.2Amax
Đầu ra：6V      1000mA

Thông tin liên hệ
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui
lòng gửi thông tin đến hộp thư Support@healthychoiceau.com.au. 
Nếu bạn có yêu cầu dịch vụ khách hàng, tra cứu các sự cố thông 
thường, HEALTH TEC sẽ phục vụ bạn bất cứ lúc nào.

Sản xuất bởi: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
Công ty: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
Địa chỉ: Zone A, No.105, Dongli Road, Torch Development District,
Zhongshan Guangdong China 528437

Sản phẩm của: Healthy Choice Australia PTY LTD
Địa chỉ: 25 Fore Street, Canterbury, NSW 2193, Australia

Danh sách tiêu chuẩn tuân theo
EN ISO 14971: 2012 / ISO 14971: 2007 Thiết bị y tế - Ứng dụng quản lý 
rủi ro cho

EN 1041: 2008 + A1: 2013 Thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất 
thiết bị y tế

EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 / IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012 Y tế thiết 
bị điện - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết 
yếu
EN 60601-1-11: 2015 / IEC 60601-1-11: 2015 Thiết bị điện y tế -
Phần 1-11: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu - 
Tiêu chuẩn bảo đảm: Yêu cầu đối với thiết bị điện y tế và hệ thống điện 
y tế được sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà

EN 60601-1-2: 2015 / IEC 60601-1-2: 2014 Thiết bị điện y tế
- Phần 1-2: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu - 
Tiêu chuẩn bảo đảm: Rối loạn điện từ - Yêu cầu và thử nghiệm

Quản trị rủi ro

Nhãn dán

Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu chung về
an toàn

Tương thích
điện từ

EN ISO 15223-1: 2016 / ISO 15223-1: 2016 Thiết bị y tế. 
Các biểu tượng được sử dụng với nhãn thiết bị y tế, ghi nhãn và thông 
tin sẽ được cung cấp. Phần 1: Yêu cầu chung

EN ISO 81060-1: 2012 Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 1: Yêu 
cầu và phương pháp thử đối với loại đo không tự động
EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 3: 
Yêu cầu bổ sung cho hệ thống đo huyết áp điện cơ
IEC 80601-2-30: 2009 + A1: 2013 Thiết bị điện y tế- Phần 2-30: Yêu cầu 
cụ thể về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của máy đo huyết áp 
không xâm lấn tự động

Yêu cầu về chất lượng 
sử dụng

EN 60601-1-6: 2010 + A1: 2015 / IEC 60601-1-6: 2010 + A1: 2013
Thiết bị điện y tế - Phần 1-6: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu 
suất thiết yếu - Tiêu chuẩn tài sản thế chấp: Tính khả dụng 
IEC 62366-1: 2015 Thiết bị y tế - Phần 1: Ứng dụng kỹ thuật sử
dụng vào thiết bị y tế

EN 62304: 2006 / AC: 2008 / IEC 62304: 2006 + A1: 2015 Y tế phần 
mềm thiết bị - Các quy trình vòng đời phần mềm

Nghiên cứu y tế

Khả năng sử dụng

Các quy trình vòng
đời phần mềm

Tương thích
sinh học

ISO 10993-1: 2009 Đánh giá sinh học các thiết bị y tế- Phần 1: Đánh 
giá và thử nghiệm trong quy trình quản lý rủi ro
ISO 10993-5: 2009 Đánh giá sinh học của các thiết bị y tế - Phần 5: 
Các xét nghiệm về độc tính tế bào trong ống nghiệm
ISO 10993-10: 2010 Đánh giá sinh học của các thiết bị y tế - Phần 
10: Các thử nghiệm về kích ứng và độ nhạy cảm của da

ISO 81060-2: 2013 Máy đo huyết áp không xâm lấn - Phần 2: Xác 
nhận lâm sàng loại đo lường tự động

THÀNH PHẦN CHÍNH HÃNG THÀNH PHẦN CHÍNH HÃNG



24 25

 

 

HƯỚNG DẪN EMC
HỆ THỐNG ME THIẾT BỊ hoặc ME phù hợp với môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà
Cảnh báo: Không đứng gần thiết bị phẫu thuật HF đang hoạt động và phòng được bảo vệ
RF của hệ thống ME để chụp cộng hưởng từ, trong đó cường độ nhiễu loạn EM cao.

Cảnh báo: Nên tránh sử dụng thiết bị này liền kề hoặc xếp chồng với thiết bị khác vì nó có
thể dẫn đến hoạt động không đúng. Nếu việc sử dụng đó là cần thiết, việc sử dụng này
phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động bình thường.

Cảnh báo: Việc sử dụng các phụ kiện, đầu dò và cáp không phải do nhà sản xuất thiết bị
chỉ định hoặc cung cấp có thể dẫn đến tăng phát xạ điện từ hoặc giảm khả năng miễn
nhiễm điện từ của thiết bị này và dẫn đến hoạt động không đúng.

