
Tichý ultrazvukový inhalátor
$ Neslyšitelný provoz
$  Pro domácí inhalaci léků, včetně  

Vincentky i pro zvlhčování dýchacích cest
$ Stabilní provedení, velmi jemný aerosol
$  Vysoký nebulizační výkon 1,5 ml//min  

pro krátkou dobu inhalace
$ Velký zásobník na léky 12 ml
$ Napájení: el. síť 230 V

Základní výbava: maska pro děti a dospělé,
nosní nástavec, náustek, inhal. hadice  
a cestovní pouzdro

ULTRAZVUKOVÝ
INHALÁTOR

JOYCARE JC 615Tlakoměry OMRON
snadné k použití i čtení údajů

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

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

SD Gluco Navii NFC
Pokročilá technologie měření glukózy pomocí enzymu  
GDH-FAD (minimalizuje vliv interferujících látek  
jako je kyslík či maltóza a galaktóza,...).
$  Jednoduchá obsluha bez kódování
$  Snadné zjištění glukózy pomocí samonasávacího  

proužku
$  Rychlé 5vteřinové měření
$  Velmi malá kapka krve (0,5 µl)  

pro bezbolestný vpich
$  Paměť pro 500 hodnot, vč. data a času
$  Volitelné USB připojení do SW aplikace  

Gluco Navii DMS
$  Nebo bezdrátové NFC připojení do aplikace  

SD Gluco Navii SmartCare (Android)
$  Výrobek Standard Diagnostics
$  Pojišťovny – kód 0171277 (přístroj), 017276 (testovací proužky)

Splňuje požadavky České diabetologické 
společnosti – laboratorně ověřená přesnost

Bezkontaktní čelní teploměr 3v1 
$  Rychlé 1 vteřinové měření
$  Vysoce přesné a opakovatelné výsledky
$  Podsvícený displej
$  Zvukový signál lze vypnout
$  Měří také teplotu povrchů a okolí
$  Klinicky testováno

OMRON Gentle Temp 720

OMRON M7 Intelli IT
Tlakoměr s bluetooth připojením ke smartphonům

OMRON M6 Comfort 
Tlakoměr s Intelli manžetou
$  Měření tlaku bez chyb.
$  Unikátní Intelli manžeta  

(22–42 cm)
$  odstraňuje chyby vznikající  

nesprávným umístěním manžety 
na paži

$  Nahradí 2 běžné manžety (pro 
normální i silnou paži)

$  Barevný indikátor hypertenze  
s rozlišením

$  2 uživatelé × 100 pamětí + host

OMRON M3 / M3 Comfort
Tlakoměry s Easy / Intelli manžetou

$  Měkká EASY manžeta  
se snadným utažením  
(22–42 cm) - Omron M3 

$  Unikátní Intelli manžeta 
(22–42 cm) - Omron M3 Comfort

$  Nahradí 2 běžné manžety  
(pro normální i silnou paži)

$  Barevný indikátor hypertenze 
$  2 uživatelé × 60 pamětí  

+ host

OMRON C102 Total

 nebulizační výkon: více než 5 ml/min, 
 90 %větších částic než 10 µm, zásobník na lék 3–15 ml 
$ odolný pístový kompresor
$ Snadné použití a čištění
$ Napájení: el. síť 230 V
$ Registrovaný volně prodejný prostředek 

Základní výbava:
Inhalační souprava, nosní sprcha, maska pro děti a maska pro dospělé

 roky3
záruka

OMRON Duobaby
Kompresorový inhalátor s nosní odsávačkou
poslouží ke zmírnění obtíží spojených s ucpaným nosem a pro 
léčbu dýchacích cest dětí i dospělých členů rodiny.
$  efektivní léčba díky nastavitelnému  

rozprašovači mlžiny
$  odsávačka pro šetrné čištění nosu
$  Výběr ze dvou možností umístění léčiva do: 

1. horních dýchacích cest – 
9 µm MMAD, P = 0,4 ml/min. 
2. dolních dýchacích cest –  
4 µm MMAD, P = 0,2 ml/min.

