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СлуШаЙтЕ ваШЕто тЯло
Поемете контрола на вашето здраве 
и живейте пълноценно
нашето желание е всеки да живее нормален, 

здравословен и добре балансиран живот. ние 

всички трябва да поемем отговорността за нашето 

собствено здраве.

Познание, което дава  
възможност за решения
омрон е известен със съдаването на 

високотехнологични апарати, използвани от 

професионалисти в клиники и болници. но ние 

вярваме че профилактиката е по-ефективна от всяко 

лечение.

Информацията за вашето здраве не трябва да 

бъде достояние само на вашия лекар. ние желаем 

да дадем възможност на всеки човек да разбира 

сигналите на своето тяло, така че да може да 

контролира заболяванията или да ги предотврати.

Затова ние предлагаме продукти, които помагат на 

хората да контролират здравето си у дома, да живеят 

здравословно и по възможност да избягват болничен 

престой. 

когато вашето тяло „говори“, ние можем да помогнем 

да го „чуете“.
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4  ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 
Справянето с определено здравословно 

състояние е ефективно тогава, когато можете 

да видите цялата съществена информация, 

която тялото ви подава, с един поглед. 

Системата „Bi-LINK онлайн платформа за 

здравен мениджмънт“ на омрон предлага 

точно това. 

6  МОНИТОРИНГ НА КРЪВНОТО 
НАЛЯГАНЕ 

омрон ви предлага качество, точност и 

надеждност. дали ви е необходим апарат за 

измерване над лакътя или на китката, ние 

имаме вярното решение.

28  ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 
традиционното качество на омрон в един уни-

кален продукт: портативен електрокардиограф.

30  ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
Измерването на телесната температура е 

от жизненоважно значение. вие искате да 

бъдете уверени в точността на резултатите. 

ние предлагаме на вашето внимание набор от 

отлични модели, за всеки. 

34  РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ 
в наши дни обществото е с увеличаващи 

се заболявания като астма или ХоББ. За 

правилното инхалиране на различни 

медикаменти, ние предлагаме нашите 

изключителни продукти.



онлайн Платформа  
за здравен мениджмънт
Поемете контрола над вашето 
здраве
Здравният мениджмънт не е просто запис на данни. 

Става дума за наблюдение на промени във времето.

качете лесно данните, за да си осигурите сигурното 

им съхранение. Ще отнеме само няколко секунди те 

да бъдат видими във вашия личен Bi-LINK профил.

Чрез визуализиране и разбиране на вашите 

резултати, можете да предприемете действия за 

управление на състоянието си и подобряване на 

здравето ви.

Поставете си лични цели
С Bi-LINK можете да си поставите цели, отнасящи 

се за вашето здраве и физическа активност и да 

наблюдавате и записвате постигнатия прогрес във 

времето.

включете се в здравните прогорами
Изберете от набора програми, създадени да ви 

вдъхновят и мотивират към постигане на целите ви.

Go to www.bi-link.omron.com and register!
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разБерете 
вашия 
здравен 
СтатуС

ПоСтавете Си 
лиЧни Цели

вКлЮЧете Се 
в здравни 
Програми



опитни професионалисти измерват паралелно кръвното 
налягане на множество пациенти и сравняват се резултатите 
направени ръчно с тези на омрон уредите. резултатите от 
сравненията на сочат висока точност на апаратите OMRON 
(клинично доказана)

легенда

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

Bi-LINK онлайн
платформа за здравен мениджмънт

Цветен индикатор  
за кръвното налягане

NFC свързаност (комуникация на 
близко разстояние) 

графична скáла за хипертония

USB връзка Индикатор за хипертония

INTELLI
WRAP

технология на маншета 
„Интелигентно обвиване“

Сутрешна хипертония

EASY
лесен за поставяне маншет осредняване на три измервания

Правилно  
поставен маншет

Функция усъвършенствано 
осредняване

Сензор за правилно  
позициониране

Безшумно измерване

откриване на неравномерна 
сърдечна дейност

графична функция

откриване на движение на тялото Памет за двама потребители

Цветен индикатор  
за високо кръвно налягане

Памет

80 години опит като 
световен лидер в технологиите

клинично
валидиран
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INTELLI
WRAP

TAKE CONTROL!
STROKE PREVENTION

Програма за предотвратяване на сърдечен удар

аПарати за измерване на 
Кръвно налягане над лакЪтЯ
Световната Здравна организация е идентифицирала 

хипертонията и предсърдното трептене (мъждене) 

като два основни рискови фактори за получаване на 

сърдечен удар. Предполага се, че днес повече от  

1 милиард души по света страдат от хипертония.

