
Postup pro správné  

měření krevního tlaku

Pravidelné měření – Evropská i Česká společnost pro hypertenzi 

doporučuje pravidelné měření krevního tlaku klinicky ověřenými 

(validovanými) tonometry.

Velikost manžety – Vyberte si tonometr se správnou velikostí 

manžety nebo zvolte tonometr s prodlouženou manžetou pro normální  

i silnou paži.

Uvolněte se – Aby byly naměřené hodnoty krevního tlaku spolehlivé, 

nejméně 30 minut před měřením nejezte, nekuřte, nepijte kávu  

a necvičte. Měření provádějte v sedu po 10-minutovém uklidnění

Upevnění manžety – manžetu zajistěte kolem své paže suchým 

zipem cca 1–2 cm nad loketní ohyb tak, aby mezi manžetou a paží byl 

prostor maximálně na jeden prst.

Umístění manžety – předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby 

manžeta byla v úrovni srdce. Odstraňte z paže veškerý těsně přiléhající oděv.

Měření – V průběhu měření paži mírně pokrčte v lokti a nezvedejte ji, 

nemluvte a paží nehýbejte. Obě dolní končetiny se opírají o zem. 

Nestlačujte si břicho (nezvyšujte nitrobřišní tlak). Měří se vždy na stejné 

paži na které byl při vstupním vyšetřeni změřen vyšší TK.

Opakováni měření – Krevní tlak měříme 3× a řídíme se průměrem  

z 2. a 3. měření. Mezi měřeními vyčkejte vždy nejméně 2–3 minuty.

Naměřené hodnoty – Naměřené hodnoty si zaznamenávejte  

a sledujte jejich dlouhodobý trend. Neznepokojujte se jednou 

nadměrně vyšší nebo nadměrně nižší hodnotou TK.

Dávkovaní léků – Nikdy si sami neměňte dávkovaní léků na základě 

změřených hodnot bez konzultace s lékařem!

Jak často a kolikrát provádět měření – Evropská společnost pro 

hypertenzi doporučuje zpočátku 7-denní měření, dvakrát ráno a dvakrát 

večer, výsledky prvního dne nebrat v potaz. Po delší dobu je doporučeno 

jedno až dvě měření během týdne (není přesně stanoveno).

Vypracováno podle  

Doporučeni diagnostických postupů  

u arteriální hypertenze  

České společnosti pro hypertenzi 

OMRON RS6
Tonometr na zápěstí s neslyšitelným 
piezo kompresorem pro extra  
diskrétní použití

›  Rychlé a přesné měření bez  

vyhrnutí rukávu

›  Nejtenčí a nejtišší tonometr

›  Sensor polohy zápěstí pro vysoce 

přesné měření

›  90 pamětí
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OMRON E4
Neurostimulační přístroj pro 
léčbu bolesti zad, kloubů  
a svalů pomocí TENS pulsů

›  Revitalizace léčené oblasti  

prostřednictvím stimulace  

nervových zakončení

›  12 programů pro různé část těla

›  Klinicky ověřený účinek

›  Registrovaný zdravotnický  

prostředek

Monitor skladby lidského těla

›  Osmibodové celotělové měření 

viscerálního tuku a dalších 

parametrů pomocí rukou a nohou

› Lékařská váha do 150 kg

›  Vhodné i pro měření tělesného tuku  

u dětí již od 6 let!

OMRON dále nabízí

Více informací o kompletním sortimentu na www.celimed.czVíce informací o kompletním sortimentu na www.celimed.cz Více informací o kompletním sortimentu na www.celimed.cz

SD CodeFree
Glukometr pro snadné zjištění krevní glukózy 
pomocí samonasávacích proužků

›  Jednoduchá obsluha bez nutnosti kódování

›  Rychlé pětivteřinové měření

›  Velmi malá kapka krve (bezbolestný vpich)

›  Zlaté elektrody s vysokou přesností

›  Základní výbava: kompletní set pro 

okamžité měření

›  Výrobek Standard Diagnostics

›  Plně hrazen pojišťovnami, kód 0085758 (999,– Kč)

Splňuje požadavky Český diabetologické 

společnosti – laboratorně ověřená přesnost

OMRON BF-511

OMRON dále nabízí

OMRON HJA-300
Monitor pohybové aktivity pro každodenní použití 
s 3D sensorem

›  Pro chůzi i běh!