$ odolný pístový kompresor
$ Snadné použití a čištění
$ Napájení: el. síť 230 V
$  Registrovaný volně prodejný 

zdravotnický prostředek

Základní výbava: 
Baby maska, náustek, nosní odsávačka

NOVINKA
...pro celou rodinu

NOVINKA
...pro celou rodinu

Nástupce

SD CHECK GOLD

 roky3
záruka

v Evropě*

 let5
záruka

DOPORUČUJEME

Jednoduchá aplikace OMRON Connect na GooglePlay a AppStore.  
Měření je možné i bez aplikace.
$  Měření tlaku bez chyb.  

Unikátní Intelli manžeta  
(22–42 cm) odstraňuje  
chyby vznikající  
nesprávným umístěním  
manžety na paži

$  Nahradí 2 běžné manžety   
(pro normální i silnou paži)

$  Barevný indikátor  
hypertenze s rozlišením

$   2 uživatelé × 100 pamětí + host

 let5
záruka

NEJŽÁDANĚJŠÍ  

TONOMETR v ČR

 roky4
záruka

Monitor skladby lidského těla
s bluetooth připojením ke smartphonům
Jednoduchá aplikace omron Connect  
na GooglePlay a AppStore. Měření je možné  
i bez aplikace.
$  Čtyřbodové měření viscerálního tuku, kosterní  

svaloviny a dalších parametrů pomocí nohou
$  osobní váha do 150 kg
$  Výpočet klid. metabolismu RM a BMI indexu
$  Přesnost klinicky ověřena!
$  Přístroj je určen pro individuální použití.

OMRON VIVA 

Kompresorový inhalátor s nosní sprchou
vhodný pro děti i dospělé.
Snadný k použití, jednoduché  
čištění a dezinfekce
$   1. inhalátor – efektivní umístění  

léků do plic, léčba kašle, astma,  
bronchitidy, CHoPN, záněty průdušek a plic

 nebulizační výkon: 0,35 ml/min, MMAD  
2,6 µm, zásobník na lék 2–12 ml

$ 2. nosní sprcha – úleva při ucpaném  
nosu, běžných nachlazeních, alergické rýmě  
nebo sinusitidě

*IMS výzkum trhu 2016

OMRON RS7 Intelli IT
Tonometr na zápěstí s neslyšitelným piezo
kompresorem pro extra diskrétní použití
Aplikace oMRoN Connect na GooglePlay a AppStore.  
Měření je možné i bez aplikace.
$  Rychlé a přesné měření bez 

vyhrnutí rukávu
$  Manžeta na zápěstí 

(obvod 13,5–21,5 cm)
$  Pokročilý sensor polohy  

zápěstí pro vysoce přesné  
měření

 $  Průměr ze 3 posl. měření
 $  2 uživatelé × 100 pamětí 
Klinicky ověřená přesnost 
shodná s měřením na paži (protokol eSH)

OMRON HJ-322U
Monitor pohybové aktivity
$  3D sensor – pracuje i ve vaší kapse 

nebo batohu
$  Vyhodnocení ušlé vzdálenosti  

a vydané energie
$  Paměť pro 21 dní
$  USB připojení k platformě  k Bi-link.cz

 let5
záruka

NOVINKA

SMART

OMRON 
M7 Intelli IT
Tlakoměr s Intelli manžetou
a Android/ioS aplikací omron connect 

Klinicky ověřená 
přesnost

Prodloužená 
záruka  
3 až 5 roků

Autorizovaný  
záruční i pozáruční 
servis

Poradna s lékařem

TLAKOMĚRy 
PRO dOMáCÍ 
I lÉkáŘSkÉ POUžITÍ 

TLAKOMĚRy 
PRO dOMáCÍ 
I lÉkáŘSkÉ POUžITÍ 

KREVNÍ 
TLAK?