Понастоящем 33,5 милиона души страдат от 

предсърдно трептене и тази цифра бързо нараства.

Хипертонията е опасна. тя е наречена „тихият убиец“ 

поради факта, че много хора не усещат симптоми 

или не асоциират симптомите с хипертония (високо 

кръвно налягане) докато не стане твърде късно. 

Предсърдното трептене е най-разпространената 

причина за нарушен сърдечен ритъм, причиняваща 

забързан или неравномерен пулс.

всички апрати за измерване на кръвно налягане на 

омрон са оборудвани със специални технологии 

създадени да ви помогнат за предотвратяване на 

сърдечен удар като:

Маншет „Интелигентно обвиване“ осигурява 
висока прецизност на резултатите,без да е от 
особено значение позиционирането му на 
ръката над лакътя
откриване на неравномерна сърдечна 
дейност, проверява за наличие на предсърдно 
трептене



Серия м6
новата серия на омрон М6 обединява най-съвременните сензори и индикатори на омрон, за осигуряване 

на прецизни и надеждни резултати от измерванията на кръвното налягане.

Маншетите с широк обхват (22-42 см), са подходящи и пасват на почти всички бицепси на възрастни.

Основни показатели на здравето Ви с един поглед:
- LED индикатор сигнализира за това дали вашето кръвно налягане е нормално (зелен) или високо (червен)

- вижте вашите осреднени, седмични резултати от сутрешните измервания с функцията Сутрешна Хипертония

- Проверка за потенциални сърдечни проблеми с омрон детектора за неравномерна сърдечна дейност

- Функцията осредняване на 3 измервания помага за прецизиране на резултата

Усъвършенствани сензори осигуряват прецизност
- LED индикатора за правилно поставен маншет, потвърждава коректното му поставяне на ръката ви

- Индикатора за движение на тялото показва дали то е повлияло на измерването

Запаметяване на резултатите дава възможност  
за обосновани решения във връзка със здравето Ви
- всички модели от серията М6 дават възможност за запаметяване на 100 резултата за всеки от двама 

потребители

- М6 Comfort IT се свързва с Bi-LINK онлайн платформата за здравен мениджмънт, давайки възможност  за 

по задълбочени обследвания и анализи

HEM-7322-E

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

EASY

M6 AC HEM-7322-E

M6 AC е оборудван с универсален маншет 

(22-42 см) стандартно и пасва на почти всички 

бицепси на възрастните. допълнително към 

това М6 аС включва аС адаптор в комплекта, 

осигурявайки ви захранване навсякъде по 

всяко време.
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M6 Comfort HEM-7321-E

Технология Интелигентно обвиване на маншета
уникалната технология Интелигентно обвиване на маншета на омрон 

елиминира неточността при измерванията причинена от неправилно 

поставен маншет- позната като основен източник на грешни резултати при 

домашните измервания. "Интелигентният" маншет дава точни резултати дори 

когато е позициониран на 180 градуса от артерията.

твърдият оформен маншет за интелигентно обвиване е лесен за поставяне на 

бицепса с 1 ръка, опростявайки максимално измерването.

M6 Comfort IT HEM-7322U-E 
в допълнение към всички характеристики на M6 Comfort, M6 Comfort IT 

се свързва с Bi-LINK онлайн платформата за здравен мениджмънт. качете 

вашите данни на платформата чрез USB кабел (включен в комплекта) за 

проследяване, анализиране и разбиране на вашето здравно състояние. Също 

така можете да включите други омрон устройства, като монитор за физическа 

активност или кантар към Bi-LINK, за по-добро разбиране как активността и 

теглото ви влияят на вашето кръвно налягане. 

* само HEM-7322U-E

HEM-7322U-E

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

INTELLI
WRAP

**



M2 
както всички автоматични апарати за измерване на кръвно 

налягане от серията "М" на омрон, М2 съдържа технологията 

интелисенс за бързи, комфортни и прецизни измервания. 

омрон М2 е оборудван със стандартен маншет за обиколка на 

бицепс 22-32 см. опционално може да работи с универсален и 

детски маншети, достъпни като аксесоари.HEM-7121-E

HEM-7131U-E* • HEM-7131-E

Серия м3
омрон М3 предоставя прецизността и надеждността, която вие очаквате от апаратите за измерване на 

кръвно налягане. допълнителни модерни характеристики ви дават увереност в качеството и постоянството 

на резултатите. М3 е оборудван с универсален маншет (22-42 см), който стандартно и пасва на почти всички 

бицепси на възрастните.