›  Pracuje také ve vaší kapse nebo batohu

›  Celodenní monitoring aktivity

›  Tréninkový režim START / STOP

›  Výpočet průměrné rychlost (km/h)

›  Výpočet ušlé vzdálenosti, vydané 

energie a spáleného tuku

›  Sedmidenní paměť

Kompresorový inhalátor 
se  zvýšeným výkonem 
pro kratší dobu inhalace

›  Účinná léčba horních i dolních  

dýchacích cest díky technologii V.V.T.

›  Inhalace lékových forem 

včetně Vincentky

›   Základní výbava: 

dětská maska, maska pro 

dospělé, ústní a nosní inhalační nástavec, cestovní brašna

›  Plně hrazen pojišťovnami kód 0082741 (1 679,– Kč)

OMRON C28P

Druhá inhalační souprava 
v hodnotě 412,– Kč navíc

NYNÍ

V AKCI
Hi-tech NOVINKA

JOYCARE JC–138

Více informací o sortimentu JOYCARE na 
www.joycare.eu

›  Rychlé a snadné zjištění tělesné teploty

›  Paměť pro 8 hodnot

›  Měření pokojové teploty a čas

Čelní bezkontaktní teploměr 3 v 1

JOYCARE JC–114
Ultrazvukový inhalátor

›  Účinná léčba horních i dolních 

dýchacích cest

›  Inhalace lékových forem včetně Vincentky

›  Neslyšitelný provoz

›  Přepinatelný výkon 0,4 nebo 0,8 ml/min

›  Stabilní stolní provedení

›  Základní výbava: síťový adaptér,  

dětská maska, maska pro dospělé,  

náustek, nosní nástavec, inhalační hadice,  

10 ks nádobek na lék, cestovní pouzdro

OMRON RS2
Cenově výhodný tonometr 
na zápěstí s jednotlačítkovým 
ovládáním a technologií  
Intellisense

›  Rychlé a přesné měření bez  

vyhrnutí rukávu Intellisense
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JOYCARE a SD nabízí
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BÝT SI JISTÝ,
CÍTIT SE JISTĚ

KREVNÍ TLAK?

MĚŘIČE KREVNÍHO TLAKU 

PRO DOMÁCÍ  

I LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ

Platí do konce května 2014
Síťový zdroj ke 

Dni hypertenze



Obchodní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR CELIMED s. r. o.

Kalibrace, servis: www.celimed.cz, servis@celimed.cz, tel.: 475 208 180

Spotřebitelská linka:  475 211 113

Více o krevním tlaku na www.krevnitlak.cz

tonometry  teploměry  inhalátory  měřiče tělesného tuku
TENS – masážní přístroje  krokoměry  EKG

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách.
Pouze zde Vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem vhodného 

přístroje pro Vás – přesného a klinicky ověřeného. Jde o Vaše zdraví!

C
Z

 A
2

7
-0

4
/1

4

Klinicky ověřeno – splňuje mezinárodní standardy pro klinickou 

validaci v porovnání s manuální metodou u lékaře.

Takto označené tonometry splňují také doporučení 

České společnosti pro hypertenzi.

Intellisense – Jedinečný systém inteligentního nafukování 

a vyfukování manžety. Manžeta je nafouknuta přesně tolik, 

kolik je pro správné vyhodnocení třeba. Doba měření je 

podstatně zkrácena – paže není zbytečně dlouho a bolestivě 

stlačována. Šetří baterie i manžetu. Jednoduchá obsluha 

a velmi příjemné měření.

