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QARDIOARM: BEM-VINDO A UMA LEITURA MAIS 
INTELIGENTE DA PRESSÃO ARTERIAL!
O seu novo monitor de pressão arterial QardioArm é um dispositivo médico 
clinicamente validado para tirar medições no antebraço. Este dispositivo foi 
desenvolvido em colaboração com médicos e foram realizados ensaios clínicos 
para comprovar a precisão das medições.

Todos os dias, a equipa da Qardio coloca toda a sua paixão e esforço 
na disponibilização de produtos de qualidade, design e tecnologia superiores 
que podem mudar a sua vida para melhor.

Com a sua facilidade de utilização e precisão, o QardioArm é ideal para monitorizar 
a sua pressão arterial em casa, no escritório ou em qualquer outro sítio que seja 
conveniente para si.

Leia estas instruções cuidadosamente para entender todas as funções e informação 
de segurança. Queremos que fique satisfeito com o seu QardioArm. Se tiver 
alguma dúvida, problema ou sugestão, contacte o Serviço ao Cliente da Qardio em  
www.getqardio.com/support ou visite o nosso website www.getqardio.com para obter 
mais informação.

Siga a revolução da sua saúde com a Qardio.
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UTILIZAÇÃO PRETENDIDA
O QardioArm é um monitor de pressão arterial sem fios, totalmente 
automático e não invasivo. O QardioArm é um sistema de medição 
da pressão arterial indicado para medir as pressões arteriais diastólica 
e sistólica e a pulsação de um indivíduo adulto. O QardioArm usa 
uma braçadeira insuflável à volta do antebraço. Este dispositivo não é 
indicado como dispositivo de diagnóstico. Contacte o seu médico se 
forem indicados valores de hipertensão. A circunferência da 
braçadeira está limitada a um intervalo de 22 cm – 37 cm.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
IMPORTANTE
Leia o Manual do usuário cuidadosamente antes de usar o monitor 
de pressão arterial QardioArm. No caso de gravidez, arritmia e 
arteriosclerose, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM
• Monitor de pressão arterial 

QardioArm.

• Quatro pilhas alcalinas AAA 
pré-instaladas no QardioArm.

• Manual do usuário.

• Folheto de início rápido.

REQUISITOS
O QardioArm requer um dispositivo 
com Bluetooth 4.0. e:

•  iOS 7.0 ou mais recente e  
iPhone, iPad ou iPod. Ou

•  Android 4.4 “KitKat” 
(ou mais recente) e acesso 
ao Google Play. 

A lista detalhada de dispositivos 
está disponível aqui:  
getqardio.com/devices

Para utilizar o seu monitor de pressão 
arterial QardioArm, tem de instalar a 
aplicação Qardio disponível 
gratuitamente no iTunes App Store, 
Google play ou em  
www.getqardio.com.
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1. Descarregue a aplicação Qardio: No seu telemóvel ou tablet, 
aceda a www.getqardio.com e, quando lhe for pedido, descarregue 
a aplicação. Alternativamente, aceda ao iTunes App Store ou ao 
Google Play. A aplicação Qardio está disponível gratuitamente.

2. Abra a aplicação Qardio no seu telefone ou tablet. Se lhe for pedido, 
deve ativar o Bluetooth no seu dispositivo. Pode ativar o Bluetooth no 
menu Definições do seu smartphone ou tablet.

3. Crie um novo registo de utilizador ou inicie a sessão com o seu nome 
de utilizador e palavra-passe existentes. Siga as instruções no ecrã 
para registar e definir a sua conta pessoal.

4. Coloque o QardioArm no antebraço.

5. Com a aplicação Qardio aberta, toque com o seu dispositivo no 
QardioArm para emparelhar o QardioArm com o seu telemóvel ou 
tablet. Quando indicado, aceite o pedido de emparelhamento.

6. Na aplicação Qardio, prima o botão verde INICIAR para dar 
início à medição da pressão arterial. A pressão arterial pode ser 
afetada pela posição da braçadeira e pela sua condição fisiológica. 
É muito importante que a braçadeira esteja devidamente 
posicionada. Leia cuidadosamente, neste Manual do usuário, 
as instruções detalhadas sobre o correto posicionamento da 
braçadeira e a lista de verificação para medir a sua pressão arterial 
de forma correta e fiável.

A medição da pressão arterial pode ser interrompida a qualquer altura 
premindo o botão Cancelar na aplicação Qardio.

UTILIZAR O QARDIOARM PELA PRIMEIRA VEZ

Emparelhar o QardioArm
Com o QardioApp aberto, 
toque no QardioArm com o 
seu telefone ou tablet para 
fazer o emparelhamento
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1. Idealmente, retire qualquer roupa justa do antebraço. Se enrolar a 
manga, certifique-se de que não impede o fluxo sanguíneo para  
o antebraço. 

2. Desenrole a braçadeira do seu QardioArm e puxe pela etiqueta 
(conforme indicado no desenho 1 desta página) para abrir  
a braçadeira. 

3. Insira o braço na braçadeira (conforme indicado no desenho 2  
desta página).

4. Puxe a braçadeira e feche-a à volta do seu braço (conforme indicado 
no desenho 3 desta página). Deve colocar a braçadeira de forma a 
ficar justa, mas não muito apertada (deve conseguir inserir um dedo 
entre o braço e a braçadeira).

5. Certifique-se de que a braçadeira está posicionada 2 cm acima do 
cotovelo e que o seu QardioArm está posicionado no lado interior do 
braço, sobre a artéria. O logótipo Qardio deve estar na parte inferior, 
mais próximo da mão.

6. Apoie o braço para que fique relaxado e assegure-se de que o 
QardioArm está ao nível do coração. O braço deve manter-se 
ligeiramente dobrado enquanto faz a medição.

INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA A CORRETA COLOCAÇÃO DA BRAÇADEIRA 

1. Desenrole a braçadeira e 
puxe pela etiqueta

2. Insira o braço na abertura  
da braçadeira

3. Feche a braçadeira
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Medição na posição sentada:

1. Sente-se com os pés apoiados no chão sem cruzar as pernas.

2. Coloque a mão, com a palma virada para cima, à sua frente, 
numa superfície plana, como uma secretária ou mesa.

3. A linha do meio da braçadeira deve estar ao nível do coração.

Medição na posição deitada:

1. Deite-se de costas.

2. Endireite o braço ao longo do corpo com a palma da mão 
virada para cima.

3. A braçadeira deve estar colocada ao nível do coração.

POSTURA CORPORAL
Nota: A pressão arterial pode ser afetada pela posição da braçadeira e pela 
sua condição fisiológica. 
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1. Abra a aplicação Qardio no seu dispositivo iOS ou Android.

2. Desenrole a braçadeira do QardioArm para ligar o dispositivo.

3. Coloque a braçadeira do QardioArm à volta do antebraço. Pode 
rever as instruções para um posicionamento adequado da braçadeira 
a qualquer altura. 

4. Prima o botão verde INICIAR, 
no ecrã de medição da pressão 
arterial da aplicação Qardio, 
para iniciar a medição.

A braçadeira enche-se de ar 
automaticamente. Descontraia-
se, não se mexa e não ponha os 
músculos do braço tensos

INSTRUÇÕES DETALHADAS SOBRE COMO 
MEDIR A PRESSÃO ARTERIAL
Medir a pressão arterial com o QardioArm é fácil, bastando alguns passos 
simples:

até o resultado da medição ser apresentado. Respire normalmente  
e não fale. 
Quando o aparelho atingir a pressão correta, a braçadeira para de 
encher ar e a pressão diminui gradualmente. Se a pressão necessária 
não for atingida, o dispositivo insufla automaticamente mais ar na 
braçadeira.

5. O resultado, que inclui a pressão arterial sistólica e diastólica e a 
pulsação, é apresentado na aplicação Qardio.

6. Quando o dispositivo tiver 
terminado a medição, retire a 
braçadeira e enrole-a à volta do 
QardioArm para desligar o 
dispositivo. 

Se a braçadeira ficar 
desenrolada, o QardioArm 
desliga-se automaticamente 
após alguns minutos para 
poupar carga.
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✓ Evite atividades, comer ou fumar imediatamente antes da medição.

✓ Sente-se e descontraia-se por alguns minutos antes da medição. 

✓ Faça a medição sempre no mesmo braço (normalmente, o esquerdo ou 
conforme indicado pelo seu médico).

✓ Idealmente, retire qualquer roupa justa do antebraço. Se enrolar a 
manga, certifique-se de que não impede o fluxo sanguíneo para o 
antebraço. Não coloque a braçadeira sobre roupa grossa.

✓ Deve colocar a braçadeira de forma a ficar justa, mas não muito 
apertada (deve conseguir inserir um dedo entre o braço e a braçadeira).

✓ Certifique-se de que a braçadeira está posicionada 2 cm acima do 
cotovelo e que o seu QardioArm está posicionado no lado interior do 
braço, sobre a artéria.

✓ O logótipo Qardio deve estar na parte inferior, mais próximo da mão.

✓ Apoie o braço para que fique relaxado e assegure-se de que o 
QardioArm está ao nível do coração. O braço deve manter-se 
ligeiramente dobrado enquanto faz a medição.

✓ A medição da pressão arterial pode ser interrompida a qualquer altura 
premindo o botão Cancelar na aplicação Qardio.

INDICADOR DE SEMÁFORO

O ecrã de medição da pressão arterial mostra-lhe o intervalo em que se 
encontra o valor indicado da pressão arterial. Consoante os valores 
detetados, a barra fica sinalizada a verde (valor ideal), amarelo (valor alto), 
laranja (valor muito alto) ou vermelho (valor perigosamente alto). A 
classificação corresponde aos 4 intervalos da tabela definidos pelas 
diretrizes internacionais (ESH, AHA, JSH), conforme descrito em 
“Como avaliar a sua pressão arterial”.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MEDIR A SUA PRESSÃO 
ARTERIAL DE FORMA CORRETA E FIÁVEL
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SELECIONAR A MÉDIA DE VÁRIAS MEDIÇÕES
Dado que a pressão arterial oscila constantemente, um resultado determinado 
com várias medições é mais fiável do que um resultado produzido por uma  
única medição.

Para ativar a Média de Várias Medições, prima o botão de menu Q 
(no canto superior esquerdo do ecrã) e, em seguida, prima o botão Definições.

No ecrã Definições, pode selecionar o número de medições e a pausa entre 
medições (cuja predefinição é 30 segundos).

Quando a funcionalidade Média de Várias Medições estiver ligada, os resultados 
individuais durante a medição não são apresentados. A sua pressão arterial será 
apenas apresentada depois de terem sido feitas todas as medições. Uma 
contagem decrescente indica o tempo que resta entre medições. Não retire a 
braçadeira entre medições.

VISUALIZAR O SEU HISTÓRICO DE DADOS DA 
PRESSÃO ARTERIAL
Prima o botão do Histórico na página Pressão Arterial para visualizar o seu 
histórico de dados da pressão arterial e pulsação no formato de uma tabela  
ou gráfico.
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O QardioArm mede a sua pressão arterial. A pressão arterial é a pressão 
do sangue que flui nas artérias gerada pelo bombeamento do coração.  
São sempre medidos dois valores: o valor sistólico (superior) e o valor 
diastólico (inferior).

O QardioArm também mede a sua pulsação. A pulsação (ou frequência 
cardíaca) é o número de vezes que o coração bate por minuto.

