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AVISO DE SEGURANÇA
Parabéns pela aquisição do Medidor de Pressão Arterial e pulsação (punho) 
MP050. O instrumento foi construído usando circuitos eletrônicos confiáveis 
e materiais duráveis. Se o instrumento for utilizado adequadamente ele 
proporcionará vários anos de operação satisfatória.
Este dispositivo é projetado para medição não-invasiva da pressão 
sanguínea diastólica, sistólica e do batimento cardíaco de indivíduos adultos 
usando o método oscilométrico. O dispositivo não se destina ao uso em 
bebês e crianças. Ele é projetado somente para uso doméstico ou clínico. 
Todos os valores podem ser lidos através de seu visor LCD. A posição de 
medição é apenas no punho adulto.
Antes de usar o instrumento leia este manual minuciosamente e guarde-o 
para referência futura. Para informações específicas sobre sua pressão 
sanguínea, CONSULTE SEU MÉDICO.
Para evitar riscos e danos observe todas as precauções de advertência. 
Opere o instrumento somente conforme projetado. Leia todas as instruções 
antes de seu uso.
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AVISO DE SEGURANÇA
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Proteger contra umidade relativa do ar até 93% UR.

SINAIS DE ADVERTÊNCIA E SÍMBOLOS UTILIZADOS

Cuidado

Obrigatório

Proibido

Equipamento Tipo BF

Consulte Instruções para Uso

Número de Série

Protegido contra pó e contra queda d'água

Condições de temperatura ambiente para armazenamento e transporte -25°C a 70°C.

Descarte o produto utilizado no ponto de coleta de reciclagem de acordo com as normas locais

IP22

O produto atende as exigências da Diretriz EC MDD (93/42/EEC) 

relativa a dispositivos médicos0197

Fabricante



Indivíduos com problemas sérios de circulação podem sentir desconforto. 
Consulte seu médico antes de utilizar este dispositivo.

Entre em contato com seu médico se os resultados de teste indicar 
leituras anormais regularmente. Não tente tratar por conta própria estes 
sintomas sem primeiro consultar seu médico.
Este produto é projetado apenas para seu uso pretendido. 
Não o utilize inadequadamente de forma alguma. 

Não utilize acessórios/ou outras partes não fornecidas
pelo o fabricante do equipamento. 

Este produto não é projetado para bebês ou indivíduos 
que não possam expressar seus efeitos.
Não desmonte nem tente reparar o equipamento quando estiver em uso
ou desligado. Nenhuma modificação nesse equipamento é permitida.
Não modifique esse equipamento sem autorização do fabricante. 
O equipamento não deve passar por assistência ou manutenção durante 
a utilização com um paciente.

Cuidado

Não use celulares nem outros dispositivos, perto do dispositivo, 
que gerem campos elétricos ou eletromagnéticos fortes, pois eles 
podem provocar leituras incorretas e interferência ou se tornar uma fonte 
de interferência para o dispositivo.
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Não misture simultaneamente as pilhas novas e velhas.

Assegure que a polaridade das pilhas esteja correta.

Não misture pilhas de diferentes tipos. As pilhas alcalinas de longa duração 

são as recomendadas.
Retire as pilhas do dispositivo quando ele ficar desativado por mais de 3 meses.

Descarte as pilhas apropriadamente; observe as leis e normas locais.

Substitua as pilhas quando o Indicador de Nível Baixo das pilhas

aparecer na tela.

