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Výjimečně všestranný
a uživatelsky příjemný
V˘bûr oscilometrického nebo auskultaãního mûfiení 
‰etfií Vá‰ ãas a zaji‰Èuje spolehliv˘ v˘sledek

Pfiesnost mûfiení OMRONu 907 byla provûfiena âesk˘m metrologick˘m
úfiadem (registraãní znaãka TCM 172/01-3587).

Mù¤Iâ KREVNÍHO TLAKU „ALL-IN-ONE“ V·E V JEDNOM

HIDE tlaãítko 
(skryt˘ displej)

P-SET ovladaã
(nastavení 

tlaku)

ON/OFF tlaãítko
(zapnuto/vypnuto)

START tlaãítko
(spu‰tûní tlakování)

DEFLATION tlaãítko
(regulace vypou‰tûní
vzduchu)

STOP tlaãítko
(zastavení tlakování)

MODE pfiepínaã (reÏimy mûfiení)
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Vnímejte své zdravíStruãné informace pro SINGLE REÎIM

Obtoãte manÏetu
pacientovi kolem
paÏe

Stisknûte
tlaãítko START

Nastavením pfiepínaãe MODE zvolte mûfiící reÏim 
a) AVG více automatick˘ch mûfiení s Vámi nastaven˘mi

parametry a vyhodnocením 
prÛmûrn˘ch hodnot

b) SINGLE automatické mûfiení 
jednoho tlaku

c) MANU mûfiení tlaku s manuálním 
vyhodnocením, nafukování 
a vyfukování manÏety 
probíhá automaticky

Stisknete 
tlaãítko 
ON/OFF
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4

3
Zvolte P – SET 
knoflíkem pro 
nastavení hodnoty 
nafukovacího tlaku 
nebo AUTO 
(hodnota nafuk. 
tlaku bude 
optimálnû zvolena)

V˘sledky 
se zobrazí 
po ukonãení 
mûfiení

HIDE tlaãítko  
– v˘sledky mûfiení
nebudou 
zobrazeny. Není 
moÏno pouÏít 
v reÏimu SINGLE
a AVG. 
MODE 

DEFLATION tlaãítko
zrychluje 
vypou‰tûní 
vzduchu – pro 
pouÏití v reÏimu
MANU 
MODE 

Stisknûte tlaãítko
ON/OFF pro
vypnutí.
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Nov˘ All-in-one mûfiiã krevního tlaku OMRON 907 nabízí snadné
zacházení a optimální program klinického mûfiení 
– pro kaÏdého pacienta a za kaÏd˘ch okolností.
Pfiepínaãem reÏimÛ si mÛÏete vybrat mezi automatick˘m
oscilometrick˘m nebo manuálním auskultaãním mûfiením. 
Namûfiené hodnoty jsou digitálnû zobrazeny. 
Není jiÏ nutné odeãítání na rtuÈovém tlakomûru, 
kter˘ je rizikov˘ pro Ïivotní prostfiedí.

Mù¤Iâ KREVNÍHO TLAKU „ALL-IN-ONE“ V·E V JEDNOM

Automatick˘ reÏim

Oscilometrické mûfiení:
Jedna z moÏností jak pouÏít mûfiiã
krevního tlaku OMRON 907, je
oscilometrická mûfiící metoda. Pfii
vypou‰tûní tlaku z manÏety jsou
zaznamenávány tlakové pulsy
(oscilace). Systolick˘ a diastolick˘
tlak je vyhodnocen klinicky
ovûfien˘m mûfiícím algoritmem.

Jednoduché mûfiení:
OMRON 907 je pfii mûfiení
neobyãejnû tich˘ a rychl˘. Mnoho
lékafiÛ a zdravotníkÛ pracuje
v hluãném nebo ru‰ném prostfiedí
a je pro nû obtíÏné naslouchat, nebo
se soustfiedit. OMRON 907
vyhodnocuje automaticky, mûfiení
není ovlivnûno sv˘m okolím.