Polohový sensor (navigátor) správné polohy při měření – 

akusticky i vizuálně upozorňuje na správnou měřicí 

polohu zápěstí a odstraňuje tak nejčastější chybu 

při měření zápěsťovými tonometry.

Nárazu odolný sensor - nejnovější generace mikročipového 

sensoru tlaku bez mechanických částí. Zaručuje vysokou 

odolnost proti nárazům a dlouhodobou stabilitu měřených 

parametrů.Vyberte si tonometr, který Vám vyhovuje

Na trhu se vyskytuje velké množství tonometrů, různých 
značek, cen i kvality. Protože se jedná o lékařský přístroj 
sledující Vaše zdraví, je důležité vybrat si ten správný. 
Ten, který Vám nejvíce vyhovuje, u něhož se budete moci 
spolehnout na výsledky, a měření s ním bude příjemné 
a jednoduché.

1  ZAČNĚTE MANŽETOU

Manžeta představuje důležitou součást tonometru. Aby bylo měření 

krevního tlaku přesné, musí její velikost odpovídat obvodu paže. Dříve 

bylo nutné vybírat ze dvou velikostí manžet. Nyní přicházejí na trh 

tonometry OMRON 2014 s prodlouženými Intelli nebo Easy manžetami 

pro obvod paže 22–42 cm, které tyto dvě velikosti plně nahradí a zabrání 

chybám při volbě správné manžety. Již žádné porovnávání obvodu paže 

s údaji na manžetě, zdlouhavé zkoušení v prodejně, zbytečné reklamace 

nebo obavy, že velikost nevyhoví všem členům rodiny. 

Velkou výhodou je také Intelli technologie manžety, která snímá tlak 

po celém obvodu paže, nikoliv jen na části jako u běžných manžet. Proto  

je prakticky nemožné její nevhodné umístění. Jakákoliv pozice je možná. 

Žádný problém je-li hadička 180 stupňů od tepny.

2  POŽADUJETE VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST?

Pouze technologie Intellisense provádí dvě měření krevního tlaku 
během jednoho měřicího cyklu, první při nafukování manžety,  

druhé při vyfukování. Díky metodě dvojího měření jsou výsledky  

vždy velmi přesné a spolehlivé. Proto tonometr např. tonometr  

OMRON M6 získal nejvyšší A/A hodnocení prestižního lékařského 

protokolu BHS.

3  TRPÍTE ARYTMIEMI?

Arytmie (nepravidelný puls) mají značný vliv na přesnost měření. 

Záleží na jejich závažnosti a četnosti. U tonometrů s technologií 

Intellisense je díky inteligentnímu zrychlenému vyfukování manžety 

znatelně zkrácen čas pro vyhodnocení a tím je podstatně zvýšena 

schopnost měření osob s arytmiemi. Platí, čím kratší doba měření, tím 

vyšší odolnost proti arytmiím. V současné době je to jediná dlouhodobě 

prověřená technologie pro přesné měření krevního tlaku u osob 

s arytmiemi. 

4  MÁTE NĚKDY VYSOKÝ A NĚKDY NÍZKÝ TLAK?

I s tímto problémem, tzv. variabilitou (proměnlivostí) krevního tlaku, 

si technologie Intellisense umí poradit. Nafoukne manžetu přesně tolik, 

kolik je pro přesné vyhodnocení potřeba.

Příklad: Žena, 30 let, aktuální krevní tlak 110/60 mmHg, Intellisense 

nafoukne manžetu pouze na 140 mmHg, zbytečně ji nepřefoukne. 

Velmi příjemné a přesné měření.

Příklad: Muž, 56 let, aktuální krevní tlak 190/110 mmHg, Intellisense 

nafoukne manžetu na 220 mmHg, zbytečně dodatečně nepřifoukne. 

Nafukování i vyfukování je rychlé, paže není zbytečně dlouho stlačována 

manžetou. Příjemné a přesné měření.