“          " 

 

Precauções das pilhas

ILUSTRAÇÃO DO INSTRUMENTO

 

M

Visor
  Botão memória M" "

"      " Botão ligar

Braçadeira
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DIRETRIZES DE MEDIÇÃO IMPORTANTES
1. Evite alimentação, exercícios e banho por 30 minutos antes dos testes.
2. Se acomode em um ambiente calmo por pelo menos 5 minutos antes dos testes.
3. Não fique em pé durante as medições. Sente-se numa posição relaxada 
mantendo a altura de seu punho nivelada com seu coração.
4. Evite falar ou movimentar partes do corpo durante as medições.
5. Durante as medições, evite interferências eletromagnéticas fortes, tais 
como, fornos de micro-ondas e celulares.
6. Espere 3 minutos ou mais antes de fazer uma nova medição.
7. Tente medir sua pressão sanguínea no mesmo horário a cada dia para 
maior consistência.
8. Comparações de medições somente devem ser feitas quando o instrumento 
for utilizado no mesmo punho, na mesma posição e no mesmo horário do dia.
9. Este medidor de pressão arterial não é recomendado para pessoas com 
arritmia severa.
10. O medidor de pressão não deve ser utilizado em medições invasivas.
11. Não use este equipamento quando estiver danificado.
12. Não confunda auto medição com auto diagnóstico. As medidas de 
pressão arterial só devem ser interpretadas por uma profissional da saúde. 
13. Contate o seu médico se os resultados das medições indicarem leituras 
anormais.



14. Se você está tomando alguma medicação controlada, consulte o seu médico 
para verificar o momento mais adequado para medir sua pressão arterial. NUNCA 
mude um medicamento prescrito sem antes consultar o seu médico.
15. Pessoas com circulação irregular ou instável devido à diabetes, doença 
hepática, arteriosclerose ou outras doenças, podem apresentar variações 
nos resultados das medições da pressão arterial quando verificada no punho 
e quando verificada na parte superior do braço. O monitoramento e a 
verificação das tendências da sua pressão arterial verificadas no braço ou no 
punho são úteis e importantes.
16. Pessoas que sofrem de constrição vascular, distúrbios hepáticos ou diabetes, 
pessoas com marca-passos cardíacos ou pulso fraco, e mulheres grávidas devem 
consultar o médico antes de medir a sua própria pressão arterial. Valores 
diferentes podem ser obtidos devido à sua condição.
17. As pessoas que sofrem de arritmias como atriais e ventriculares batimentos 
prematuros ou fibrilação atrial realizar a medição apenas após consultar o seu 
médico. Em certos casos o método de medição oscilométrica pode produzir 
leituras incorretas.
18. Muitas medições frequentes podem causar lesão ao paciente devido à 
interferência do fluxo sanguíneo.
19. Sob nenhuma circunstância coloque a braçadeira sobre ou acima de 
qualquer ponto crítico, ferimento, aneurisma, etc. Risco de danos! O 
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fornecimento por meio de uma via de acesso intravascular (infusão) poderia ser 
possivelmente interrompido. A inflação do manguito pode bloquear 
temporariamente o fluxo sanguíneo, potencialmente causando danos ao paciente.
20. A braçadeira não deve ser colocada no braço do lado de mastectomia. 
No caso de uma mastectomia dupla, use o lado do braço menos dominante.
21. Não é recomendado o uso deste equipamento em caso de alergia ou 
hipersensibilidade aos materiais da braçadeira. 
22. Pressurização do manguito pode temporariamente causar perda de 
função equipamento de monitorização utilizado simultaneamente no 
mesmo membro.
23. Uma mangueira de conexão comprimida ou dobrada pode causar 
pressão na braçadeira resultando em interferência do fluxo sanguíneo e 
danos nocivos ao doente.
24. Verifique se o funcionamento da unidade não resulta em 
comprometimento da circulação do paciente. 
25. Uma sobre inflação prolongada do manguito (parte interna da 
braçadeira) pode causar equimose do seu braço.
26. Utilize apenas a braçadeira aprovada para este equipamento. O uso de 
outra braçadeira pode resultar em resultados de medição incorretos.
27. O sistema pode produzir leituras incorretas se o equipamento for armazenado 
ou usado fora das faixas de temperatura e umidade especificadas pelo fabricante.
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1-2cm 
''(1/2 ) 