 

Жизненоважна информация за сърцето
- LED индикатор сигнализира за това дали вашето кръвно налягане е високо веднага след измерването

- Проверка за потенциални сърдечни проблеми с омрон детектора за неравномерна сърдечна дейност

Бъдете сигурни в точността на резултатите
- LED индикатор за правилно поставен маншет потвърждава коректното поставяне на маншета на ръката

- Индикатора за движение на тялото показва дали движение е повлияло на измерването

Мениджмънт на данните на повече потребители  за дълъг период
- Моделите М3 запаметяват резултатите на двама потребители по 60 измервания за всеки

M3 IT
М3 Іт се свързва с Bi-LINK онлайн платформата за здравен мениджмънт 

за по-нататъчни задълбочени анализи и заключения. качете вашите 

данни на платформата чрез USB кабел (включен в комплекта) 

за проследяване, анализиране и разбиране на вашето здравно 

състояние.

Също така можете да включите други омрон устройства, като монитор 

за физическа активност или кантар към Bi-LINK, за по-добро разбиране 

как активността и теглото ви влияят на вашето кръвно налягане.

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

EASY

* *
КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

EASY
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HEM-7301-ITKE* • HEM-7300-WE

тези напълно автоматични, стилни и модерни апарати за измерване на 

кръвното налягане, предлагат комфортно, бързо и точно измерване. 

апаратите предлагат основните функции на OMRON като фунцията 

“откриване на неравномерна сърдечна дейност”, Индикатори за Хипертония 

и движение на тялото. И двата модела предлагат също така осредняване на 

последните три измермания (направени в рамките на 10 мин.). 

омрон MIT Elie Plus се свързва с Bi-LINK онлайн платформата за здравен 

мениджмънт.

качете вашите данни на платформата чрез USB кабел (включен в комплекта) 

за проследяване, анализиране и разбиране на вашето здравно състояние. 

Също така можете да включите други омрон устройства, като монитор за 

физическа активност или кантар към Bi-LINK, за по-добро разбиране как 

активността и теглото ви влияят на вашето кръвно налягане.

MIT Elite Plus
MIT Elite

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

* *



HEM-7070-E

HEM-7080IT-E

i-C10 
този автоматичен апарат за измерване на кръвно 

налягане има специална разделна памет, за отделно 

запаметяване на сутрешни и вечерни измервания, 

и е конструиран с вграден отсек за съхранение на 

маншета.

 » автоматичен режим – прави автоматично 3 

измервания

 » осредняване на измерванията – за сутрешните, 

вечерните и автоматично направените 

измервания

 » клинично валидиран (Международен протокол & 

BHS)

M10-IT 
Поради важността на явлението “Сутрешна 

Хипертония”, OMRON въвежда в експлоатация новия 

модел М10-Іт. този напълно автоматичен апарат за 

измерване на кръвно налягане е оборудван със 

специална, разделена памет за сутрешни и вечерни 

измервания.

 » автоматичен режим – прави автоматично 3 

измервания

 » осредняване на измерванията – за сутрешните, 

вечерните и автоматично направените 

измервания

 » клинично валидиран (Международен протокол & 

BHS)
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КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН



HEM-4030-E

HEM-4022-E

HEM-4011C-E

M1 Compact 
компактен, полуавтоматичен апарат за измерване на 

кръвно налягане, оборудван с функция откриване на 

неравномерен пулс. 

M1 Plus 
този полуавтоматичен апарат за измерване на кръвното 

налягане предлага комфортно, бързо и прецизно 

измерване. апаратът улавя неравномерния пулс и 

определя напълно автоматично дали резултатите са 

приемливи. 

M1 
компактен полуавтоматичен апарат за измерване на 

кръвното налягане. М1 е оборудван с индикатор за 

хипертония- символ появяващ се на дисплея в случаи 

когато резултатите от измерванията излизат извън 

препоръчителните норми. 

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН
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HEM-1040-E HEM-1010-E

i-Q142 i-Q132
 » Маншет за обиколки на ръката 22 – 42 см

 » рС/ принтер порт (за включване опционални 

притер и р/С)

 » комплекта включва аС адаптор

 » Маншет за обиколки на ръката 17 – 32 см

 » комплекта включва батерии и аС адаптор

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАНi-Q142, i-Q132 

Опростено, удобно и сигурно измерване на 
кръвното налягане – както никога до сега

апаратите OMRON SpotArm™  са комфортни и напълно 

автоматични. те предлагат сигурно и точно измерване над 

лакътя, без да трябва,  да се грижите за маншета. Просто 

пъхнете ръката си в SpotArm™ апарата, включете го и 

натиснете START. След по-малко от 30 секунди можете, да 

видите стойностите на вашето кръвно налягане и пулс 

на големия троен дисплей на апарата. апаратите имат 

индикатор за потвърждение на правилна позиция при 

измерване.