OMRON HeatTens
Úleva od bolesti bez léků
$  Dvojí terapie: Teplo + TeNS. 
$  Teplo sval zahřívá a uvolňuje, TeNS  

odstraňuje bolesti zad, kloubů a svalů 
bez vedlejších účinků

$  Klinicky ověřený účinek
$  9 programů pro různé části těla
$  Gelové HeatTens elektrody
$  Registrovaný zdravotnický prostředek

 roky3
záruka

Péče o zdraví bez kompromisů

iPhone &
AndroidTM

®

iPhone &
AndroidTM

®

NOVINKA
- dvojí účinek



obchodní zastoupení a autorizovaný servis oMRoN, Joycare, SD Biosensor 
pro ČR: CELIMED s.r.o. Kalibrace, servis: www.celimed.cz, servis@celimed.cz, 
tel.: 475 208 180
Jsme výhradní poskytovatel servisních služeb na výrobky oMRoN, dle zákona 
268/2014 Sb.

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!
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FAKTA: HYPERTENZE 
A SÍŇOVá FIBRIlACE 
JSOU dVA HlAVNÍ 
RIZIkOVÉ FAkTORY 
PRO MOZkOVOU 
MRTVICI1, 2

kardiovaskulární onemocnění 
včetně mozkové mrtvice, je hlav-
ní příčinou úmrtí v  Evropě. dva 
hlavní rizikové faktory kardiovas-
kulárních příhod jsou hypertenze 
a fibrilace síní (AF). Odhaduje se, že dnes více než 1 miliarda 
lidí na  světě trpí hypertenzí a  více než 30 milionů lidí 
na celém světě trpí fibrilací síní. Tyto počty rychle rostou.

Hypertenze může postupně poškodit cévy v mozku. Takto 
poškozené cévy mohou prasknout nebo se ucpat a násled-
ně způsobit mozkovou mrtvici. Fibrilace síní je nejčastější 
poruchou srdečního rytmu, která často vyústí v  rychlý 
a nepravidelný srdeční rytmus. Ten pak způsobí hromadění 
krve v  horních srdečních komorách, kde může vytvořit 
krevní sraženinu (trombus). Pokud se trombus nebo jeho 
kousky oddělí a cestují do mozku, mohou způsobit mozko-
vou mrtvici.

OMRON M6 Comfort pomáhá v prevenci mozkové mrtvice 
inovativní Intelli manžetou s vysokou přesností pro sledo-
vání hypertenze a  zobrazením nepravidelného srdečního 
rytmu. Omron M6 Comfort pomáhá převzít kontrolu nad 
Vaším zdravím.

DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 
JE SPOlEHlIVÝM UkAZATElEM RIZIkA 
MOZkOVÉ MRTVICE4

Výzkum ukazuje, že domácí měření krevního tlaku je spo-
lehlivý způsob, jak předpovědět riziko cévní mozkové 
mrtvice. Při hodnotách doma měřeného systolického 
krevního tlaku nad 135 mm/Hg je zvýšené riziko trombo-
tické cévní mozkové mrtvice.

INDIKÁTOR NEPRAVIDELNÉ SRDEČNÍ 
ČINNOSTI U TLAKOMĚRŮ OMRON 
ODHALÍ KAŽDOU NEPRAVIDELNOST*
Vzhledem k tomu, že fibrilace síní sebou nese vysoké riziko 
mozkové mrtvice, zvláště u starších pacientů je zjištění tako-
vého onemocnění důležité. lékaři mohou pacienty zkontro-
lovat ve své ordinaci, ale domácí kontrola může zvýšit šanci 
na zachycení nepravidelné srdeční činnosti, včetně fibrilace 
síní u rizikových skupin pacientů.
Studie s použitím EkG ukázaly, že vyhodnocení nepravidel-
né srdeční činnosti tonometry OMRON může s velkou prav-
děpodobností znamenat fibrilaci síní. Je-li detekován 
nepravidelný srdeční rytmus dvakrát nebo vícekrát během 
měření, symbol nepravidelné srdeční akce se zobrazí 
na displeji. Pro zjištění a potvrzení síňových fibrilací použij-
te EkG, např. OMRON HCG-801
*Nepravidelnost srdeční činnosti u tonometrů OMRON je 
definována jako odchylka o 25% nižší nebo vyšší než průměr-
ná hodnota pulsu zjištěného během měření tlaku.