M

Figura B Figura C

Figura A

28. O equipamento deve ser utilizado por adultos. Mantenha este 
equipamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INÍCIO RÁPIDO
1. Instale as pilhas. (Ver a figura A)

2. Remova o vestuário da área do punho. (Ver a figura B)
3. Descanse por alguns minutos antes dos testes. Passe a braçadeira ao 
redor do punho esquerdo. (Ver a figura C)

4. Sente-se numa posição confortável e coloque o punho nivelado com o coração.
(Ver a figura D)
5. Pressione o botão  para iniciar a medição. (Ver a figura E)"        "
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Figura D Figura E
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OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO
Instalando as pilhas
Deslize a tampa do compartimento de pilhas conforme indicado pela seta.
Instale 2 pilhas alcalinas AAA novas de acordo com a polaridade.
Feche a tampa do compartimento de pilhas.
Observação: 
1) Substitua as pilhas quando o Indicador 
de Nível Baixo das pilhas                aparecer na tela.
2) As pilhas devem ser retiradas do dispositivo 
quando ele tiver que ficar desativado por um período 
de tempo prolongado.

“          " 



Colocação do instrumento no punho
Não coloque o dispositivo sobre o vestuário. Se estiver usando uma camisa 
comprida, certifique-se de rolar a manga para trás.
Coloque o instrumento no punho conforme a ilustração. Coloque a 
braçadeira firmemente.

Não fique em pé durante as medições. Sente-se numa posição confortável e 
coloque o punho nivelado com o coração.

1-2cm 
''(1/2 ) 

M
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Medição
1. Ativação 
Pressione e segure o botão    até a emissão de um beep. Todos os 
segmentos do visor se acendem por um segundo conforme a unidade 
executa um diagnóstico rápido. A emissão de um tom longo indica que o 
dispositivo está pronto para medição.

Observação: A unidade não funcionará se houver ar 
residual das medições anteriores presente na braçadeira. 
No visor piscará       até a pressão ficar estabilizada.

2. Inflagem
A pressão inicial é primeiro bombeada para 190 mmHg. 
Se a pressão sanguínea sistólica do usuário atual estiver 
acima de 190 mmHg, o instrumento automaticamente 
será reinflada para o valor apropriado.

3. Medições 
Após a inflagem da braçadeira, o ar diminui lentamente conforme indicado pelo valor 
de pressão da braçadeira correspondente. O símbolo      piscando aparecerá 
simultaneamente na tela sinalizando a detecção do  batimento cardíaco.  
Observação: Permaneça relaxado durante a medição. 
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Evite falar ou mover partes do corpo.

4. Visor do Resultado 
São emitidos três beeps curtos assim que completada 
a medição. A tela exibirá as medições para a pressão 
sanguínea sistólica e diastólica. 

Observação: Se o número de medições superar as 120 
memórias permitidas, os valores mais recentes aparecerão 
primeiro, eliminando assim as leituras mais antigas.

Observação: Espere 3 minutos ou mais antes de executar 
uma nova medição.

Precaução de Segurança: Se a pressão na braçadeira 
ficar excessiva durante as medições, pressione 
o botão      para desligar o instrumento. A pressão 
da braçadeira diminui rapidamente depois que desligado 
o instrumento. 
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VERIFICAÇÃO DE MEMÓRIA 
Com o instrumento desligado, pressione e segure o botão "M" para ligar o 
instrumento. O visor exibe a memória da última medição como leitura N° 1.
Os resultados de medições mais antigas na memória podem ser vistos 
pressionando e segurando o botão "M". 

EXCLUSÃO DE MEMÓRIA
Enquanto no modo verificação de memória, pressione e segure o botão
por aproximadamente 3 segundos para apagar todo o histórico e o visor 
exibe         com beeps. Assim o instrumento está pronto para medição, 
pressione o botão "M" para iniciar uma medição ou pressione o botão
        para desligar o instrumento.
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Observação: É impossível recuperar o histórico após sua exclusão.

