
TENS  
léčba bolesti
Úleva stisknutím tlačítka

  léčba bolesti zad, kloubů a svalové strnulosti  
TENS pulsy

  revitalizace léčené oblasti prostřednictvím  
stimulace nervových zakončení

  obnovení původních organických procesů
  cílená léčba příčin bolesti bez vedlejších účinků
 klinicky ověřený účinek
 *registrovaný zdravotnický prostředek

Bolí vás záda 

nebo klouby?

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách  
nebo na www.celimed.cz
CELIMED s.r.o. – Obchodní zastoupení a autorizovaný servis  
pro ČR

OMRON E3 Intense

NOVINKA
OMRON E3 Intense 
9 inteligentních programů | 6 léčených zón a 3 typy masáže
nastavitelná intenzita stimulace | jednoduché ovládání
třemi tlačítky |  názorný displej s průvodcem léčebnými 
zónami  | omyvatelné elektrody s dlouhou životností 
a vynikající biologickou snášenlivostí  | klip na opasek



Pokročilá technologie měření glukózy pomocí enzymu  
GDH-FAD (minimalizuje vliv interferujících látek – přesnější  
a pohodlnější měření)
•  Glukometr bez kódování!  

Snadná a rychlá obsluha –   
odpadá nutnost kalibrace  
přístroje kódovacím čipem 

•  Velmi malá kapka krve (0,5 µl)  
pro bezbolestný vpich

•  Paměť pro 500 hodnot,  
vč. data a času

•  USB připojení do SW  
aplikace Gluco Navii DMS 
 (volitelné – k dokoupení)

•  Bezdrátové NFC připojení  
do aplikace SD Gluco Navii NFC (pro Android – zdarma na Google Play)

• Pojišťovny – kód 0171277 (přístroj), 017276 (testovací proužky)

•  Glukometr bez kódování! Velmi snadná a rychlá  
obsluha – odpadá nutnost kalibrace přístroje  
kódovacím čipem

•  Velmi malá kapka krve (0,9 µl)  
pro bezbolestný vpich

•  Paměť pro 100 hodnot, vč. data a času
•  Barevné LED indikátory aktuální  

úrovně Vaší hladiny glukózy
•  Pojišťovny – kód 0142802 (přístroj),  

0085759 (testovací proužky)

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách  
nebo na www.celimed.cz

Glukometry splňují požadavky
České diabetologické společnosti*
*EN ISO 15197 – testováno v referenční laboratoři

SD Codefree Plus

Nástupce

SD ChECK GOlD

SD Gluco Navii NFC

Celimed s.r.o. – Obchodní zastoupení  
a autorizovaný servis pro ČR
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Glukometry
pro snadné měření

pomocí samonasávacího proužku
Zlaté elektrody & vysoká přesnost


