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Kompaktowa wielkość, małe rozmiary sprawiają, że z łatwością znajdziesz dla niego miejsce 
lub zabierzesz go ze sobą np. na dłuższy wyjazd, aby monitorować ciśnienie także poza 
domem. Do urządzenia jest dołączony estetyczny pokrowiec, dzięki niemu przechowywanie 
lub przewożenie nie będzie stanowiło problemu. Zabierz go ze sobą!

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, ciśnieniomierz zapamiętuje 30 ostatnich pomiarów dla każdego z 4 użyt-
kowników. Przechowuje dane dla każdego użytkownika oddzielnie, umożliwiając śledzenie 
swoich odczytów z historii pomiarów. 

Intuicyjna i łatwa obsługa, za pomocą 2 przycisków. Jeden przycisk do szybkiego włącza-
nia urządzenia, drugi do zapisywania pomiarów w pamięci z datą i godziną, tak byś mógł w 
każdej chwili porównać swój wynik z wcześniejszymi pomiarami. Wskaźnik niskiego pozio-
mu naładowania  baterii poinformuje Cię kiedy należy je wymienić.

Wyjątkowo wygodny mankiet o dużym zakresie regulacji, który pozwala na indywidualne dopa-
sowanie do szerokości ramienia o obwodzie 30-42 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!

Komfort mierzenia ciśnienia. Ciśnieniomierz automatycznie dokonuje pomiaru ciśnienia 
krwi i pulsu, samoistnie pompuje mankiet i wypuszcza z niego powietrze. Dopasowuje 
ciśnienie w mankiecie i redukuje ucisk, wykrywa do jakiego poziomu ciśnienia należy na-
pompować mankiet tak, żeby pomiar był jak najbardziej komfortowy. Chwilę po dokonaniu 
pomiaru wyłącza się automatycznie oszczędzając energię.

Pomiary:
Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-300 mmHg, puls 40-180 uderzeń/minutę.
Dokładność pomiarów: ciśnienie +/- 3 mmHg, puls +/-5%. 
Dokładność wyświetlanych wartości: 1 mm Hg.
Sposób pomiaru: metodą oscylometryczną.

Duży, czytelny wyświetlacz o wymiarach: 7,4 x 8,6 cm i wysokiej rozdzielczości sprawia, że 
użytkownik z łatwością może odczytać wyniki pomiaru, a także datę i godzinę. Dzięki pod-
świetleniu ekranu w każdych warunkach można łatwo odczytać informacje.

Komunikaty głosowe w języku polskim informują o pomiarze i wynikach w odniesieniu do 
standardów i norm Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Łatwa i prosta forma przekaza-
nia informacji: po prostu usiądź, włącz ciśnieniomierz i posłuchaj.
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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 podczerwień. Sprawdź 
naszą ofertę, aby dbanie o siebie stało się przy-
jemnością!

Ciśnieniomierz, który przeczyta na głos Twoje pomiary!  
Wyjątkowy ciśnieniomierz Wyjątkowy ciśnieniomierz OPTIMUM MED z funkcją mowy w sposób głośny i wy-
raźny zakomunikuje parametry Twojego ciśnienia oraz zinterpretuje je zgodnie ze 
standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Inteligentny, automatyczny ci-
śnieniomierz naramienny z głosową prezentacją wyników pomiaru to urządzenie, 
które przyda się każdemu, kto dba o zdrowie. Został wyposażony w wiele praktycz-
nych funkcji takich jak pamięć pomiarów, zapamiętywanie daty i czasu pomiaru, 
automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza z mankietu. Wyróżnia się wy
krywaniem objawów arytmii serca i interpretowaniem wyników. Jego atutem jest 
duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy z podświetleniem oraz wygodny mankiet, który 
można dopasować do szerokości ramienia. Ciśnieniomierz OPTIMUM MED zapew-
nia szybki i dokładny pomiar ciśnienia krwi i pulsu w domowym zaciszu. Dbaj o 
zdrowie swoje i swoich bliskich, regularnie kontroluj ciśnienie krwi!