DESLIGAMENTO 
Pressione o botão       em qualquer modo para desligar o instrumento. O instrumento 
desliga sozinho depois de aproximadamente 3 minutos sem operação.

INDICADOR DE NÍVEL BAIXO DAS PILHAS
São emitidos 4 beeps de aviso curtos quando vida útil da pilha estiver 
esgotando e ela não for capaz de inflar a braçadeira para medições. O 
símbolo    aparece simultaneamente por cerca de 5 segundos antes do 
desligamento. Troque as pilhas neste momento.
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DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Possível Causa

Resultados da pressão 
sanguínea fora da faixa
 típica

Resultados de medições imprecisas
devido movimentos do corpo ou 
movimento do instrumento

Sente-se numa posição relaxada colocan-
do o punho nivelado com o coração. 
Evite falar ou mover partes do corpo du-
rante os testes. (Consulte a Página 09) 

Braçadeira não infla
adequadamente

Retire a braçadeira do punho e espere 
3 minutos antes de uma nova medição. 

Operação inadequadaexibido

Reposicione firmemente a braçadeira 
certificando-se de espaço. 
(Consulte a Página 08)

A braçadeira está muito apertada
ou não posicionada adequada-
mente no punho

Inflagem acima de 300 mmHg

Solução

Leia o manual do usuário cuidadosa-
mente e re-teste apropriadamente.

Leia o manual do usuário cuidadosa-
mente e re-teste apropriadamente.



INFORMAÇÃO DA PRESSÃO SANGUÍNEA 
A pressão sanguínea é a força do sangue empurrado contra as paredes das 
artérias. Ela normalmente é medida em milímetros de mercúrio (mmHg.) A 
pressão sanguínea sistólica é a máxima força exercida contra as paredes do 
vaso sanguíneo a cada vez que o coração bate. A pressão sanguínea 
diastólica é a força exercida sobre os vasos sanguíneos quando o coração 
está repousando entre batidas.
A pressão sanguínea de um indivíduo muda muitas vezes ao longo de um dia. 
Excitação e tensão podem fazer a pressão sanguínea aumentar, enquanto 
que uma bebida alcoólica e um banho podem abaixar a pressão sanguínea. 
Certos hormônios como a adrenalina (que seu corpo libera sob estresse) 
podem fazer os vasos sanguíneos contrair, resultando em um aumento na 
pressão sanguínea.
Se esses números de medição ficarem muito altos, isto significa que o 
coração está trabalhando mais forçado do que o normal.
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Curva superior: pressão sanguínea sistólica
Curva inferior: pressão sanguínea diastólica

Exemplo: flutuação em um dia (indivíduo do sexo masculino, com 35 anos de idade)
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Lembrete sobre Saúde
Para obter mais informações sobre seu nível de pressão arterial, você pode 
consultar as Classificações de pressão arterial da OMS, como apresentado 
abaixo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) copilou a seguinte visão 
geral para avaliação dos níveis de pressão arterial:

A presença de uma das medidas de pressão alterada (sistólica e/ou 
diastólica) não é suficiente para o diagnóstico. O diagnóstico de Hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) deve ser feito por médico. Consulte o seu médico 
em caso de alteração na medida da sua pressão arterial.
Consulte sempre o seu médico que orientará sobre a classificação da sua 
pressão arterial e os seus cuidados.
Observação: Não se alarme no caso de ocorrer uma leitura anormal. Uma 
melhor indicação da pressão sanguínea de um indivíduo ocorre depois de 
tomadas 2-3 leituras no mesmo horário a cada dia sobre um período de 
tempo prolongado. Consulte seu médico se os resultados do teste 