Uma pressão arterial alta, sobretudo quando for permanente ou 
recorrente, pode afetar negativamente a sua saúde e deve ser tratada  
pelo seu médico.

Discuta sempre as suas medições com o seu médico e diga-lhe se tiver 
reparado nalguma coisa fora do comum ou se não se sentir bem. Nunca 
confie apenas numa leitura da pressão arterial.

Existem várias causas para uma pressão arterial alta. O seu médico irá 
explicá-las em maior detalhe e oferecer tratamento quando apropriado. 
Além da medicação, a perda de peso e o exercício físico também ajudam a 
reduzir a pressão arterial.

Nunca deve alterar as dosagens da medicação receitada pelo seu médico.

A pressão arterial está sujeita a amplas flutuações durante o dia, consoante 
vários fatores, incluindo o esforço físico e a condição física. Deve fazer as 
medições de forma rotineira, em condições tranquilas em que se sinta 
descontraído. Idealmente, deve sempre fazer duas leituras de cada vez 
(tanto de manhã como à noite) ou conforme prescrito pelo seu médico.

Os desvios entre as medições feitas pelo seu médico ou na farmácia  
e as feitas em casa são bastante normais, pois são situações  
totalmente diferentes.

Recomenda-se que espere pelo menos 30 segundos entre medições.

Se estiver grávida, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho. 
Monitorize a sua pressão arterial regularmente durante a gravidez, pois 
pode alterar-se drasticamente durante este período.  

FACTOS IMPORTANTES SOBRE A PRESSÃO 
ARTERIAL E A AUTO-MEDIÇÃO
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Quando detetar leituras invulgarmente altas durante a gravidez, deve 
fazer novamente a medição passadas pelo menos quatro horas. Se a 
leitura continuar a ser muito alta, consulte o seu médico ou obstetra.

A atividade física, incluindo comer, beber e fumar, assim como 
excitação, tensão e muitos outros fatores, podem influenciar os 
resultados da pressão arterial.

COMO AVALIAR A SUA PRESSÃO ARTERIAL
A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou o seguinte guia para 
avaliar a pressão arterial alta (independentemente da idade ou sexo). É 
importante notar que vários fatores (p. ex., diabetes, obesidade, fumar, 
etc.) também precisam de ser considerados. Consulte o seu médico para 
uma avaliação e diagnóstico precisos do seu estado de saúde.

CLASSIFICAÇÃO DA 
PRESSÃO ARTERIAL

PA sistólica 
mmHg

PA diastólica 
mmHg

INDICADOR 
DE COR

Ideal < 120 < 80 Verde

Normal 120 - 129 80 - 84 Verde

Alta-Normal 130 - 139 85 - 89 Verde

Hipertensão de Grau 1 140 - 159 90 - 99 Amarelo

Hipertensão de Grau 2 160 - 179  100 - 109 Laranja

Hipertensão de Grau 3 > 180 > 100 Vermelho

Definições e classificações dos níveis de pressão arterial da OMS/ISH 
Fonte: Chalmers J et al.  Comissão de Diretrizes para Hipertensão da OMS-ISH.  
Diretrizes para o Tratamento de Hipertensão da Organização Mundial da Saúde 
- Sociedade Internacional de Hipertensão 1999.  J Hypertens, 1999, 17:151-185

Esta tabela não pretende ser uma base para qualquer tipo de 
diagnóstico ou avaliação de emergência; apenas demonstra 
diferentes classificações de pressão arterial. Consulte o seu médico 
para uma interpretação e diagnóstico baseados nos seus resultados 
pessoais da pressão arterial.
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SUBSTITUIR AS PILHAS

Quando as pilhas estão aproximadamente a 25%, o 
símbolo da bateria aparece no ecrã de medição da 
pressão arterial da aplicação Qardio. Apesar de o 
QardioArm continuar a medir de forma fiável, deve 
substituir as pilhas.

Se o símbolo de bateria sem carga aparecer na 
aplicação Qardio, as pilhas do seu QardioArm estão 
sem carga e está na altura de as substituir. Não pode 
fazer mais medições e deve substituir as pilhas.

Deve substituir todas as quatro pilhas alcalinas AAA ao 
mesmo tempo. 

Use 4 pilhas novas AAA de 1,5 V de longa duração. 
Não use pilhas que tenham passado o prazo de 
validade e não use pilhas recarregáveis.

Para substituir as pilhas:

1.  Abra o porta do compartimento das baterias 
premindo o botão por baixo da braçadeira, conforme 
mostrado no desenho.

2.  Substitua todas as quatro pilhas alcalinas AAA por 
pilhas novas, assegurando que as polaridades estão 
corretamente alinhadas: o polo + (positivo) e o polo 
- (negativo) devem corresponder às indicações no 
compartimento das pilhas alcalinas AAA.

3.  Volte a colocar a porta do compartimento das 
baterias no lugar, empurrando-a até ouvir  
um estalido.

4.  Verá uma luz verde através da porta do 
compartimento das baterias.

Prima este botão para 
abrir o compartimento
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REINICIAR O EMPARELHAMENTO
Para reiniciar o emparelhamento, desenrole a braçadeira do QardioArm 
para ligar o dispositivo e use um clipe de papel para premir o botão que se 
encontra no orifício da porta do compartimento das pilhas. Deve ver uma 
luz verde através da mesma.

Use um clipe de papel 
para premir o botão  

de reiniciação

Se necessário, aceda às Definições do seu telefone ou tablet, selecione 
QardioArm e selecione “Esquecer este dispositivo”.

