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Monitor de Tensão Arterial Automático de Braço
MANUAL DO UTILIZADOR



MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL – ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS
O Monitor de Tensão Arterial usa o princípio oscilométrico para medir a sua tensão arterial e a pulsação.A 
tensão arterial oscila continuamente dia e noite. Qualquer atividade física ou emoção irá in�uenciar a sua 
tensão arterial. Por causa disto, não é normal obter várias leituras de pressão sanguínea idênticas. É por isso 
que é recomendável que meça a sua tensão arterial aproximadamente à mesma hora, todos os dias.

1. Relaxe durante 5 minutos antes de tomar a sua tensão arterial.
2. Sente-se confortavelmente à mesa quando medir a sua tensão arterial.
3. A braçadeira deve ser colocada ao mesmo nível do seu coração.
4. Não fale ou mova durante uma medição.
5. Use sempre o mesmo braço.
6. Retire as pilhas do aparelho se não for utilizado durante um mês ou mais para evitar a fuga do líquido da 
bateria.
7. Este monitor de tensão arterial foi projetado para adultos e não deve ser usado em crianças.
8. Este aparelho não é recomendado para pessoas com arritmia grave.
9. Não utilize qualquer outra braçadeira para além a que foi fornecida pela iHealth.
10. Relaxe…

APARÊNCIA DO DISPOSITIVO
A explicação dos símbolos no visor:
       Símbolo Bluetooth
       Símbolo sincronizar
       Símbolo de libertação de ar
       Indicador de memória



Indicador de pilha fraca
 Símbolo de batimento cardíaco irregular
 Indicador de classi�cação de nível da tensão arterial

Botão Memória/Sincronizar

Botão Iniciar/Parar 

PORQUE É QUE DEVE LIGAR O SEU DISPOSITIVO
Efetuar uma medição é fácil. Mas o que é importante é o que faz com a medição. Pode usar o dispositivo 
como um dispositivo autónomo apenas para medir a tensão arterial, mas quando o ligar à aplicação iHealth 
MyVitals gratuita, poderá acompanhar, guardar, gerir e partilhar os seus resultados com os seus familiares, 
médico ou prestadores de serviços médicos. Descarregue iHealth MyVitals na Apple Store ou GooglePlay e 
comece a gerir a sua saúde.

A sua conta iHealth também dá acesso ao serviço em nuvem iHealth gratuito e seguro para que possa gerir 
os seus dados, ver as suas tendências e partilhar os seus dados. Para fazer isto, visite www.ihealthlabs.eu e 



inicie a sessão usando a mesma conta que usou com a sua aplicação.

O Monitor de Tensão Arterial foi concebido para ser usado com dispositivos Apple Bluetooth 4.0 e 
smartphones Android Bluetooth 4.0. Tenha em atenção que os dispositivos compatíveis estão sujeitos a 
alteração. Para a mais recente lista de compatibilidades, visite www.ihealthlabs.eu/support. 

COMO USAR O MONITOR DE TENSÃO ARTERIAL

1. PILHAS
    a. Abra a tampa das pilhas na parte de trás do dispositivo.
    b. Insira quatro pilhas do tipo “AAA”. Por favor, preste atenção à polaridade.
    c. Feche a tampa das pilhas.
         Quando o visor apresentar o símbolo da pilha (          ), substitua todas as pilhas por pilhas novas.
         Pilhas recarregáveis não são adequadas para este monitor.
          O monitor, as pilhas e a braçadeira devem ser eliminados de acordo com as leis locais, 
            no �m da sua vida útil.
2. COMO COLOCAR A BRAÇADEIRA NO SEU BRAÇO
O Monitor da Tensão Arterial possui uma braçadeira de tamanho universal. Isto signi�ca que se adequa a 
qualquer braço com uma circunferência entre 22 e 42 cm. Se o seu braço for demasiado grande para esta 
braçadeira, pode considerar o uso de um monitor de tensão arterial de pulso. 

    a. Coloque o tubo da braçadeira para baixo, à volta do braço e a cerca de 2 cm acima do cotovelo. 
    b. Sente-se com os pés pousados no chão, sem cruzar as pernas.Posicione a palma da sua mão para cima e 
voltada para si sobre uma superfície plana, como uma secretária ou mesa.Deitar-se durante a medição: 



(pode também deitar-se de costas e coloque o seu braço esquerdo ao longo do tronco com a sua palma 
virada para cima.） Posicione o tubo do ar no meio do seu braço para que possa estar alinhado com o seu 
dedo médio.

