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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Kompaktowa wielkość, małe rozmiary sprawiają, że możesz zabrać go ze sobą wszędzie i mie-
rzyć ciśnienie zawsze kiedy są do tego wskazania!

Wygodne ładowanie przez PORT MICRO USB. Wystarczy podłączyć go za pomocą zwykłej 
ładowarki do telefonu, by cieszyć się z używania ciśnieniomierza bez włożonych 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.

Pamięć pomiarów dla 2 użytkowników po 60 pomiarów dla każdego. Ciśnieniomierz może 
przechowywać dane dla każdego użytkownika oddzielnie, umożliwiając śledzenie swoich 
odczytów z historii pomiarów. Funkcja przydatna dla tych, którzy obliczają średni pomiar 
ciśnienia.

Komfort mierzenia ciśnienia. Ciśnieniomierz automatycznie dokonuje pomiaru ciśnienia 
krwi i pulsu, samoistnie pompuje mankiet i wypuszcza z niego powietrze. Optymalnie dobie-
ra ciśnienie w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia tak, żeby pomiar był jak najbardziej 
komfortowy. Wskaźnik ruchu czuwa nad poprawnością. Po dokonaniu pomiaru, po około 1 
minucie wyłącza się automatycznie oszczędzając baterie.

Pomiary:
Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, puls 40-199 uderzeń/minutę.
Dokładność pomiarów: ciśnienie +/- 3 mmHg, puls +/-5%. 
Dokładność wyświetlanych wartości: 1 mm Hg.
Sposób pomiaru: metodą oscylometryczną.

Wyjątkowo wygodny i szeroki mankiet o dużym zakresie regulacji pozwala na indywidualne do-
pasowanie do szerokości ramienia o obwodzie 22-32 cm. Wykonany ze specjalnych materiałów 
najwyższej jakości zapewnia poczucie komfortu i jest bardzo trwały, zapięcie na rzep zwiększa 
wygodę użytkowania. Pamiętaj, że prawidłowy dobór rozmiaru mankietu ma wpływ na rzetelność 
Twojego pomiaru!

Duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz o wymiarach 60 x 41 mm z czytelnymi oznaczeniami 
pozwala na samodzielny odczyt wskazań ciśnieniomierza. Ekran o wysokiej rozdzielczości 
sprawia, że z łatwością możesz odczytać wyniki pomiaru a także datę i godzinę oraz infor-
macje o niskim poziomie baterii.

Pamięć pomiarów:
2 x 60
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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 
podczepodczerwień. Sprawdź naszą ofertę, aby dbanie 
o siebie stało się przyjemnością!

Zdrowie jest najważniejsze!  
AAutomatyczny ciśnieniomierz naramienny OPTIMUM MED doskonale nadaje się do 
regularnej kontroli ciśnienia krwi w warunkach domowych. Nowoczesny, został wy-
posażony w wiele praktycznych funkcji takich jak pamięć pomiarów, zapamiętywa-
nie daty i czasu pomiaru, automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza z 
mankietu. Wyróżnia się funkcją wykrywania objawów arytmii serca. Jego atutem 
jest duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy  oraz wygodny mankiet z regulacją, który 
można dopasować do szerokości ramienia. Intuicyjny w obsłudze, pomiar ciśnienia 
wykonywany przy pomocy jednego przycisku. Jest wyrobem medycznym, co gwa-
rantuje wysoką dokładność. Powinien znaleźć się w każdym domu, gdzie dba się o 
zdrowie.