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Definir o Bluetooth Bluetooth QardioARM Bluetooth QardioARM

Bluetooth Esquecer este dispositivo Esquecer este dispositivo

Esquecer Dispositivo

Cancelar

QardioArm Não Ligado



16

TESTE DE PRECISÃO E MANUTENÇÃO
O QardioArm inclui componentes sensíveis e tem de ser tratado com 
precaução. Observe as condições de armazenamento e funcionamento 
descritas na secção “Especificações técnicas”.

Se não conseguir resolver os problemas seguindo as instruções da 
resolução de problemas, contacte o serviço ao cliente da Qardio em  
www.getqardio.com.

Recomendamos que a precisão do QardioArm seja testada a cada 2 anos 
ou após qualquer impacto mecânico (p. ex., se o deixar cair). Para marcar o 
teste, contacte o serviço ao cliente da Qardio em www.getqardio.com.

 CONTRAINDICAÇÕES
Não se recomenda que pessoas com arritmias graves usem este monitor 
de pressão arterial.

 PRECAUÇÕES
O autodiagnóstico dos resultados da medição e o autotratamento são 
potencialmente perigosos. Deve consultar sempre o seu médico.

As pessoas com problemas graves de circulação sanguínea ou 
perturbações sanguíneas devem consultar um médico antes de usar o 
monitor de pressão arterial, pois o enchimento da braçadeira pode causar 
hemorragia interna.

Complicações como arritmias comuns, batimentos ventriculares 
prematuros, fibrilação atrial, esclerose arterial, perfusão inadequada, 
diabetes, idade, gravidez, pré-eclâmpsia ou doença renal podem afetar  
o desempenho do esfigmomanómetro automático e/ou a leitura da 
pressão arterial.

Se sofre de um batimento cardíaco irregular, as medições feitas com este 
dispositivo devem ser avaliadas com o seu médico.

Este dispositivo apenas pode ser usado para as finalidades descritas neste 
Manual do usuário. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos 
ou lesões causados por uma utilização incorreta. Siga sempre os 
procedimentos operacionais descritos neste Manual do usuário para medir 
a sua pressão arterial de forma precisa e em segurança.
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O QardioArm não é adequado para verificar a frequência de pacemakers 
cardíacos.

UTILIZAÇÃO GERAL, SEGURANÇA E 
PRECAUÇÕES, LIMPEZA

• Não use o monitor de pressão arterial QardioArm para qualquer 
finalidade que não seja a medição da pressão arterial.

• Não faça medições imediatamente após ter tomado banho, ingerido 
álcool, fumado, exercitado ou comido. 

• Não use o monitor de pressão arterial QardioArm enquanto 
estiver a manobrar um veículo mecânico ou estiver num veículo em 
movimento (p. ex., enquanto viajar de avião).

• Não deixe o monitor de pressão arterial QardioArm sem supervisão 
perto de crianças ou pessoas que não possam expressar o seu 
consentimento em usá-lo.

• Não encha a braçadeira de ar quando a mesma não estiver à volta  
do braço.

• Não enrole a braçadeira do avesso.

• Não exerça choques ou vibrações fortes sobre o monitor de pressão 
arterial QardioArm, pois podem resultar em danos no dispositivo.

• Não deixe cair o monitor de pressão arterial QardioArm.

• Não exponha a braçadeira e/ou o monitor de pressão arterial 
QardioArm a temperaturas fora do intervalo de armazenamento  
ou funcionamento.

• Não exponha a braçadeira e/ou o monitor de pressão arterial 
QardioArm à luz solar direta por períodos de tempo prolongados.

• Não exponha a braçadeira e/ou o monitor de pressão arterial 
QardioArm a água, líquidos ou humidade.

• Não exponha a braçadeira e/ou o monitor de pressão arterial 
QardioArm a poeira ou partículas.
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• Não desmonte o monitor de pressão arterial QardioArm.

• Não use um agente de limpeza ou solvente à base de álcool para limpar 
o dispositivo. Limpe o dispositivo usando apenas um pano suave e seco. 
Limpe a braçadeira cuidadosamente com um pano húmido e sabão. 
Não submerja nenhuma peça do QardioArm em água em  
circunstância alguma.

UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS PILHAS 
ALCALINAS AAA
• Se o fluido das pilhas alcalinas AAA entrar em contacto com a sua pele 

ou vestuário, lave e enxague imediatamente a pele ou a peça de roupa 
com muita água limpa.

• Use apenas quatro pilhas alcalinas AAA com o monitor de pressão 
arterial QardioArm. Não use outro tipo de pilhas AAA e não use pilhas 
recarregáveis de nenhum tipo.

• Ao substituir as pilhas, insira as quatro pilhas alcalinas AAA com os 
polos alinhados conforme indicado no monitor de pressão arterial 
QardioArm.

• Substitua imediatamente as pilhas alcalinas AAA quando  
estiverem gastas.

• Substitua sempre as quatro pilhas alcalinas AAA ao mesmo tempo, ou 
seja, não use pilhas AAA antigas e novas em conjunto.

• Se o monitor de pressão arterial QardioArm não for usado durante um 
longo período de tempo, as pilhas devem ser retiradas do dispositivo.

• Armazene o dispositivo e os componentes num local limpo,  
seco e seguro.

MENSAGEM DE BATIMENTO CARDÍACO 
IRREGULAR

Se for detetado um batimento cardíaco irregular durante a medição, 
aparece uma mensagem de aviso. Repita a medição passada uma hora.  
Se for detetado um batimento cardíaco irregular várias vezes num dia ou 
semana, recomendamos que discuta o assunto com o seu médico.

Nesta situação, o monitor de pressão arterial sem fios pode continuar a 
funcionar, mas os resultados podem estar incorretos. Há 2 condições 
em que aparece o sinal de batimento cardíaco irregular:

1.  O coeficiente de variação (CV) do período de pulsação é >25%.

2.  A diferença entre períodos de pulsação adjacente ≥0,14 s e o número 
dessas pulsações constitui mais de 53% do número total de pulsações.
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CONTACTO DO SERVIÇO AO CLIENTE
O serviço ao cliente da Qardio está disponível em www.getqardio.com.