апаратите SpotArm позволяват проследяване на 

Сутрешната Хипертония, рисков фактор за здравето. 

апаратите са оборудвани с OMRON Intellisense™ 

технологията и функцията откриване на неравномерна 

сърдечна дейност. няколкото варианта на осредняване 

на резултатите плюс паметта за 84 измервания на всеки 

от двама потребители, освобождават потребителите от 

необходимостта от калкулиране и ежедневно водене на 

дневник.

* *

* само HEM-1040-E



аПарати за измерване  
на Кръвно налягане
акСЕСоарИ

AC-адаптор S

Подходящ за почти 

всички модели автома-

тични апарати OMRON 

(без 907, i-Q132 и 

i-Q142, MIT Elite серия).

Маншети като опция за допълнително оборудване

Изборът на правилен размер маншет е едно от най-ва-

жните условия за получаване на прецизен резултат от 

измерването. винаги осигурявайте използването на под-

ходящ размер за вашата ръка. OMRON предлага опцио-

нално от малък (17см) до голям (42см) размер маншети. 

 » СS2 • Малък маншет за обиколка на бицепса 17-22 см 
 » СM2 • Среден маншет за обиколка на бицепса 22-32 см
 » СL2 • Голям маншет за обиколка на бицепса 32-42 см
 » CW • Голям маншет за обиколка на бицепса 22-42 см
 » СL-MIT • Голям маншет за MIT Elite и MIT Elite Plus за 

обиколка на бицепса 32-42 см 
 » Comfort Cuff • Маншет комфорт(твърд), за обиколка на 

бицепса 22-42 см,  
за моделите M6 Comfort, M7, M10-IT, i-C10

 » Easy Cuff •  Универсален маншет за обиколка на бицепса 
22-42 см

 » Intelli Wrap Cuff  Нов маншет комфорт (твърд) с удължен 
силиконов мех за обиколка 22-42 см

Моля проверете във Вашето ръковдство за експлоата-

ция какви маншети са подходящи за Вашия апарат.

Принтер за 705Іт/

R7/i-Q142 

Понякога е необходима 

разпечатка на данните 

от измерванията. това 

може да се осъществи 

посредством този лесен 

за ползване принтер. 

различните варианти за 

разпечатване ви осигу-

ряват данните, от които 

се нуждаете.

технология Интелигентно обвиване на маншета

Елиминирайте неточните резултати от измерванията, причинени 

от неправилно поставен маншет чрез новата технология на омрон 

Интелигентно обвиване на маншета. Маншетите с удължен вътрешен 

силиконов мех, покривайки почти площ на бицепса. Без значение къде 

поставяте маншета - дори на 180 градуса от артерията- можете да се 

чувствате сигурни за резултатите от измерването.

отнася се само за моделите M6 Comfort (HEM-7231-E и HEM-7322U-E)



аПарати за измерване  
на Кръвно налягане
на кИтката
ако желаете по-удобен начин за измерване на 

вашето кръвно налягане, можете да изберете от 

нашия набор от компактни и напълно автоматични 

апарати за измерване на китката. те осигуряват 

бързи измервания, без да е необходимо да се 

събличате.

Прецизни резултати навсякъде, по 
всяко време
всички наши апарати за измерване на китката 

са клинично валидирани и когато се използват 

правилно, предоставят точни резултати всеки път. 

те разполагат с модерна сензор технология, с добре 

конструиран маншет и датчик за правилното му 

поставяне. Също така апаратите са портативни и 

пасват в ръчна чанта или куфар. новите модели RS6 

и RS8 са безшумни, така че можете да проверявате 

вашето кръвно налягане на обществени места лесно, 

както гледате часовника си.

Интелигентното сензориране помага на хората да 

наблюдават и контролират тяхното кръвно налягане, 

така че да могат да водят здравословен живот, без да 

се притесняват от неточни резултати при измерване.
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RS8
Контрол на сърдечното състояние 
По-тънък, по-лек, по-тих...измерването на кръвното налягане не е било никога по изящно. 

Същевременно атрактивния компактен дизайн не прави компромис с качеството. апаратът е 

оборудван с повече екстри от всеки друг китков апарат, включително NFC свързаност, така че 

можете безжично да трансферирате данни към вашия лаптоп, рС или смартфон за секунди.