mmHg
milímetros de mercúrio;
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permanecerem anormais.
Observação: Não se alarme no caso de ocorrer uma leitura anormal. Uma 
melhor indicação da pressão sanguínea de um indivíduo ocorre depois de 
tomadas 2-3 leituras no mesmo horário a cada dia sobre um período de 
tempo prolongado. Consulte seu médico se os resultados do teste 
permanecerem anormais.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A PRESSÃO SANGUÍNEA
P: Qual a diferença entre medir a pressão sanguínea em casa ou numa clínica 
de saúde profissional?
R: As leituras de pressão sanguínea tomadas em casa são agora vistas como 
responsáveis por fornecer um valor mais preciso uma vez que melhor refletem 
sua vida diária. As leituras podem ser elevadas quando tomadas num ambiente 
clínico ou médico. Isto é conhecido como Hipertensão de Jaleco Branco e pode 
ser causada por um sentimento de nervosismo ou ansiedade.
Observação: Resultados de medições anormais podem ser causados por: 
1. Colocação inadequada da braçadeira
Certifique-se de que a braçadeira esteja justa e não muito apertado nem 
muito solto.
2. Posição do corpo inadequada
Certifique-se de manter seu corpo numa posição reta.
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3. Sentimento nervoso ou ansioso
Faça 2-3 respirações profundas, espere alguns minutos e recomece os testes.

P: O que provoca leituras diferentes?
R: A pressão sanguínea varia ao longo de um dia. Muitos fatores incluindo 
dieta, estresse, colocação da braçadeira, etc. podem afetar a pressão 
sanguínea de um indivíduo.

P: Devo colocar a braçadeira no punho esquerdo ou direito? Qual a diferença?
R: Qualquer punho pode ser usado para as medições, entretanto, ao 
comparar resultados, deve ser usado o mesmo punho.
Testes em seu punho esquerdo podem fornecer resultados mais precisos 
uma vez que ele está localizado mais próximo de seu coração.

P: Qual a melhor hora do dia para realizar os testes?
R: O horário da manhã ou a qualquer hora que você se sentir relaxado e sem estresse.

MANUTENÇÃO
1.  Evite derrubar, bater com força 
ou jogar a unidade.



2.  Evite temperaturas extremas. Não use ao ar livre. A fim de garantir a 
durabilidade, mantenha o equipamento protegido contra poeiras, fibras de 
algodão e luz solar.

3. O equipamento pode ser limpo com um pano limpo e úmido com água.

4.  Limpeza da braçadeira: Não ensope a braçadeira com água! Aplique uma 
pequena quantidade de álcool comum num pano macio para limpar a 
superfície da braçadeira. Use um pano úmido (com água) para limpeza. 
Deixe a braçadeira secar naturalmente na temperatura ambiente.
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5. Não use gasolina, thinners 
ou solventes semelhantes.

6. Retire as pilhas quando a unidade ficar desativada por um longo período de 
tempo. Eletrodos, terminais de alimentação e sensores desgastados podem 
causar mal funcionamento do equipamento. 

7. Não desmonte o produto.

8. Recomenda-se que o desempenho do instrumento seja verificado a cada 
1 ano conforme regulamentação do Inmetro.
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ESPECIFICAÇÕES

Vida Útil da pilha Aproximadamente 2 meses com 3 testes por dia

Peso do instrumento  

Dimensões do instrumento 
Circunferência da braçadeira

Aprox. 117 g (4,13 oç.) (Sem as pilhas)

13,5 cm ~ 21,5 cm 

Aprox. 76 x 67 x 28,5 mm(3" x 2.64" x 1.12") (C x L x A)