GARANTIA LIMITADA
Este dispositivo está abrangido por uma garantia limitada de três anos 
desde a data de compra. A braçadeira tem uma garantia funcional (aperto 
da câmara-de-ar) de dois anos ou de mil (1000) medições (conforme o 
que ocorrer primeiro), ao passo que as pilhas e outras peças de desgaste 
não estão abrangidas pela garantia limitada.

A garantia limitada só é válida mediante apresentação do recibo de compra 
que confirma a data de compra. A abertura ou modificação do dispositivo 
invalida a garantia limitada.

A garantia não cobre danos causados por manuseamento inadequado, 
pilhas sem carga, acidentes ou não conformidade com as instruções de 
funcionamento e peças de desgaste normal.

Se surgir um defeito durante o período de garantia, a Qardio, de acordo 
com a sua opção e na medida em que seja permitido por lei, compromete-

se a (1) reparar o produto gratuitamente, utilizando peças novas ou peças 
equivalentes a novas em termos de desempenho e fiabilidade; (2) trocar o 
produto por um produto funcionalmente equivalente que seja novo ou 
equivalente a novo em termos de desempenho e fiabilidade; ou (3) 
reembolsar o preço de compra original. Esta garantia exclui danos 
resultantes de abusos, acidentes, modificações ou outras causas que não 
sejam defeitos de material ou mão-de-obra.

Excetuando os seus direitos ao abrigo das leis de proteção do consumidor, 
todas as garantias, condições e outros termos não estabelecidos neste 
documento de garantia estão excluídos da garantia limitada. Alguns países 
não permitem limitações ao período de vigência das referidas garantias, 
condições e/ou termos implícitos, pelo que as limitações acima indicadas 
poderão não se aplicar ao seu caso.

Em circunstância alguma a Qardio será responsável por (a) quaisquer 
perdas que não tenham sido causadas por uma eventual violação da nossa 
parte da presente garantia limitada; (b) perdas relacionadas com qualquer 
negócio seu, perda de lucros, perda de dados ou perda de oportunidade. 
As disposições desta garantia limitada não se aplicam a qualquer outra 
responsabilidade, exceto as que não possam ser limitadas ou excluídas em 
matéria de direito. Dependendo do seu local de residência, algumas das 
limitações ou exclusões acima poderão não se aplicar ao seu caso. Para 
obter um serviço de garantia, contacte a Qardio em www.getqardio.com.
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MENSAGENS DE ERRO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Soluções possíveis:
1) Feche a braçadeira do QardioArm e volte a 
abri-la. 
2) Assegure-se de que o Bluetooth está ativado 
no seu telefone ou tablet e que o QardioArm está 
perto do seu telefone ou tablet. 
3) Substitua as pilhas do QardioArm. 
4) Reinicie o emparelhamento.

Não foi possível fazer a medição.

O botão INICIAR está cinzento e não verde.

Durante a medição, o dispositivo detetou sinais 
de erro ou os sinais de pulsação na braçadeira 
são demasiado fracos.

O QardioArm não está ligado ao seu 
smartphone ou tablet.

Reposicione a braçadeira e repita a medição 
mantendo o seu braço quieto e sem falar. 
Verifique as marcas na braçadeira e os vídeos 
instrucionais na aplicação Qardio para se 
certificar de que está a posicionar o QardioArm 
corretamente. Se o problema voltar a ocorrer, 
contacte o serviço ao cliente.

SOLUÇÃOCAUSAPROBLEMA
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1) Verifique se a braçadeira está devidamente 
posicionada e justa no braço. 
2) Substitua as pilhas, se necessário. Repita a 
medição. Se o problema voltar a ocorrer, 
contacte o serviço ao cliente.

Resultado anormal.

Não há pressão na braçadeira.

Os sinais de medição não estão precisos, pelo 
que não é possível apresentar um resultado. Isto 
pode dever-se a vários fatores, como a 
braçadeira não estar completamente vazia antes 
da medição, interferência de ruído, o utilizador 
estar a falar, movimentos do utilizador, a 
braçadeira não estar devidamente apertada, a 
braçadeira estar partida, uma avaria na bomba 
ou válvula, um excesso de pressão ou outras 
características especiais do utilizador.

Não foi possível gerar uma pressão adequada na 
braçadeira. Pode ter ocorrido uma fuga.

1) Leia as instruções para desempenhar medições 
fiáveis. Reposicione a braçadeira e repita a 
medição mantendo o braço quieto e sem falar. 
Se o problema voltar a ocorrer, contacte o 
serviço ao cliente. 
2) Se o utilizador tiver características especiais, 
contacte o seu médico.

SOLUÇÃOCAUSAPROBLEMA
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Repita a medição passada uma hora.  
Se for detetado um batimento cardíaco irregular 
várias vezes num dia ou semana, recomendamos 
que discuta o assunto com o seu médico.
Se for detetado um batimento cardíaco irregular 
durante a medição, aparece uma mensagem de 
aviso. Nesta situação, o monitor de pressão arterial 
sem fios pode continuar a funcionar, mas os 
resultados podem estar incorretos. Consulte o seu 
médico para uma avaliação precisa.

Apesar de as pilhas estarem instaladas,  
o botão INICIAR na aplicação Qardio 
continua cinzento.

Batimento cardíaco irregular.

As pilhas não foram corretamente 
introduzidas. A carga das pilhas está 
demasiado baixa.

Foi detetada uma irregularidade na 
pulsação durante a medição e a medição 
da pressão arterial pode não ser 
totalmente fiável.

