
• Přenosný, nárazuvzdorný
• Auskultační i oscilometrické měření 
• na výběr z 5 typů manžet GS2 (12–50 cm)
• napájení: dobíjecí akumulátor
•  Součást dodávky: přístroj, manžeta M 

(22–32 cm), L (32–42 cm), akumulátor, 
síťový zdroj

•  uskultační i oscilometrické měření
•  na výběr z 5 velikostí manžet GS2 

(12–50 cm),
•  napájení: 4× AA baterie (volitelné) nebo 

síťový zdroj 
•  Součástí dodávky: přístroj, manžeta M 

(22–32 cm), síťový zdroj

•  Auskultační i oscilometrické měření
•  Snadné a přehledné ovládání
•  na výběr ze 3 velikostí manžet 907 

(17–42 cm)
• napájení: dobíjecí akumulátor 
•  Další volitelné příslušenství např. stojan 

nebo držák na zeď
•  Součástí dodávky: přístroj, manžeta M 

(22–32 cm), akumulátor, síťový zdroj

Obchodní zastoupení, autorizovaný servis, metrologické ověření pro ČR
tel.: 475 212 038, 774 431 364, objednavky@celimed.cz, www.celimed.cz

OMRON 1320 OMRON 1120

PROfesiONálNí PřístROje 
PRO Vaši ORdiNaci
tONOMetRy Na Paži
Auskultační nebo oscilometrické měření
Široký výběr manžet a dalšího příslušenství

NOViNKa NOViNKa

OMRON 907

dOPORUČUjeMe



eKG MONitORy
Zachytí více než 90 % abnormalit
vyhodnocených 12 svodovým EKG*
*  Studie čtyř německých univerzit: G. Kaleschke1, S. Willems2, 

M. naebauer3, A. Goette4, T. Meinertz2, G. Steinbeck3, G. Breithardt1, P. Kirchhof1

(1) university Hospital Muenster, Muenster, Germany (2) university of Hamburg, Hamburg, Germany 
(3) Ludwig-Maximilians university Munich, Munich, Germany (4) university of Magdeburg, Magdeburg, Germany

iNhalátORy UltRazVUKOVé i KOMPResOROVé 
Robustní provedení pro náročné používání
Snadné čištění (desinfekce), široký výběr příslušenství

• Odolný pístový kompresor pro časté používání
• nebulizační výkon 0,4 ml/min.
• nádobka na medikament 7 ml
• napájení: el. síť 230 V
• Robustní provedení – vhodné pro lékaře

OMRON c900

•  Profesionální výkonný ultrazvukový inhalátor 
nové generace pro časté používání (lékaři, lázně)

• Pro efektivní léčbu respiračních onemocnění
• Rychlá a jednoduchá dezinfekce 
•  unikátní vyjímatelný tank: 

umožňuje dezinfekci celé léčebné sekce
•  Regulovatelný nebulizační výkon 0,5–3 ml/min.
• nádobka na medikament 10–150 ml
• napájení: el. síť 230 V
•  Další volitelné příslušenství  

včetně bakteriálního filtru

OMRON U780

Obchodní zastoupení, autorizovaný servis, metrologické ověření pro ČR
tel.: 475 212 038, 774 431 364, objednavky@celimed.cz, www.celimed.cz

OMRON hcG-801-e

• Přenosné jednokanálové EKG
•  Kompaktní – bezkabelový – snadný k použití 

rychlý – diskrétní
•  Přímý náhled EKG výsledků na jasně čitelném,  

podsvíceném displeji s vysokým rozlišením
• 30 vteřinový záznam EKG
• 300 EKG záznamů na SD kartě
• EKG analýza (interpretace)
• Zobrazení EKG
• Křivky přímo na displeji

Nový software ECGViewer 2.0:
 - Přenos dat do PC
 - Detailní prohlížení EKG záznamů
 - nastavitelné zobrazení (scale)
 - Správa dat a třídění dle pacientů
 - Analýza a tisk EKG záznamů
 - Snadný export záznamů do png, jpg, gif, tiff a bmp

další GeNeRace 
OmrOn