       
    

      c. Feche a braçadeira com o velcro.
     d. A braçadeira deve estar ajustada confortavelmente à volta do braço. Deve conseguir inserir um dedo 
entre o braço e a braçadeira.

Nota: Se a braçadeira ficar suja, retira-a do monitor e limpe-a com um pano ligeiramente humedecido. 
Deixe a braçadeira secar ao ar. Não a lave à máquina.É aconselhável limpar a braçadeira após cada 200 
utilizações.

3. LIGAR A BRAÇADEIRA AO DISPOSITIVO
Depois de ter determinado que a braçadeira se adequa ao seu braço (22 - 42 centímetros), basta inserir o 
conector da braçadeira na tomada na parte lateral do monitor. Veri�que se o conector está completamente 

1/2”(1-2 cm)



inserido para evitar fugas de ar.Evite a compressão ou restrição dos tubos de ligação durante a medição，o 
que pode causar erro de insu�ação ou ferimentos graves devido a pressão contínua da braçadeira.
�
4. ACERTAR A DATA E A HORA
Insira as pilhas no dispositivo e ligue-o à iHealth MyVitals App no seu smartphone. A hora e a data serão 
atualizadas automaticamente. Se substituir as pilhas, acerte novamente a hora e a data.

5. MEDIR A TENSÃO ARTERIAL
a. Depois de colocar a braçadeira no braço e relaxar por alguns minutos, pressione o botão 

"INICIAR/PARAR".Todos os caracteres de visor são mostrados para auto-teste, contacte o centro de assistência 
se o segmento estiver a faltar. 

b. O monitor irá insu�ar a braçadeira e, em seguida, aliviar lentamente a pressão da braçadeira enquanto 
a tensão arterial é medida. Quando a medição estiver concluída, a tensão arterial e o ritmo cardíaco serão 
apresentados no visor. A tensão arterial será apresentada em cores diferentes (verde para normal, amarelo 
para ligeiramente alta e vermelho para alta) de acordo com as recomendações da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), o resultado será automaticamente armazenado no banco de memória do monitor.

c. Se for detetado um batimento cardíaco irregular (IHB) durante uma medição, o símbolo IHB será 
apresentado (a piscar). Se for detetado um IHB, os resultados da medição da pressão sanguínea podem não 
estar corretos. Por favor, consulte o seu médico para uma avaliação precisa.

d. A qualquer momento, pode sincronizar o dispositivo com a iHealth MyVitals App para que possa gerir 
melhor a sua tensão arterial.

e. O monitor desliga-se automaticamente decorrido um minuto para poupar pilhas. Em alternativa, pode 
pressionar o botão "INICIAR/PARAR" para desligar o monitor manualmente.

f. Em qualquer momento durante a medição, pode interromper uma medição pressionando o botão 
"INICIAR/PARAR".



CLASSIFICAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL E INDICADOR RETROILUMINADO

6. MEMÓRIAS
Pode rever leituras anteriores, pressionando no botão "M” duas vezes.  A primeira memória apresentada será 
a média das últimas três medições.Quando a média das três últimas medições for apresentada, pressione o 
botão "M", e a mais recente medição será apresentada. Pressione novamente o botão “M” para reler a 
medição seguinte. Durante a apresentação das memórias, continue a pressionar o botão "M" por três 
segundos, todos os resultados no atual banco de memórias serão apagados.
Se não tiver sido guardado qualquer resultado, o LCD irá indicar zero.

Ótima

Normal

Alta-normal

Hipertensão Grau 1

Hipertensão Grau 2

Hipertensão Grau 3

Sistólica mmHg

91–119

120–129

130–139

140–159

160–179

≥180

CLASSIFICAÇÃO DA
 TENSÃO ARTERIAL

Diastólica mmHg

e 61 - 79

e 80 - -84

ou 85 - 89

ou 90 - 99

ou 100–109

ou   110

Verde

Verde

Amarelo

Amarelo intermitente

Vermelho

INDICADOR 
RETROILUMINADO

> > Vermelho intermitente



O monitor desliga-se automaticamente decorrido um minuto para poupar pilhas. Em alternativa, pode 
pressionar o botão "INICIAR/PARAR" para desligar o monitor manualmente.