1) Feche o dispositivo e espere cinco segundos. 
Desenrole a braçadeira do QardioArm e tente 
novamente. 
2) Verifique os polos das pilhas alcalinas AAA e 
corrija-os, se necessário.
3) Substitua as pilhas alcalinas AAA. 

SOLUÇÃOCAUSAPROBLEMA
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Em condições de medição normais, a leitura feita 
em casa é diferente da leitura feita na clínica. 
A variação deve-se aos diferentes ambientes.
A pressão arterial muda de acordo com a 
condição fisiológica ou psicológica do seu corpo.

1) Relaxe durante alguns minutos antes de cada 
medição. Tente medir a sua pressão arterial em 
alturas e locais consistentes. Discuta os valores 
da sua pressão arterial com o seu médico.
2) Se o problema voltar a ocorrer, contacte o 
serviço ao cliente.

Substitua as pilhas de acordo com as instruções. 
Se o problema voltar a ocorrer, contacte o 
serviço ao cliente.

A braçadeira não serve.

Pilhas sem carga.

Cada medição tem resultados bastante 
diferentes.

A circunferência da braçadeira está limitada a 
um intervalo de 22 cm – 37 cm (medido com 
a braçadeira justa no meio do antebraço).

O nível de carga está demasiado baixo.

Contacte o serviço ao cliente da Qardio.

SOLUÇÃOCAUSAPROBLEMA
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Peso 310 g incluindo pilhas.

Dimensões 140 x 68 x 38 mm quando fechado.

Medição Método oscilométrico com enchimento automático e válvula de segurança da pressão.

Intervalo de medição 40~250 mmHg para a pressão arterial. 40~200 batimentos/minuto para a pulsação.

Precisão técnica da medição Precisão de ±3 mmHg ou ±2% do valor de leitura para a pressão arterial. ±5% do valor de leitura para a pulsação.

Resolução da medição 1 mmHg para a pressão arterial. 1 batimento/minuto para a pulsação.

Fonte de energia 4 x pilhas de 1,5 V; tamanho AAA, incluídas.

Condições de funcionamento Temperatura de 10~40°C, humidade máxima relativa de 15~90%, pressão atmosférica de 
86 kPa~106 kPa, altitude máxima: 2000 metros.

Condições de armazenamento Temperatura de -25~70°C, humidade máxima relativa de 10~95%, pressão atmosférica de
86 kPa~106 kPa, altitude máxima: 2000 metros.

Funciona com Requer Bluetooth 4.0 e iOS 7.0 (ou mais recente) ou Android 4.4 “KitKat” (ou mais recente). 
A lista detalhada dos dispositivos compatíveis está disponível em getqardio.com/devices. 
Aplicação Qardio gratuita (disponível para descarregar na App Store ou no Google Play).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO QARDIOARM
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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou qualquer obrigação da 
parte do fabricante. Determinadas funções poderão exigir a compra de serviços à parte.

ELIMINAÇÃO

Aplicação das diretivas europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos 
dispositivos elétricos e eletrónicos e à eliminação de resíduos. O símbolo 
aplicado no dispositivo ou na embalagem significa que, no final da sua vida 
útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. 

No fim da vida útil dos dispositivos, o utilizador deve entregá-los aos centros 
de recolha adequados para lixo elétrico e eletrónico ou devolvê-los ao vendedor quando 
comprar um novo dispositivo. A eliminação do produto em separado previne possíveis 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde derivadas da eliminação 
inadequada. Permite também a recuperação dos materiais que compõem o produto, de 
forma a obter uma poupança energética e de recursos relevante e a evitar efeitos 
negativos no meio ambiente e na saúde. No caso da eliminação abusiva do dispositivo por 
parte do utilizador, serão aplicadas medidas administrativas em conformidade com a 
norma em vigor. O dispositivo e respetivas peças são fabricados tendo em conta a sua 
eliminação, conforme apropriado, de acordo com regulamentos nacionais ou regionais.

CERTIFICAÇÕES

Este dispositivo cumpre os seguintes documentos normativos:

DIRETIVA DO CONSELHO 93/42/CEE de 14 de junho de 1993, relativa a 
dispositivos médicos, conforme alterada pela Diretiva 2007/47/CE

EN ISO 13485:2003 /AC: 2009: Dispositivos Médicos – Sistemas de gestão de 
qualidade – Requisitos para efeitos regulamentares (ISO 13485:2003) Referência a 
normas continuada.

EN ISO 14971:2012: Dispositivos médicos – Aplicação da gestão de riscos a dispositivos 
médicos (ISO 14971:2007, Versão corrigida 2007-10-01)

IEC60601-1:2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007); EN 60601-1:2006+AC 
(2010): Equipamento médico elétrico – Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica 
e desempenho essencial

EN1060-3:1997+A1:2005+A2:2009: Esfigmomanómetros não invasivos – Parte 3: 
Requisitos suplementares para sistemas de medição de pressão arterial eletromecânicos

EN1060-4:2004: Esfigmomanómetros não invasivos. Procedimentos de teste para 
determinar a precisão geral do sistema de esfigmomanómetros não invasivos 
automatizados

IEC/EN 60601-1-11: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial 
– Norma colateral: Requisitos para equipamento médico elétrico e sistemas médicos 
elétricos usados no ambiente de assistência médica domiciliária

IEC 80601-2-30:2009 (Primeira Edição) para utilização em conjunto com a norma 
IEC 60601-1:2005

EN 80601-2-30:2010/ANSI/AAMI 80601-2-30:2009: Requisitos particulares para 
a segurança básica e desempenho essencial de esfigmomanómetros não invasivos 
automatizados