Starší modely tonometrů obvykle nafukují manžetu na stále stejnou 

hodnotu, např. 180 mmHg. Je-li třeba, dodatečně ji ještě dofouknout, 

měřicí cyklus tak mnohdy trvá i dvakrát déle. Rozdíl mezi tonometry 

s technologií Intellisense a tonometry nafukujícími manžetu na stále 

stejnou hodnotu poznáte ihned při prvním změření!

Tonometry OMRON využívají moderní a klinicky prověřenou 
oscilometrickou metodu.

5  CHCETE MÍT JISTOTU SPOLEHLIVÝCH VÝSLEDKŮ?

Právě pro Vaši jistotu jsou nové modely tonometrů OMRON vybaveny 

snadno pochopitelnými indikacemi a symboly na displeji:

CUFF

Anti Shock
Sensor

Vyhodnocení  vysokého krevního tlaku pro domácí měření.  

Již nemusíte změřené hodnoty porovnávat s doporučenými, 

jednoduše si vše přečtěte na displeji.

Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření.  

Pohyb při měření může mít vliv na jeho přesnost.  

Pokud se zobrazí tento symbol opakujte měření.

Zachycení a indikace arytmie – nepravidelné srdeční akce.  

Zobrazuje-li se tato ikona často, uvědomte svého lékaře.

Kontrola utažení manžety – upozorní na chyby vzniklé 

nesprávným utažením manžety – zobrazí-li se příslušný symbol 

s hlášením OK jsou výsledky spolehlivé.

Vyhodnocení ranní hypertenze – zvýšené hodnoty tlaku v ranních 

hodinách jsou nezávislým faktorem kardiovaskulárního rizika. 

Právě v ranních hodinách je výskyt infarktů, mozkových příhod, 

náhlých srdečních selhání aj. nejčastější.

OMRON M3
s barevným indikátorem hypertenze

OMRON M10ITOMRON M6 AC
se síťovým zdrojem

OMRON M6W OMRON MIT Elite Plus

Tonometr na paži – nový model 2014

›  Barevný indikátor hypertenze

›  Prodloužená EASY manžeta 

se snadným utažením 

pro obvod paže 22–42 cm

›  2 uživatelé × 60 pamětí

Tonometr na paži s připojením k PC

›  Prodloužená CC manžeta pro obvod 

paže 22–42 cm

›  USB připojení k PC+SW 

v ceně

Tonometr na paži – nový model 2014

›  Prodloužená EASY manžeta 

se snadným utažením pro 

obvod paže 22–42 cm

›  Výhodné balení se síťovým 

zdrojem OMRON S

›  Barevný indikátor hypertenze 

s rozlišením

› 2 uživatelé × 100 pamětí

Tonometr na paži

›  Prodloužená CW manžeta  

pro obvod paže 22–42 cm  

›  Dvousensorové měření

›  2 uživatelé × 100 pamětí
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Vše pro zdraví
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Anti Shock
Sensor

Anti Shock
Sensor

Anti Shock
Sensor

Luxusní tenký tonometr na paži

›  Vysoce kontrastní podsvícený 

displej

› Nejen na cesty

›  USB připojení k PC+SW  

v ceně

Podrobnější informace o vlastnostech a technických parametrech jednotlivých modelů naleznete na www.celimed.cz

Tonometry OMRON – jednoduché k použití, jednoduché ke čtení údajů

Anti Shock
Sensor

INTELLI CUFF
22–42 cm

OMRON M6 Comfort
s Intelli manžetou
Tonometr na paži – nový model 2014

›  Intelli technologie manžety 

odstraňuje chyby při jejím 

nesprávném umístění proti tepně

›  Prodloužená Intelli manžeta  

pro obvod paže 22–42 cm

›  Barevný indikátor hypertenze 

s rozlišením

› 2 uživatelé × 100 pamětí

Síťový zdroj  

v ceně

Síťový zdroj  

v ceně