 
7. SINCRONIZAR COM A IHEALTH MYVITALS APP
Antes de poder sincronizar todas as suas leituras de tensão arterial, terá de descarregar a iHealth MyVitals 
App no smartphone da Apple Store (para dispositivos iOS) ou na GooglePlay Store (para Android). Em 
seguida, poderá criar a sua própria conta iHealth na aplicação.
Para sincronizar:
1. Coloque o telemóvel próximo do seu monitor da tensão arterial.
2. Inicie a iHealth MyVitals App no seu smartphone (assegure-se de que o seu Bluetooth está ativado nas suas 
con�gurações). 
3. Pressione o botão “M” (Memória) no monitor de tensão arterial. Será apresentado o número de leituras na 
memória. Após alguns segundos, o Monitor da Tensão Arterial irá automaticamente começar a sincronizar 
leituras na iHealth MyVitals App. Enquanto estiver a sincronizar, irá ver os números das leituras a aparecerem 
gradualmente na parte de baixo do monitor de tensão arterial até �carem a zero. Quando for apresentado 
zero no seu monitor, isso signi�ca que todas as leituras foram sincronizadas e que pode ver os todos os novos 
dados na "Lista" da iHealth MyVitals App.
4. Se nenhum resultado tiver sido guardado, o número de leituras na memória será apresentado zero leituras.

8.RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Problema Explicação Solução
O LCD apresenta o
 símbolo de pilha fraca 

O LCD indica “Er 0”

O LCD indica “Er 1

O LCD indica “Er 2”

O LCD indica “Er 3”

O LCD indica “Er 4”

O LCD indica “Er 5”

O LCD indica “Er 6”

O LCD indica “Er 7”

O LCD indica “Er 8”

O LCD indica “Er 0”
Sem resposta quando 
pressiona o botão ou

 coloca as pilhas

 Pilha fraca

 O sistema de pressão 
não está estável antes da medição

Tente novamente sem mover

Substituir todas as pilhas

Erro na deteção da pressão sistólica

Erro na deteção da pressão diastólica
O sistema pneumático bloqueou ou 

a braçadeira está demasiado 
apertada durante a insu�ação

O sistema pneumático tem uma fuga 
ou a braçadeira está demasiado solta 

durante a insu�ação

Aplique corretamente a 
braçadeira e tente novamente

Meça novamente a cada 5 
minutos. Se o erro ainda 
permanecer, por favor contacte 
o distribuidor iHealth local

A pressão da braçadeira está acima 
de 300 mmHg
Mais de 3 minutos com a pressão
 da braçadeira acima de 15 mmHg

Erro de acesso EEPROM
Erro de veri�cação dos parâmetros
 do dispositivo

Erro de parâmetro do sensor da pressão

Funcionamento incorreto ou
 forte interferência eletromagnética.

Retire as pilhas, aguarde cinco 
minutos e, em seguida, volte a 
colocar as pilhas

Por favor, visite a secção de suporte do website www.ihealthlabs.eu para consultar as Perguntas Frequentes 
sobre tensão arterial.



9.SEGURANÇA E PRECAUÇÕES GERAIS
1. Leia atentamente o guia do utilizador antes de operar o dispositivo.
2. Consulte o seu médico para qualquer uma das seguintes situações:
    a) A aplicação da braçadeira sobre uma ferida ou área in�amada.
    b) A aplicação da braçadeira no braço do lado de uma mastectomia.
    c) A utilização simultânea com outros equipamentos de monitorização médica no mesmo membro.
  d) A aplicação da braçadeira em qualquer membro com acesso intravascular ou terapia, ou um shunt 
arteriovenoso (AV).                                      
    e) A circulação sanguínea do utilizador tem de ser veri�cada.
3. Não utilize este produto num veículo em movimento, pois isso pode resultar em medições imprecisas.
4. Há duas circunstâncias em que o símbolo de IHB é apresentado:
    a) O coe�ciente de variação (CV) do período de pulsação é >25%.
    b) A diferença do período de pulsação adjacente é >0.14s e o número desta pulsação é superior a 53% do 
número total de pulsações.
5. Não utilize nenhuma outra braçadeira que não a fornecida pelo fabricante, pois pode resultar em erros de 
medição.
6. O monitor irá apresentar imediatamente um alarme técnico de "HI" ou "Lo" no LCD, caso a tensão arterial 
determinada (sistólica ou diastólica) estiver fora da escala de classi�cação indicada em ESPECIFICAÇÕES. 
Neste caso, consulte um médico ou certi�que-se de que se estão a ser seguidas as instruções. O alarme 
técnico está prede�nido de fábrica e não pode ser ajustado ou desativado. Este alarme técnico está estabele-
cido como de baixa prioridade de acordo com a IEC 60601-1-8. O alarme técnico não precisa ser montado 
nem rede�nido. O sinal indicado no LCD irá desaparecer automaticamente após 8 segundos.
         O Monitor está concebido para adultos e nunca deve ser utilizado em crianças, jovens, grávidas ou 
pacientes com pré-eclâmpsia.
             Este produto pode não corresponder às suas especi�cações de desempenho se armazenado fora dos 
limites de temperatura e humidade especi�cados. 