EN300328 V1.7.1:2006: Compatibilidade eletromagnética e assuntos do espectro 
radioelétrico (ERM); sistemas de transmissão de banda larga; equipamento de 
transmissão de dados que opera na banda de 2,4 GHz ISM, com a utilização de técnicas 
de modulação de banda larga; 
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normas EN harmonizadas que abrangem os requisitos essenciais do artigo 3.2 da 
Diretiva R&TTE

EN301489-1-3 V1.9.2:2011 Compatibilidade eletromagnética e assuntos do 
espectro radioelétrico (ERM); norma de compatibilidade eletromagnética (EMC) 
para equipamento e serviços de rádio; Parte 1: Requisitos técnicos comuns

EN301489-1-17 V2.2.1:2012 Compatibilidade eletromagnética e assuntos do 
espectro radioelétrico (ERM); norma de compatibilidade eletromagnética (EMC) 
para equipamento e serviços de rádio; Parte 1: Requisitos técnicos comuns

EN60601-1-2:2007 /AC 2010: Equipamento médico elétrico: Parte 1-2: 
Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma 
colateral – Compatibilidade eletromagnética

EN 55011 Grupo 1 Classe B:2009+A1:2010: Equipamento industrial, científico e 
médico – Características da perturbação da radiofrequência – Limites e métodos 
de medição

FCC Parte B 15B:2013 Compatibilidade eletromagnética 

Regra da FCC Parte: 15.247 Cat: DSS (Bluetooth) Regra da FCC Parte: 15.247 
Cat: DTS (BT4.0)

EN ISO 10993-1:2009 Avaliação biológica de dispositivos médicos – Parte 1: 
Avaliação e teste num processo de gestão de riscos (ISO 10993-1:2009)

ANSI/AAMI SP10:2002/A1 2003(R) 2008: Esfigmomanómetros manuais, 
eletrónicos ou automatizados

ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009 Esfigmomanómetros não invasivos - Parte: 
Validação clínica do tipo de medição automatizada

DECLARAÇÕES DA FCC/IC

Federal Communications Commission (FCC) Statement 15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by  
the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate  
the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a  
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,  
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of  
the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna. 

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry Canada 
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference and

2) This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation of the device.

B. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter

C. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user authority to operate this equipment

IMPORTANT NOTE (for portable device configuration):

Federal Communication Commission (FCC) Radation Exposure Statement. This EUT 
is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in 
ANSI/IEEE C95.1-1999 and has been tested in accordance with the measurement 
methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de license. L’explotation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:

1) il ne doit pas produire de brouillage et

2) L’utilizateur du dispositif doit étre prêt à recepter tout brouillage radioélectrique 
reçu, même si se brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du 
dispositif.

ICES-003. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet 
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions 
for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Radiation Exposure Statement / IC Déclaration sur la radioexposition.

 This EUT is in compliance with SAR for general population-uncontrolled exposure 
limits in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement 
methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance of 1.5cm between the ratiator and your body. 
Cet appareil est conforme avec SAR pour la population générale/limites d’exposition 
abusive IC RSS-102 et a  été testé en conformité avec les méthodes et procédures 
spécifiées dans la norme IEEE 1528 mesure. Cet équipement doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 1,5cm entre le radiateur et votre corps. La séparation 
de test SAR de la distance de 10mm pour hotspot.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an 
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna 
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
En vertu de la réglementation de l’Industrie du Canada, cet émetteur de radio ne 
peuvent fonctionner en utilisant une antenne d’un type et maximum (ou moins) gain 
approuvé pour l’émetteur par Industrie du Canada. Pour réduire le risque de brouillage 
aux autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la 
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)  ne dépasse pas ce qui est nécessaire 
pour la réussite de comunication. 



DECLARAÇÃO SOBRE RF

O equipamento médico elétrico precisa de precauções especiais relativamente à 
EMC e precisa de ser instalado e colocado em serviço de acordo com a 
informação de EMC fornecida na secção seguinte.

Pode ocorrer interferência na vizinhança de equipamento marcado com o 
seguinte símbolo .

O equipamento de comunicação por RF portátil e móvel (p. ex., telemóveis) 
pode afetar o Equipamento Elétrico Médico. A utilização de acessórios e cabos 
que não os especificados pode resultar no aumento de emissões ou na diminuição  
da imunidade.

O dispositivo utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno.  
Por conseguinte, as suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que 
causem qualquer interferência no equipamento eletrónico que se encontre  
na vizinhança.

O dispositivo é adequado para ser utilizado em todos os estabelecimentos, 
incluindo estabelecimentos residenciais e os diretamente ligados à rede pública de 
fornecimento elétrico de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para 
finalidades residenciais.

Equipamento de comunicação por RF portátil e móvel deve ser usado a uma 
distância de qualquer peça do dispositivo, incluindo cabos, superior à distância  
de separação recomendada, calculada pela equação aplicável à frequência  
do transmissor.

A utilização do dispositivo está indicada para um ambiente eletromagnético onde 
as perturbações da radiação de RF estejam controladas. Quaisquer outros 

acessórios, transdutores e cabos podem resultar no aumento das emissões ou na 
diminuição da imunidade e do desempenho em termos de EMC.

O dispositivo não deve ser usado ao lado ou em cima de outro equipamento e, se 
tal for necessário, deve ser observado para verificar o funcionamento normal na 
configuração em que será usado.

O equipamento médico elétrico precisa de precauções especiais relativamente à 
EMC e precisa de ser instalado e colocado em serviço de acordo com a informação 
de EMC fornecida a seguir. O equipamento de comunicação por RF portátil e móvel 
(p. ex., telemóveis) pode afetar o equipamento médico elétrico. A utilização de 
acessórios e cabos que não os especificados pode resultar no aumento de emissões 
ou na diminuição da imunidade da unidade.