INTELLI MANŽETA PRO VYSOCE 
PŘESNÉ VÝSlEdkY
Nová Intelli manžeta má větší snímací plochu oproti jiným 
tonometrům na trhu. Výsledky jsou vždy přesné*. Manžeta 
odstraňuje příp. chyby při nesprávném umístění na  paži 
a tím podporuje přesné měření krevního tlaku v domácích 
podmínkách. 
Proto se lékaři při diagnostice a léčbě hypertenze na takto 
změřené hodnoty mohou spolehnout .
Univerzální velikost pro normální i silnou paži (22–42 cm)
*Klinicky ověřeno: OMRON M6 Comfort s Intelli manžetou v různých pozicích 
proti manuálnímu měřením rtuťovým lékařským tonometrem – 
studie Dr. G. Bilo, Itálie.

Citované zdroje 1.–4.: www.celimed.cz / Prevence mozkové mrtvice

Označení
pro tepnu

Tepna

Snímací plocha
manžety

Tepna

Snímací plocha
manžety

Označení
pro tepnu

běžná manžeta Intelli manžeta

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 2×. Mezi měřeními vyčkejte 
vždy cca 2 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).

Záznam naměřených hodnot – na www.zaznamtlaku.cz naleznete 
elektronický záznamník a další užitečné rady pro domácí měření 
krevního tlaku v souladu s nejnovějšími lékařskými poznatky  
a doporučeními. Takto zaznamenaným hodnotám lépe porozumíte  
a můžete je konzultovat s lékařem nebo zasílat e-mailem.

Vypracováno podle  
Doporučeni diagnostických postupů  

u arteriální hypertenze  
České společnosti pro hypertenzi 

Česká společnost 
pro hypertenzi doporučuje 
pravidelné měření krevního tlaku

Poradna vysoký krevní tlak – lékař  
odpovídá na www.rady-lekare.cz

Přehled tlakoměrů
Snadný výběr správného tlakoměru pro Vás

Proč si vybrat OMRON?
Jedinečný systém inteligentního  
nafukování a vyfukování manžety
Jednoduchá obsluha, příjemné a nebolestivé měření.

Aplikace OMRON Connect
na GooglePlay a AppStore
bluetooth připojení ke smartphonům a tabletům
více info na celimed-connect.cz

Barevný indikátor hypertenze
LeD podsvícený indikátor pro snadné vyhodnocení
vašich výsledků. (Dle klasifikace WHo).

Barevný indikátor utažení manžety
LeD podsvícený indikátor pro správné měření.
Snadno poznáte, zda máte manžetu správně nasazenou.

Intelli manžeta pro vysoce přesné výsledky
prodloužená, vytvarovaná (22–42 cm). odstraňuje chyby při 
jejím nesprávném umístění okolo paže. Více na www.1ze3.cz
Nahrazuje 2 manžety (standardní a pro silnou paži)

EASY manžeta pro snadné utažení
prodloužená, měkká (22–42 cm). Dokonale se přizpůsobí 
Vašemu tvaru paže.
Nahrazuje 2 manžety (standardní a pro silnou paži)

Týdenní průměry ráno / večer
Pro objektivnější výsledky. Doporučeno evropskou společností 
pro hypertenzi. Více na www.zaznamtlaku.cz

Japonská technologie a design
oMRoN – světová jednička s nejširší nabídkou tlakoměrů.
Přesné a pohodlné měření jako u lékaře

klinicky ověřeno – splňuje mezinárodní standardy  
pro klinickou validaci v porovnání s manuální metodou lékaře.
Takto označené tonometry splňují také doporučení 
České společnosti pro hypertenzi.

EASYEASY

Záruka
na přístroj
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info@celimed.cz
infotel.: +420 475 211 113
www.krevnitlak.cz

Váš prodejce