           Não partilhe a braçadeira com pessoas com alguma infeção, para evitar infeção cruzada.
O monitor, o cabo, a pilha e a braçadeira devem ser eliminados de acordo com as leis locais, no �m da sua 
vida útil.
7. A insu�ação excessiva prolongada da bexiga pode causar contusões no braço.

10.CUIDADOS E MANUTENÇÃO
1. Evite deixar cair o monitor nem o sujeite a impactos fortes.
2. Evite altas temperaturas e luz solar direta. Não mergulhe o monitor na água.
3. Se esse monitor for armazenado a temperaturas aproximadas de congelamento, deixe que se adapte à 
temperatura ambiente antes do uso.
4. Não tente desmontar este monitor.
5. Se não usar o monitor por um longo período, retire as pilhas.
6. É recomendável que o desempenho do monitor seja veri�cado a cada 2 anos.
7. Limpe o monitor com um pano macio seco. Não use produtos de limpeza abrasivos ou voláteis.
8. Podem ser fornecidos os diagramas do circuito, listas de partes componentes, descrições, instruções de 
calibragem ou outras informações que ajudarão o pessoal técnico quali�cado a reparar estas partes do 
equipamento que podem ser reparadas.
9. É recomendável que, se braçadeira for utilizada num hospital ou clínica, a mesma seja desinfetada duas 
vezes por semana. Limpe a parte interna (o lado que tem contacto com a pele) da braçadeira com um pano 
macio ligeiramente humedecido com álcool etílico (75-90%). Depois, seque a braçadeira no ar.
10. O monitor pode manter as caraterísticas de segurança e desempenho por um mínimo de 10 000 
medições ou três anos de utilização e a integridade da braçadeira for mantida após 1000 ciclos de 
abrir-fechar..



11.PÓS-VENDA E GARANTIA
Este dispositivo foi desenvolvido pela iHealth juntamente com uma equipa de especialistas médicos e 
engenheiros. Tivemos o maior cuidado em fabricar um dispositivo que é amigo do utilizador e clinicamente 
preciso. Foi validado por comparação com o padrão exigente da SEH (Sociedade Europeia de Hipertensão) e, 
como tal, pode ser utilizado por um pro�ssional médico na prática clínica. O Monitor de Tensão Arterial 
possui uma garantia de dois anos de acordo com a legislação europeia.

Se tiver qualquer dúvida sobre o pós-venda ou a utilização do produto, visite www.ihealthlabs.eu e consulte 
as nossas Perguntas Frequentes sobre tensão arterial (na secção de suporte). Se não encontrar as respostas 
que estiver à procura, por favor envie-nos uma consulta diretamente do site. Se tiver alguma sugestão para 
que possamos melhorar os nossos produtos, por favor, envie-nos um e-mail para support@ihealthlabs.eu.

12.EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS NA EMBALAGEM           

   Símbolo para "O GUIA DE FUNCIONAMENTO DEVE SER LIDO"
(A cor de fundo do símbolo: azul. O símbolo grá�co do sinal: branco.）

Símbolo para “Aviso”
   
Símbolo para “Peças Aplicadas, Tipo BF” (apenas a braçadeira)
            
Símbolo para "PROTEÇÃO AMBIENTAL – Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto 
com o lixo doméstico. Por favor, efetue a reciclagem onde existirem instalações adequadas. 
Informe-se junto às autoridades locais ou o revendedor".