HEM-6310F-E

Позициониращ сензор, 
осигуряващ точни 
резултати всеки път

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

ВЗЕМЕТЕ  ПРЕЦИЗНОСТТА

НАВСЯКЪДЕ 



18
RS6
Често пътувате? Останете под контрол
Измервайте стилно вашето кръвно налягане. този портативен апарат е особено дискретен. неговият 

изключително тънък дизайн и тих работен режим, правят RS6 подходящ за носене и ползване 

навсякъде. той е оборудван с модерни характеристики като откриване на неравномерна сърдечна 

дейност и движение на тялото. като цяло този апарат е перфектен за активни хора, които са постоянно 

в движение.

HEM-6221-E

Позициониращ сензор, 
осигуряващ точни 
резултати всеки път

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН



HEM-6120-E

HEM-6121-E

HEM-6130-E

RS1 
Максимално опростено измерване
лесен за ползване и достъпен апарат: това 

което очаквате от апарат за кръвно. оборудван с 

автоматизирани сензори, детектори и указатели,  

които гарантират точни резултати. Сега всеки би 

могъл да измерва своето кръвно налягане ежедневно, 

подпомагайки лекаря с повече информация. вашето 

здраве е във вашите ръце.

RS2 
Добро съотношение цена- качество
този апарат е оборудван с редица предупредителни сензори. 

Индикаторът за хипертония се появява когато вашето кръвно 

налягане надвишава препоръчителните нива.  

Също така индикатор за неравномерна сърдечна дейност ще се 

включи ако имате аритмия.

Прости но важни предупредителни сигнали за вашето здраве.

RS3 
Апаратът на който можете да разчитате
Сега можете да бъдете тройно подсигурени за точни 

измервания, благодарение на съвременната аналитична 

технология на RS3. той автоматично показва осреднените 

стойности от последните 3 измервания направени за 10 мин.

друг сензор също показва движение на тялото (което променя 

резултата). всички тези характеристики служат за осигуряване 

на изключителна прецизност на този китков апарат.

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН
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аПарати за измерване  
на Кръвно налягане
ПроФЕСИоналнИ
Установяване на стандарти
омрон установява златен стандарт за измерване 

на кръвно налягане в клиники и болници по света. 

ние работихме с доктори и професионалисти в 

клиничната сфера за да разберем техните нужди 

и създадем и подобрим нашите апарати. точни 

резултати се гарантират с всяко измерване, затова 

нашите апарати се използват в 50% от случаите на 

проведени клинични тестове и изследвания по целия 

свят.

нашите три ключови приоритети в професионалната 

сфера са - точност издържливост и функционалност. 

нашите уреди могат да бъдат използвани стотици 

пъти ежедневно. те се справят с натоварването, като 

същевременно гарантират дългосрочна сигурност. те 

са бързи и лесни за ползване.

Интелигентното сензориране помага да се наблюдава 

и контролира кръвното налягане без неточни 

резултати.



HBP-1300, HBP-1100
омрон комбинира своя фундаментален опит в 

прецизното и надеждно измерване на кръвното 

налягане с нуждите на професионалистите, за да 

предложи оптимални решения при използване 

на уредите както в болнични условия, така и в 

кабинетите на общопрактикуващите лекари.

тъй като около една трета от възрастните хора 

по света са диагностицирани с високо кръвно 

налягане, а статистиката сочи, че и хипертонията 

при децата се увеличава*, има нарастваща нужда 

от универсални решения за всички възрасти и 

размери. Иновативните решения на омрон, нвр-1300 

и нвр-1100 са налични с широка гама от маншети (за 

обиколки на бицепси от 12 см до 50 см) и осигуряват 

точни измервания за всички пациенти. 

в зависимост от предпочитанията или ситуацията, 

могат да бъдат направени напълно автоматични 

осцилометрични измервания или аускултаторни 

такива (използвайки стетоскоп).

тези издържливи уреди са създадени за интензивна 

употреба в професионални медицински учреждения, 

могат да бъдат използвани от лекаря в отделението, в 

движение или в консултативния кабинет.

*Световната Здравна организация, 2013,  

A Global Brief on Hypertension: Silent Killer, Global Public Health Crisis       
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HBP-1300-E

HBP-1300 
Портативен апарат за измерване на кръвно 
налягане, идеален за болнични заведения
лесен за употреба, удароустойчив дизайн, нвр-1300 е 

конструиран с вградена дръжка и презареждаема батерия 

за максимално удобство и подвижност. осветения дисплей 

осигурява разчитане на резултатите в затъмнени болнични 

стаи.

