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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Kompaktowa wielkość, małe rozmiary  sprawiają, że znajdziesz dla niego miejsce w każdej 
szufladzie lub z łatwością zabierzesz go ze sobą np. w podróż. Do urządzenia jest dołączone 
estetyczne etui dla łatwiejszego przechowywania i dodatkowej ochrony. 

Wygodę użytkowania zapewnia regulowany obwód mankietu, który pozwala na indywidualne 
dopasowanie do nadgarstka o obwodzie 14-19,5 cm. Duży czytelny wyświetlacz cyfrowy ułatwia 
szybki odczyt wyników. Automatyczne wyłączenie ciśnieniomierza pozwala na oszczędzanie 
baterii.

W trosce o Twoje zdrowie ciśnieniomierz posiada funkcję wykrywania objawów arytmii serca, 
dzięki niej użytkownik od razu zostaje poinformowany o zaburzeniach pracy serca. W takiej sytu-
acji należy skonsultować się z lekarzem.

Intuicyjna i łatwa obsługa za pomocą 2 przycisków. Jeden przycisk do szybkiego włączania 
urządzenia, drugi do zapisywania pomiarów w pamięci z datą i godziną tak byś mógł w 
każdej chwili skontrolować swoje ciśnienie. Pamięć aż dla 4 użytkowników po 30 zapisów 
dla każdego.

Komfort mierzenia ciśnienia. Ciśnieniomierz posiada funkcję automatycznego pomiaru 
ciśnienia krwi oraz tętna na nadgarstku. Automatycznie dopasowuje ciśnienie w mankiecie i 
redukuje ucisk. Urządzenie samo wykrywa do jakiego poziomu ciśnienia należy napompować 
mankiet tak, żeby pomiar był jak najbardziej komfortowy. Po dokonaniu pomiaru następuje 
automatyczne wypuszczenie powietrza z mankietu, a ciśnieniomierz po chwili się wyłączy.

Pomiary:
Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-300 mmHg ,  puls 40-199 uderzeń/minutę.
Dokładność pomiarów: ciśnienie +/- 3 mmHg,  puls +/-5%. Dokładność pomiarów: ciśnienie +/- 3 mmHg,  puls +/-5%. 
Dokładność wyświetlanych wartości: 1 mmHg.

Intuicyjna 
i łatwa obsługa

2 przyciski

Duży, czytelny
wyświetlacz

Ochronne etui

Pamięć pomiarów

Ciśnieniomierz OPTIMUM MED to urządzenie medyczne.
Jest zarejestrowany w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUK-
TÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUK-
TÓW BIOBÓJCZYCH i spełnia najbardziej rygorystyczne 
normy WHO. Dokładność pomiarów gwarantowana!

Produkty, które zostały stworzone z myślą o 
Twoim zdrowiu. Pragniemy, aby dbanie o zdrowie 
stało się łatwiejsze. OPTIMUM MED to nie tylko 
nowoczesne ciśnieniomierze, ale także domowe 
masażery i termometry na podczerwień. Sprawdź 
naszą ofertę, aby dbanie o siebie stało się przy-
jemnością!

Twoje ciśnienie zawsze pod kontrolą! 
AAutomatyczny, nadgarstkowy ciśnieniomierz OPTIMUM MED zawsze możesz mieć 
pod ręką. To doskonały produkt dla osób, którym zależy na regularnym mierzeniu 
ciśnienia. Dzięki intuicyjnemu panelowi nie będziesz miał kłopotu z jego obsługą i 
szybko zmierzysz wysokość ciśnienia krwi i puls. Duży, czytelny wyświetlacz cyfro-
wy zapewni łatwy odczyt wyników pomiaru. Ciśnieniomierz został wyposażony w 
wiele praktycznych funkcji, takich jak wykrywanie objawów arytmii serca, pamięć 
pomiarów, automatyczne wyłączenie. Jest łatwy w obsłudze, a pomiar na nad-
garstku jest bardzo wygodny. Z pewnością spełni oczekiwania początkujących jak i 
zaawansowanych użytkowników.
Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich, kontroluj ciśnienie krwi.