Símbolo para “Fabricante”Símbolo para "MANTER SECO"

Símbolo para “DATA DE FABRICANTE” Símbolo para "REPRESENTANTE EUROPEU"

Marca de conformidade CE

iHealth é uma marca comercial de iHealth Lab Inc.
A marca da palavra e o logótipo Bluetooth® são marcas registadas pertencentes a Bluetooth SIG, Inc. e 
qualquer utilização de tais marcas pela iHealth Lab Inc. está sob licença.
Outras marcas comerciais e nomes comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários.

ANDON HEALTH CO., LTD
End.:No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.
Tel: 86-22-60526161

EC REP

                 iHealthLabs Europe  
                3 rue Tronchet, 75008, Paris, França
support@ihealthlabs.eu   www.ihealthlabs.eu

EC REP

Símbolo para "NÚMERO DE SÉRIE"



13.ESPECIFICAÇÕES
Nome do produto: Monitor de Tensão Arterial
Modelo: KN-550BT
Classi�cação: Classi�cação Alimentado internamente; Peça Aplicada, Tipo BF; IPX0, No AP ou APG; Funciona-
mento contínuo
Tamanho do aparelho: 98 × 98 × 46 mm
Circunferência da braçadeira: 22 - 42 cm
Peso: 348 g (pilhas e braçadeira incluídos)
Método de medição: método oscilométrico, insu�ação automática e medição
Memórias: 99
Fonte de alimentação: 4x1.5V       TAMANHO pilhasAAA
Escala de medição:
    Pressão da braçadeira: 0 - 300 mmHg
    Sistólica: 60 - 260 mmHg
    Diastólica: 40 - 199 mmHg
    Pulsação: 40 - 180 batimentos/minuto
Precisão de medição: Pressão: ±3 mmHg, Pulsação: ±5%
Temperatura ambiente para o funcionamento: 10～40°C
Humidade ambiente para o funcionamento: ≤85%
Temperatura ambiente para armazenamento: -20～50°C
Humidade ambiente para armazenamento: ≤85%
Pressão ambiental: 80～105 kPa
Duração da pilha: Aproximadamente 250 leituras
O sistema de medição da tensão arterial inclui acessórios: bomba, válvula, braçadeira e sensor.
Nota: Estas especi�cações estão sujeitas a modi�cações sem aviso prévio.



Este dispositivo tem a marca de conformidade CE. A qualidade deste dispositivo sem �os foi veri�cada e está 
em conformidade com as disposições da norma IEC 60601-1:2005 corr.1 (2006) + corr.2 (2007)/EN 
60601-1:2006/AC:2010 (Equipamento eléctrico para medicina - Parte 1: Requisitos gerais para segurança); 
IEC 60601-1-2:2007 /EN 60601-1-2:2007 /AC:2010 (Equipamento eléctrico para medicina – Parte 1: Requisitos 
gerais para segurança; compatibilidade eletromagnética padrão colateral - Requisitos e testes); EN 1060-1: 
1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (es�gnomanómetros não invasivos - Parte 1: Requisitos gerais); EN 1060-3: 1997 
+ A1: 2005 + A2: 2009 (es�gnomanómetros não invasivos - Parte 3: Requisitos suplementares para sistema de 
medição da tensão arterial mecânico-elétrico);IEC80601-2-30:2009+Cor.：2010 (Equipamento elétrico para 
medicina –Parte 2-30: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de es�gno-
manómetros não invasivos automatizados).

Declaração R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment): A iHealth declara por este meio 
que o BP Track KN-550BT está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes 
da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade nos termos da Diretiva 1999/5/CE e todos os 
documentos de certi�cação e regulamentação iHealth podem ser descarregados na seguinte ligação: 
https://www.ihealthlabs.eu/support/certi�cations. 

Para obter informações sobre o potencial de interferência eletromagnética ou outra interferência entre o 
Monitor de Tensão Arterial e outros dispositivos, juntamente com conselhos sobre prevenção de tal 
interferência, visite www.ihealthlabs.eu/support/electromagnetic. Sugere-se que o monitor de pressão 
arterial deve ser operado, pelo menos, a 10 metros de distância de dispositivos elétricos ou sem �o (por 
exemplo, roteadores (routers), forno de microondas, etc.).