 » Съвместим с широка гама маншети (12-50 см)

 » Портативен и лек

 » Здрав, с удароустойчива обшивка

 » възможност за два режима  

за измерване

 » Презареждаема батерия

HBP-1100-E

HBP-1100
Настолен апарат за измерване на кръвно налягане 
идеален за лекарския кабинет
С оптимално позиционираният дисплей и потребителски ориентиран 

интерфейс, нвр-1100 предлага опростено но надеждно опериране с апарата 

за всеки лекарски кабинет и офис.

Функцията "нулев индикатор" показва зануляване нивото  

на налягане и готовността на уреда за следващо измерване.  

 » Съвместим с широка гама маншети (12-50 см)

 » лесен за разчитане дисплей с подходящ наклон

 » Функция "нулев индикатор"

 » опростен интерфейс за честа употреба

 » Здрав и издържлив

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН



BP5

ABPM 24/7
омрон М24/7 е амбулаторен апарат за измерване 

на кръвно налягане (холтер). той е тих и компактен 

и може лесно да се пренася навсякъде с пациента, 

осигурявайки максимум функционалност. Използвйки 

само 2 аа батерии, М24/7 работи 48 часа и може 

да запамети повече от 400 измервания в своята 

надеждна памет за неограничено време.

допълнителни измервания могат да бъдат направени 

и специфични състояния могат да бъдат отбелязвани 

ръчно. М24/7  може да бъде свързан практически към 

всеки стандартен  компютър чрез неговия оптичен 

USB интерфейс кабел. апаратът е окомплектован 

с два маншета, несъдържащи латексов материал- 

стандартен и голям- чийто калъфи могат да се 

почистват. М24/7 е клинично валидиран, като покрива 

BHS и ааМІ критерии за точност.

HEM-907-E

HEM-907
Функционален апарат за използване в клинични 

условия. различни режими на работа, от напълно 

автоматично измерване, до ръчно регулирано 

изпускане на въздуха. възможност за комбинирано 

използване - осцилометрично или аускултаторно. 

Феноменът “Хипертония на бялата престилка” може 

да бъде намален или избегнат чрез функцията “hide” 

(скриване резултатите от измерването). Функцията 

“осредняване на резултите” позволява поставянето на 

по-точна диагноза, базирано на три последователни 

измервания. 
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удължен въздухопровод за HEM-907

Използването на по-дълъг въздухопровод 

(дължина 1.3 м), позволява на пациента да се 

настани удобно и да се отпусне.

Монтажна планка за нЕМ-907 / Планка за стена

 тази планка приближава OMRON нЕМ-907  

близо или директно на леглото на пациента. 

включва кошче за маншета.

Маншети за HEM-907 

За да осигури универсалност при използване на HEM-907, 

омрон предлага тези устойчиви, перящи се маншети в три 

размера. Строго се препоръчва 

използването на правилен размер 

маншет на пациента за постигане на 

най-голяма прецизност.

 » OMRON CWS • 17–22 cm

 » OMRON CWM • 22–32 cm

 » OMRON CWL • 32–42 cm

аПарати за измерване  
на Кръвно налягане
акСЕСоарИ

Пакет батерии 

за нвр-1300

HXA-BAT-2000

AC адаптор-Е-1600 за нвр-1300 

6022oH1040SW-E

въздухопроводи 

3.5 MTR • A015ZZ

1.5 MTRS • A016ZZ

HBP-1300/1100 Маншети 

точността на всички апарати за кръвно налягане и комфорта 

на пациента зависят от използването на правилен размер 

маншет. Ето защо тези апарати са конструирани да могат да 

ползват серия от специално създадени GS маншети,  

с възможност за изпиране на калъфа им,  

за бицепси с обхват от SS (12-18 см) до XL (42-50 см).

 » HXA-GCUFF-XLLB • 42-50 cm

 » HXA-GCUFF-LLB • 32-42 cm

 » HXA-GCUFF-MLB • 22-32 cm

 » HXA-GCUFF-SLB • 17-22 cm

 » HXA-GCUFF-SSLB • 12-18 cm

аС адаптор S за нвр-1100

HEM-ACW5-E

Стойка за HEM-907 

удобна мобилна стойка за 

придвижване на апарата 

между пациентите, като 

всички аксесоари могат да се 

съхраняват в предвиденото за 

целта кошче.