·etfií va‰i práci:
Automatické mûfiení ‰etfií ãas
a sniÏuje va‰e pracovní zatíÏení,
protoÏe automaticky nafukuje
a vypou‰tí manÏetu. Po stisknutí
tlaãítka START je mûfiení zahájeno
a vy se mÛÏete soustfiedit na jiné
záleÏitosti.

Programování:
OMRON 907 je moÏné
programovat pfiímo podle va‰eho
pacienta pomocí jedineãn˘ch
parametrÛ. MÛÏete si vybrat
vhodn˘ reÏim pro pacienta a zvolit
v˘poãty prÛmûrÛ mûfiení
s nastavením ãasu mezi mûfieními.

Manuální reÏim

Auskultaãní mûfiení:
V manuálním reÏimu mÛÏete mûfiit
auskultaãní metodou a s pouÏitím
va‰eho stetoskopu odposlechnout
Korotkovovy ozvy. V pfiípadû,
kdyÏ pacienta mûfiíte poprvé, jste
schopni zaznamenat
nepravidelnosti, napfi. arytmie.

Rychlé vypou‰tûní:
Rychlé vypou‰tûní tlaku z manÏety
je moÏné také v manuálním reÏimu,
aby se urychlila vypou‰tûcí
rychlost. Takto je mûfiení krat‰í
a pro pacienta pohodlnûj‰í.

Vysoká spolehlivost:
Pfiehledn˘ displej:
Velk˘ LCD displej pfiehlednû
zobrazuje namûfiené hodnoty, které
jsou snadno ãitelné. Zajímavá
vlastnost OMRONu 907 je funkce
HIDE. Stisknutím tlaãítka HIDE je
v poslední fázi mûfiení displej skryt.
Tato funkce vám pomÛÏe sníÏit
pacientÛv stres (úzkost), a proto
namûfiíte skuteãn˘ krevní tlak.

Cenovû dostupn˘:
Firma OMRON si je vûdoma
omezen˘ch finanãních moÏností ve
zdravotnictví. OMRON 907 je
cenovû dostupn˘, v‰estrann˘
profesionální pfiístroj, kter˘ nabízí
efektivní, cenovû v˘hodné fie‰ení.

Klinicky ovûfien˘:
Pfiesnost mûfiení OMRONu 907 je
ovûfiena podle pfiísn˘ch smûrnic
AAMI (Association for the
Advancement of Medical
Instrumentation).

·etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí:
UÏíváním digitálního
automatického pfiístroje pro mûfiení
krevního tlaku vyhovíte nov˘m
normám pro Ïivotní prostfiedí.
Mnoho evropsk˘ch zemí jiÏ
upustilo nebo je na ústupu od
uÏívání rtuti. PouÏitím dobíjecí
baterie, omyvatelné manÏety
a úsporného obalu OMRON
vytvofiil efektivní a k Ïivotnímu
prostfiedí ‰etrn˘ pfiístroj.

V‰estrannû uÏiteãn˘:
Díky své mobilitû a nízké
hmotnosti je OMRON 907 snadno
pfienosn˘. Baterie s dlouhou
Ïivotností umoÏÀuje pouÏití jako
stolní pfiístroj, umístûní na stûnû
u lÛÏka nebo v mobilním stojanu.
Jako nadstandardní pfiíslu‰enství lze
zvolit adaptér k prodlouÏení
hadiãky manÏety a tfii rÛzné
velikosti manÏet.

Mûfiení krevního tlaku pfiesnû pfiizpÛsobené 
pacientovi i okolnostem. OMRON 907:
cenovû pfiijateln˘ profesionální pfiístroj.

O v˘robci:
OMRON patfií mezi pfiední
svûtové firmy vyrábûjící
zdravotnickou techniku pro
terapeutické a diagnostické úãely.
V‰echny v˘robky firmy OMRON,
od mûfiiãÛ krevního tlaku aÏ po
digitální teplomûry jsou vysoce
kvalitní a snadno pouÏitelné.
Budete-li poÏadovat dal‰í
informace,  kontaktujte nás:

CELIMED s.r.o.
Pasteurova 9
Ústí nad Labem
tel.: 047/521 2038
www.celimed.cz

Vnímejte své zdraví

KLINICKY
OVù¤ENO


