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ChÛze je úãinn˘ lék
Nejjednodu‰‰í formou cviãení a zábavy zároveÀ je chÛze nebo
bûh. Za úãelem zaãlenit tyto aktivity do va‰eho Ïivota vyvinul
OMRON krokomûr. Staãí jen vloÏit va‰e osobní údaje a zaãít.
S krokomûrem budete okamÏitû vûdût jakou vzdálenost jste u‰li.
Monitorování va‰í osobní aktivity se jistû odrazí i ve spokojenosti
v oblasti va‰eho zdraví. Je prokázáno, Ïe chÛze znatelnû pﬁispívá
ke sníÏení krevního tlaku i kardiovaskulárního rizika.

Krokomûry
Tukomûry
Váhy

Kolik krokÛ dennû bychom mûli ujít?
Pro omezení rizika chronick˘ch chorob a pro udrÏení
dlouhodobého zdraví bychom mûli ujít 10 000 krokÛ dennû.
Pro úspû‰né sníÏení hmotnosti by tento poãet mûl b˘t mezi
12 000–15 000 kroky. Pokud chceme budovat svalovou hmotu,
mûli bychom ujít nejménû 3 000 (radûji více) aerobních krokÛ
dennû. *
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* As stated by david R.Bassett jr., a profesor in the Departrment
of Health and Exercise Science at the University of Tenessee, Knoxville

24h

V prodeji ve zdravotnick˘ch potﬁebách a lékárnách
Obchodní zastoupení pro âR a SR:
CELIMED s.r.o., i n f o l i n k a : 411 189 555, www.celimed.cz
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tonometry • teplomûry • inhalátory • tukomûry •
TENS – masáÏní pﬁístroje • krokomûry • EKG

Vnímejte své zdraví
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Objevte v tûle vá‰ skryt˘ tuk !

Sledujte svoji aktivitu!

Zbavovat se tuku a zbavovat se hmotnosti není totéÏ. Mûﬁiã tûlesného
tuku OMRON vám spolehlivû rozli‰í mezi úbytkem tuku a úbytkem
vody pﬁi dietû. Pﬁístroje pracují na bioimpedanãním principu. Svaly,
cévy a kosti jsou tkánû s vysok˘m obsahem vody a jsou tedy elektricky
dobﬁe vodivé. Naopak tûlesn˘ tuk má nízkou elektrickou vodivost.
Tukomûry umûjí rozdílnou elektrickou vodivost vyhodnotit a pomocí
speciálního algoritmu zobrazit v˘slednou hodnotu.

OMRON HJ-113 (Walking style II) – krokomûr
Elegantní a stylov˘ krokomûr vybaven˘ nejnovûj‰ím 3D akceleraãním
sensorem. Pracuje i ve va‰í kapse nebo batohu ! Bude sledovat
celkové mnoÏství krokÛ, vzdálenost, spálené kalorie a tuk.
• aerobní reÏim pro sledování zv˘‰ené
aktivity
• pamûÈ pro 7 pﬁedcházejících dní
• v bílém, ãerném a ãerveném provedení
• poutko s klipem a klip na opasek

OMRON BF 306 – tukomûr
Vyvinut˘ a schválen˘ odborníky v rámci celoevropského v˘zkumného
projektu. Díky tomu vzniklo pﬁesné a lékaﬁsky ovûﬁené zaﬁízení pro
domácí i klinické pouÏití.
• dvoubodové mûﬁení pomocí rukou
• vyhodnocení mnoÏství tûlesného tuku v %
• v˘poãet BMI (body mass index)
• pamûÈ pro vstupní údaje: 9 osob + host
• grafická interpretace namûﬁen˘ch hodnot

OMRON HJ-720 (Walking style PRO) – krokomûr
Luxusní verze HJ-113 doplnûná o USB pﬁipojení k PC. Pracuje i ve va‰í kapse
nebo batohu ! Novû vyvinut˘ software (OMRON Managment software)
umoÏÀuje data uschovávat, tﬁídit, analyzovat a sestavovat do grafu.

OMRON BF 400 – tukomûr s lékaﬁskou váhou

• aerobní reÏim pro sledování zv˘‰ené
aktivity
• pamûÈ pro 41 pﬁedcházejících dní
• poutko s klipem a klip na opasek
• vãetnû CD a USB kabelu

Certifikovan˘ lékaﬁsk˘ pﬁístroj pro kaÏdodenní sledování tûlesné
hmotnosti i procenta tûlesného tuku.
• dvoubodové mûﬁení pomocí nohou
• vyhodnocení mnoÏství tûlesného tuku v %
• v˘poãet BMI (body mass index)
• pamûÈ pro vstupní údaje: 4 osoby + host
• grafická interpretace namûﬁen˘ch hodnot
• zji‰tûní hmotnosti 0–150 kg po 0,1 kg

OMRON HJ-152 (Walking style ONE) – krokomûr
OMRON BF 500 / BF 510 – monitory skladby lidského
tûla s lékaﬁskou váhou

Extravagantní krokomûr s 2D akceleraãním sensorem pro pﬁesné
a spolehlivé v˘sledky.

Certifikované lékaﬁské pﬁístroje, které díky ãtyﬁbodovému mûﬁení
pﬁiná‰ejí maximální pﬁesnost a spolehlivost namûﬁen˘ch hodnot.
BF 500
• ãtyﬁbodové mûﬁení pomocí rukou i nohou
• vyhodnocení tûlesného tuku, viscerálního
tuku, kosterní svaloviny
• v˘poãet klidového metabolismu v kcal
• pamûÈ pro vstupní údaje: 4 osoby + host
• grafická interpretace namûﬁen˘ch hodnot
• zji‰tûní hmotnosti 0–135 kg po 0,1 kg
• sledování trendu

BF 50
0

• poãítá u‰lé kroky a vzdálenost
• vyhodnocení spálen˘ch kalorií a tuku
• aerobní reÏim pro sledování zv˘‰ené aktivity
• pamûÈ pro 7 pﬁedcházejících dní
• v bílém, ãerném a ãerveném provedení
• baterie ‰etﬁící reÏim
• klip pro pﬁipnutí na opasek

OMRON HJ-005 (Vital Steps) – krokomûr
PrÛsvitn˘ krokomûr pro základní pouÏití
• poãítá u‰lé kroky
• nastavení citlivosti
• klip pro pﬁipnutí na opasek

BF 510
• ãtyﬁbodové mûﬁení pomocí rukou i nohou
• vyhodnocení tûlesného tuku, viscerálního
tuku, kosterní svaloviny
• pamûÈ pro vstupní údaje: 4 osoby + host
• grafická interpretace namûﬁen˘ch hodnot
• zji‰tûní hmotnosti 0–150 kg po 0,1 kg
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