елеКтроКардиограф
(ECG) HEARTSCAN
ЕКГ в движение – Сърдечните проблеми не се появяват планирано. Те могат да се случат навсякъде 

по всяко време и най-вероятно Вашия доктор няма да бъде там. Но той би искал да види запис на 

събитието - това ще помогне за диагностициране на сериозни проблеми и проследяване ефекта на 

лечебната терапия. Само ако можехте да направите този запис. За съжаление, носенето на големи ЕКГ 

апарати не е възможно. Дори да бяхя по-леки и малки, те са бавни за задействане и твърде сложни. 

Благодарение на Омрон, вече има решение.

HeartScan е портативен Екг апарат, който се побира в дланта на ръката ви. След 

дълги години на проучвания, създадохме едно компактно, ергономично, 

самостоятелно действащо, лесно за употреба съвършено Екг устройство, което 

можете да носите със себе си навсякъде.

И така, как работи той? когато почувствате симптоми на сърдечен проблем - 

мимолетни сърдечни събития - просто вземете HeartScan и направете 30 секунден 

запис на графиката на вашето сърдечно състояние, незабавно и дискретно.

HCG-801-E
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Сравняването на ритъма и формата на 

електрокардиограмата с нормалните криви, 

индикира потенциални Екг абнормалности. това 

помага в детерминирането на сърдечната 

етиология на симптоматични явления, наблюдение 

на сърдечното състояние на амбулаторни 

пациенти под риск от сърдечен удар, инфаркт на 

миокарда и др. сърдечни състояния. Също така се 

проследява ефекта от лекарствените лечения.       

HeartScan трябва да се използва от пациенти, след 

консултация с техния лекар. Същевременно той е 

многофункционално устройство за ползване от 

самите професионалисти. Безкабелното 

опериране и директните резултати на дисплея, 

позволяват бързо сканиране на сърдечното 

състояние на пациента, без сложността на голям 

Екг апарат.

Помогнете на вашия доктор да ви помогне



легенда

осветен дисплей гъвкав връх

Измерване 3 в 1
Батерия тип  
"копче"

Измерване  
за 1 секунда

водоустойчив

Измерване  
за 10 секунди

Памет

Звуков сигнал Предпазител
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измерване на темПературата
дИгИталнИ И ИнФраЧЕрвЕнИ 
температурата е един от най-важните индикатори за 

ранно предупреждение във връзка с вашето здраве. 

откриването на висока температура в ранен стадий, 

способства за бърза реакция и ефикасна борба с 

евентуално заболяване.

всеки би трябвало да има термометър у дома, но 

както знаем традиционните живачни термометри 

се ограничават във все повече страни по света 

поради съображения за сигурност. алтернативата 

са електронни термометри, които са по-бързи и 

по-точни.

омрон е утвърдено име в измерването на 

температурата както в домашни условия, така и в 

болници. Хората избират термометър омрон тъй 

като е с доказана надеждност, сигурност, лесна 

употреба и комфорт.



Gentle Temp 521
Със своя нов, удобен ергономичен дизайн, 

осигуряващ допълнителен комфорт, Gentle Temp 

521 е специално подходящ за измерване на деца. в 

допълнение към удобството на осветения дисплей, 

той използва инфрачервена технология на 

измерване само за една секунда, така че прецизни 

измервания могат да се направят с минимум 

усилия. Gentle Temp 521 предлага измервания 

на температурата 3 в 1. той измерва не само 

температурата в ухото, но може да бъде използван 

за мерене на температурата на повърхности- 

например на млякото в бебешкото шише или на 

храната, а също така дава и температурата на 

помещението. Има памет за до 25 измервания.

Gentle Temp 520
ушният термометър Gentle Temp 520 използва същата 

прецизна технология на измерване като Gentle Temp 

521 и включва някои неговите модерни характеристики, 

като измерване за една секунда, памет за до девет 

измервания за проследяване на температурни 

промени за по-дълъг период от време и регистриране 

на тенденции. комплекта включва 21 хигиенни 

предпазителя. температурата се показва на толемия LCD 

дисплей както в градуса Целзии, така и Фаренхайт.

Gentle Temp Предпазители
21 хигиенни предпазители са включени в 

комплектите на Gentle Temp 520 и 521.

Забележка: от хигиенни и съображения  

за точност се препоръчва да не се използват  

предпазителите повече от веднъж.

допълнителни предпазители: кутия с 40 бр. 

(МС-Ер2)
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MC-343F-E* • MC-341-E* • MC-246-E

MC-510-E2

Flex Temp Smart
Eco Temp Smart
Eco Temp Basic
Измерване на температурата 
по лесно и удобно
най-интелигентния начин за измерване 

на температурата: Flex Temp Smart и Eco 

Temp Smart са термометри на омрон за 

бързо измерване за 10 секунди. Flex Temp 

Smart има  предимството на гъвкавия 

връх, предоставяйки допълнителен 

комфорт. всички дигитални термометри са 

водоустойчиви и със сменяеми батерии. 