Pulso
Pressão

Modelo

Visor
Método de Medição

Intervalo de Medição
Pulso

Erro de medição

Inflagem

Memoria

Função

Método Oscilométrico

Pressão

Medidor de Pressão Arterial e pulsação (punho)Descrição do Produto

MP050
Display Digital LCD

0 mmHg ~ 300 mmHg

30 a 180 Batidas / Minuto
±3mmHg 

±5%

120 Memórias 

Detecção de Nível Baixo da pilha

Inflagem Automática 

Desligamento Automático

Fonte de Alimentação

Tipo de Alimentação 

2 pilhas Alcalinas Tamanho AAA

2 pilhas alcalinas 1,5 V AAA

Tamanho: 45 mm × 30 mm

≤ 93 % UR

Ambiente de Operação

Ambiente de 
Armazenamento 

Temperatura

Temperatura

-25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158 °F)

Classificação Equipamento de Alimentação Interna Tipo BF

Umidade 
10 °C~ 40 °C (50°F ~ 104°F)

Especificações sujeitas à alteração sem aviso prévio.

15% ~ 93% UR
Pressões 700 hPa ~1060 hPa

Umidade 
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Este medidor de pressão arterial atende as normas europeias e adota a 
marca CE "CE 0197". Este monitor de pressão sanguínea também atende 
principalmente os seguintes padrões (incluídos, mas não limitados): 
Padrão de segurança: 
EN 60601-1 Equipamento médico elétrico parte 1: 
Exigências gerais de segurança
Padrão EMC: 
EN 60601-1-2 Equipamento médico elétrico parte 1-2: 
Exigências gerais de segurança - Padrão subsidiário: 
Compatibilidade eletromagnética - Exigências e testes
Padrões de desempenho: 
EN 1060-1 Esfigmomanômetros Não-invasivos -
Exigências gerais
EN 1060-3 Esfigmomanômetros Não-invasivos - 
Exigências complementares para sistemas de medição de pressão 
sanguínea eletromecânicos.
EN 1060-4 Esfigmomanômetros Não-invasivos -
Procedimentos de teste para determinar a precisão geral do sistema para 
esfigmomanômetros não-invasivos automatizados.
Portaria Inmetro n°096 de 20 de março de 2008. 
Controle Metrológico
De acordo com a portaria do Inmetro nº 096/2008, é obrigatória a verificação 
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deste instrumento uma vez por ano por um órgão da Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e Qualidade – INMETRO (RBMLQ-I).

GARANTIA
Descarte Correto deste Produto 

(Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrônico)
Esta marca mostrada no produto indica que ele não deve ser 
descartado com outro lixo doméstico no final de sua vida útil. 
Para evitar o risco potencial ao ambiente ou à saúde humana, separe este 
produto de outros tipos de rejeitos e faça sua reciclagem de forma 
responsável. Ao descartar este tipo de produto, entre em contato com o 
revendedor onde o produto foi adquirido ou com seu órgão público local 
responsável para obter detalhes sobre como este item pode ser descartado 
numa central de reciclagem ambientalmente segura.
Os usuários comerciais devem entrar em contato com seu fornecedor e 
verificar os termos e condições do acordo de aquisição. Este produto não 
deve ser misturado com outros rejeitos comerciais para descarte. Este 
produto está livre de materiais perigosos.
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O produto está em conformidade com as exigências 
da recomendação MDD 93/42/EEC, "0197" é o número 

de identificação do órgão regulamentar. 

Documento N°: DBP-1004-002
Versão: Z
Data de Edição: 06/2017

 

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRQ/RS: 05202514
Portaria Inmetro nº: 137  de 19/08/2016 - Declarado isento de registro pela ANVISA/MS

Número de cadastro ANVISA: 10343209026

GARANTIA

**Anos5
** A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência 
técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. 
Esta garantia é válida por 05 (cinco) anos, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota 
fiscal. A garantia de 05 (cinco) anos não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal (braçadeira). Esta 
parte tem garantia de 06 (seis) meses, também contados a partir da data de entrega efetiva do produto. A garantia 
acima se aplica apenas ao consumidor final, que adquire o produto no varejo. Qualquer intenção de reparo por pessoas 
não autorizadas implicará na perda da garantia. 
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