28
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Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

O monitor de pressão arterial sem fios destina-se a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do monitor de pressão arterial sem fios deve 
certificar-se de que o dispositivo é usado nesse tipo de ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético – orientação

Emissões CE CISPR11 Grupo 1 O monitor de pressão arterial sem fios QardioArm apenas utiliza energia de RF para o seu funcionamento interno.

Por conseguinte, as suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência no 
equipamento eletrónico que se encontre na vizinhança.

Emissões de RF CISPR11 Classe B

Emissões harmónicas

IEC 61000-3-2
Não aplicável

O monitor de pressão arterial sem fios QardioArm é adequado à utilização em todos os estabelecimentos, 
incluindo estabelecimentos residenciais e os que estão diretamente ligados à rede pública de fornecimento 
de energia de baixa tensão que fornece energia aos edifícios usados para finalidades residenciais.Flutuações de tensão/

tremulação

IEC 61000-3-3

Não aplicável 
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Fabricado para a Qardio, Inc. Califórnia, EUA. 
PARA OS EUA E INTERNACIONAL

www.getqardio.com

Kahl Handelsvertretung
Endº.: Isarstr.33 40699 Erkrath, Alemanha
Qardio Europe Ltd.
14-16 Dowgate Hill, London, EC4R 2SU
Reino Unido

Peça aplicada de tipo BF (braçadeira)

REEE

2016 

Importador 
dos EUA 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
Tainan, Taiwan
Fábrica: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
188 Industrial District, Ping Shan Administrative District,
Tang Shia Town, Dongguan, 190, CN, 518055

Leia este manual antes de utilizar o aparelho.

FCC ID: 2ABF2-888ARM
IC: 11885A-888ARM00

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, EUA.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

0434
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Fabricado para a Qardio, Inc. Califórnia, EUA. 
PARA O CANADÁ

www.getqardio.com

Peça aplicada de tipo BF (braçadeira)

REEE

2016 

Importador 
dos EUA 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan, Taiwan
Fábrica: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.

Leia este manual antes de utilizar o aparelho.

FCC ID: 2ABF2-888ARM
IC: 11885A-888ARM00

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, EUA.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434
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Declaração – emissões eletromagnéticas e imunidade para equipamento e sistemas que não sejam  
de suporte de vida e que estão especificados para uso apenas numa localização protegida

Declaração relativa ao monitor de pressão arterial sem fios QardioArm – imunidade eletromagnética

O sistema do monitor de pressão arterial sem fios QardioArm é indicado para utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do sistema do 
monitor de pressão arterial sem fios deve certificar-se de que o dispositivo é usado nesse tipo de ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste da IEC 60601 Nível de 
conformidade Ambiente eletromagnético – orientação

RF conduzida IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz a 80 MHz N/A O equipamento de comunicação por RF portátil e móvel não deve 

ser usado na proximidade de qualquer peça do EQUIPAMENTO 
ou SISTEMA, incluindo cabos, a uma distância superior à distância 
de separação recomendada, calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do transmissor. Pode ocorrer interferência 
na vizinhança de equipamento marcado com o seguinte símbolo 

 
RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz 3 V/m



Declaração – imunidade eletromagnética

O sistema do monitor de pressão arterial sem fios QardioArm é indicado para utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou utilizador do sistema do monitor de pressão arterial sem fios QardioArm deve certificar-se de que o dispositivo é usado nesse tipo de ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste da IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – orientação

Descarga eletrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV contacto
8 kV ar

6 kV contacto
8 kV ar

O chão deve ser de madeira, cimento ou tijoleira. 
Se o chão estiver coberto por um material sintético, 
a humidade relativa deve ser de pelo menos 30%.

Voltagem transitória/
de sobretensão IEC
61000-4-4

2 kV para linhas de alimentação
1 kV para linhas de entrada/saída

N/A A qualidade da rede elétrica deve ser equivalente a um 
ambiente típico comercial ou hospitalar.

Pico de corrente
IEC 61000-4-5

1 kV modo diferencial
2 kV modo comum

N/A A qualidade da rede elétrica deve ser equivalente a um 
ambiente típico comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão, breves 
interrupções e variações de 
tensão nas linhas de 
alimentação 
IEC 61000-4-11

-5% UT (95% de queda na UT) para 0,5 ciclo
-40% UT (60% de queda na UT) para 5 ciclos
-70% UT (30% de queda na UT) para 25 ciclos
-5% UT (95% de queda na UT) para 5 s

N/A

A qualidade da rede elétrica deve ser equivalente a um 
ambiente típico comercial ou hospitalar. Se o utilizador 
do EQUIPAMENTO ou SISTEMA precisar de um 
funcionamento continuado durante interrupções da 
rede elétrica, recomenda-se que o EQUIPAMENTO 
ou SISTEMA seja alimentado através de uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou de uma bateria.

Campo magnético da 
frequência energética 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Os campos magnéticos da frequência energética devem 
estar a níveis característicos de uma localização típica 
num ambiente comercial ou hospitalar típico.
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Qardio, QardioArm, QardioCore e o logótipo Qardio são 
marcas comerciais da Qardio, Inc. Qardio é uma marca 
comercial registada da Qardio, Inc. nos EUA, União Europeia 
e outras jurisdições.
iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple, Inc., 
registadas nos EUA e noutros países. Android e Google Play 
são marcas comerciais da Google Inc. 
A palavra Bluetooth® e os logótipos da marca são marcas 
comerciais registadas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc., 
e qualquer utilização dessas marcas pela Qardio, Inc. 
encontra-se licenciada. Outras marcas e nomes comerciais 
pertencem aos respetivos proprietários.
Os produtos da Qardio devem apenas ser usados em 
conjunto com aconselhamento médico profissional para 
diagnóstico ou tratamento e não como substitutos do 
mesmo. 
Patentes pendentes.
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