Cảnh báo: Thiết bị liên lạc RF di động (bao gồm các thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và
bên ngoài ăng ten) không nên được sử dụng trong khoảng cách 30 cm (12 inch) với bất kỳ
bộ phận nào của thiết bị TMB-1018-S, bao gồm các loại cáp được chỉ định bởi nhà sản
xuất. Nếu không, có thể dẫn đến sự suy giảm hiệu suất của thiết bị này.

Mô tả kĩ thuật:
1， Tất cả các hướng dẫn cần thiết để duy trì AN TOÀN CƠ BẢN và HIỆU SUẤT CƠ
BẢN liên quan đến nhiễu điện từ cho tuổi thọ của dịch vụ trong thời gian sử dụng đã
công bố
2， Hướng dẫn và tuyên bố từ nhà sản xuất và phát thải điện từ

Bảng 1

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - phát thải điện từ

Phát thải RF 
CISPR 11

Group 1 

Class [ B ]

Class A

Comply

Tuân theo

Phát xạ hài hòa
IEC 61000-3-2

Biến động điện áp / phát xạ nhấp nháy
IEC 61000-3-3  

Phát thải RF 
CISPR 11

Kiểm tra khí thải

 

Hướng dẫn và khai báo của nhà sản xuất - Miễn nhiễm điện từ

Xét nghiệm
miễn nhiễm

 
±8 kV contact
±2 kV, ±4kV, ±8 kV,  ±15 kV air 

±8 kV contact
 

±2 kV cho đường dây cung cấp điện
±1 kV đầu vào / đầu ra tín
hiệu
100 kHz tần số lặp lại

±0.5 kV, ±1 kV chế độ vi sai
±0.5 kV, ±1 kV,±2 kV chế độ thông thường

0 % UT; 0,5 vòng. Ở 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° và 315°.0 % UT;
1 vòng và 70 % UT; 25/30 vòng;
Điện một pha: ở mức 0°.0 % UT; 
250/300

30 A/m
50Hz/60Hz

Lưu ý:   UT là a.c. điện áp lưới trước khi áp dụng mức thử nghiệm.

Bảng 2

Mức độ tuân thủ

Xả tĩnh điện (ESD)
IEC 61000-4-2 

30 A/m
50Hz/60Hz

Từ trường tần số
năng lượng
IEC 61000-4-8

Ngắt điện áp, gián
đoạn ngắn và biến
đổi điện áp trên
đường dây đầu vào
nguồn điện 
IEC 61000-4-11

Điện thoáng qua/
nổ nhanh
IEC 61000-4-4 

Tăng đột biến
IEC61000-4-5

IEC 60601-1-2 
Cấp độ kiểm tra

0 % UT; 0,5 vòng. Ở 0°, 45°, 90°,
135°, 80°, 225°, 270° và 315°.
0 % UT; 1 vòng và 70 % UT;
25/30 vòng;
Điện một pha: ở mức 0°. 0 % UT; 
250/300 vòng

±2 kV, ±4kV, ±8 kV,  
±15 kV air 

±2 kV cho đường dây cung cấp điện
±1 kV đầu vào / đầu ra tín hiệu
100 kHz tần số lặp lại

±0.5 kV, ±1 kV chế độ vi sai
±0.5 kV, ±1 kV,±2 kV chế độ thông
thường

Dẫn RF
IEC61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V trong ISM và các băng tần vô tuyến
nghiệp dư từ 0,15 MHz đến 80 MHz
80 % AM ở mức 1 kHz

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V trong ISM và các băng tần vô
tuyến nghiệp dư từ 0,15 MHz đến 
80 MHz; 80 % AM ở mức 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ở mức 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ở mức 1 kHz

Bức xạ RF
IEC61000-4-3

HƯỚNG DẪN EMC HƯỚNG DẪN EMC
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Bảng 3

Hướng dẫn và khai báo của nhà sản xuất - Miễn nhiễm điện từ

Tần số
kiểm tra
(MHz)

385 0.3 27

Bức xạ RF
IEC61000-4-
3
(Kiểm tra
thông số kỹ
thuật cổng
cảm ứng thức
thời cho thiết
bị truyền
thông không
dây RF)

Kết quả
(MHz)

Dịch vụ Điều chế Điều chế (W) Khoảng cách
(m)

MỨC ĐỘ 
KIỂM TRA 

MIỄN NHIỄM 
(V/m)

380-390 TETRA 
400

Điều chế xung
b) 18Hz

1.8

450 430-470
GMRS 460，
FRS 460

FM c) ± 5kHz
sai số 1kHz
sóng sin

2 0.3 28

710 704-787
745
780

LTE Band
13,
17

Điều chế
xung b)
217Hz

0.2 0.3 9

810

870

930

800-960 GSM 
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

Điều chế
xung b)
18Hz

2 0.3 28

1720

1845

1970

1700-
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1,
3,
4,25; UMTS

Điều chế
xung b)
217Hz

2 0.3 28

2 0.3 282450 2400-
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 
b/g/n, RFID
2450, LTE
Band 7

Điều chế
xung 
217 Hz

5240

5500

5785

5100-
5800

WLAN
802.11
a/n

Điều chế
xung 
217 Hz

0.2 0.3 9
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