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M2 (HEM-7121-E) 
Esfigmomanómetro digital automático, para braço 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Para fazer face às limitações orçamentais decorrentes de situações económicas menos favoráveis, 
a Omron dispõe de modelos mais acessíveis, porém com a qualidade, a fiabilidade e o prestígio 
característicos da marca. O M2 é a resposta para quem prefere monitores de braço. 
 
 
• Mostrador integral, exibe todos os valores 

em simultâneo. 
• IntellisenseTM é sinónimo de insuflação 

confortável: só aplica, à braçadeira, a 
pressão estritamente necessária para 
efectuar a medição com rigor.  

• Memória para 30 medições • Operado, apenas, com um botão – mais 
fácil de utilizar. 

• Indicador de frequência cardíaca irregular. • Indicação no visor, se o valor da sistólica 
e/ou da diastólica forem superiores aos 
considerados normais, em auto-medição. 



 

 

Dados Técnicos 
 
Descrição do Produto Esfigmomanómetro digital automático de braço 

Modelo OMRON M2 (HEM-7121-E) 

Mostrador Digital de cristais líquidos LCD 

Método de medição Oscilométrico 

Limites de medição 
Tensão arterial: 0mmHg a 299mmHg 
Pulsação: 40 to 180/min 

Capacidade da memória 30 medições 

Precisão 
Tensão arterial: ±3 mmHg 
Pulsação: ±5% da leitura 

Insuflação Bomba eléctrica automática controlada (Intellisense) 
Esvaziamento Sistema de controlo automático 
Detecção da pressão Sensor de pressão electrostático 
Alimentação 4 pilhas alcalinas 1.5V-LR03 (AAA) incluídas ou adaptador de rede opcional 

Duração das pilhas Cerca de 1000 medições (conjunto novo de pilhas alcalinas), à temperatura 
ambiente de 23 °C 

Condições de funcionamento Temperatura: +10 °C a +40 °C  
Humidade relativa: 30 a 85%  

Condições de 
armazenamento 

Temperatura: -20 °C a +60 °C 
Humidade relativa: 10 a 95% 
Pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa 

Peso do aparelho Cerca de 250g excluindo as pilhas 
Peso da braçadeira Cerca de 130g 
Dimensões exteriores 103 mm x 80 mm x 129 mm aprox.  

Dimensões da braçadeira Cerca de 146 mm x 446 mm 
(Tamanho M: perímetro de braço de 22 a 32 cm 

Material da braçadeira Nylon, polyester e PVC 

Conteúdo da embalagem Aparelho, braçadeira M, estojo de arrumação, manual de instruções e 4 
pilhas alcalinas 

Fabricante 
OMRON Healthcare Co. Ltd,  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,  
617-0002 Japan 

Representante na UE OMRON Healthcare Europe B.V.,  
Scorpius 33, NL-2132 LR Hoofddorp – The Netherlands 

Serviço de Clientes (Portugal) 
Peroxfarma – Rua Agostinho Neto, 26-B – 1750-006 LISBOA 
Tel: 217 541 780 – Fax: 217 541 789  
e-mail: info@peroxfarma.pt 

Código CEDIME (ANF) 6401109
 
 
 

 