Gentle Temp
Най-бързият начин за измерване на 
температурата
Инфрачервеният ушен термометър Gentle Temp 

предоставя най-висока прецизност за измерване 

температурата в ухото. Измерването отнема само 

1 секунда и уникалния позициониращ режим 

осигурява коректни резултати.

*
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реСПираторна тераПия
ИнХалаторИ
Способността ни да дишаме свободно е нещо, 

което ние приемаме за даденост. За съжаление за 

тези, които страдат от астма, бронхит, белодробен 

емфизем или други респираторни разстройства, 

това не е толкова лесно. добрата новина е че 

вече много пациенти откриват предимствата на 

деликатната, систематична инхалация на лекарства, 

използвайки най-новите портативни инхалатори, 

които предоставят почти незабавно облекчение на 

страдащите, където и да се намират.

омрон предлага широка гама от инхалатори, за 

всяка нужда и бюджет. С всяко вдишване, нашите 

надеждни, портативни и дискретни инхалатори 

доставят ефективно отлагане на медикамента, 

постигайки отлични резултати и успокоение. всеки 

инхалатор на омрон е създаден за дългосрочна 

употреба и предоставя с години облекчение на 

страдащите, поддържайки най-високи стандарти на 

точност на дозиране на разпрашаването.

MicroA·I·R™ CompA·I·R™



иновативни технологии  
за изключителни резултати
Използваната Меш технология в OMRON MicroAir™  

NE-U22 осигурява практически безшумно 

разпрашаване, приложимо под различни ъгли. уреда е 

подходящ както за домашно, така и за професионално 

ползване. 

гамата от надеждни CompAIR™ компресорни 

инхалатори на омрон- CompAIR™ Elite когато сте 

на път, NE-C801/2 и NE-C28P за домашно ползване и 

CompAIR™ Pro за професионалиста- са оборудвани 

с новия, уникален разпрашител, представящ 

иновативна технология на разпрашаване. 

новата V.V.т. камера на разпрашителя  - (Virtual Valve 

Technology V.V.T.- технология “виртуална клапа”) се 

адапртира, следвайки вашия индивидуален начин 

на дишане. тя намалява загубата на медикамент при 

издишване и запазва максимално количеството му при 

вдишване. 

всички инхалатори предлагани от OMRON могат 

да работят с медикаменти във вид на разтвори и 

суспензии (с изключение на NE-U17) и имат висока 

ефективност на разпрашаване, като поддържат 

нисък остатъчния обем на медикаментите. Също така 

произвеждат аерозолни частици с необходимата 

големина, позволявайки на медикамента да навлезе 

дълбоко в респираторната система.

MicroA·I·R™
оМрон MicroAIR™ NE-U22 е портативен, джобен 

формат уред за инхалации, който би паснал във всяка 

ръчна чанта и джоб. работи около 8 дни (при ползване 

30 мин. дневно) само с 2 аа батерии, така че не е 

необходимо презареждане след употреба. 

разпрашаването започва незабавно, с натискане на 

един бутон. С MicroAIR медикаментът ви е винаги под 

ръка, където и да ходите, каквото и да правите. 

 » Mesh технология

 » 4 часа разпрашаване с един комплект батерии

 » Безшумен

 » Подходящ за широк спектър медикаменти

 » удобна чантичка за съхранение

 » възможност за инхалиране под различни ъгли

 » лесен за експлоатация – с един бутон

 » Малък остатък от използваното лекарство

 » 2 батетерии включени в комплекта

 » лесен за почистване

NE-U22-E
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NE-C801S-E(V) • NE-C801-KDE(V)

CompA·I·R™
CompAIR™ NE-C801 е много лек компресорен 

инхалатор (тежи около 270 г.) с практичен дизайн. 

С ниското ниво на шум при работа само 46 

dB,  CompAIR™ NE-C801 осигурява много тиха 

и комфортна експлоатация. NE-C801 също така 

използва технологията V.V.T. на OMRON, осигурявайки 

ефикасно доставяне на медикамента.

детския модел (NE-C801KD) предлага предимствата 

на CompAIR™  NE-C801. уреда  включва две 

играчки аксесоари, които могат да се поставят на 

разпрашителя, както и детска и бебешка маски.

 » лек компресорен инхалатор на OMRON (тежи 

около 270 г.)

 » Малък обем, компактен

 » V.V.T. технология виртуална клапа

 » ниско ниво на шум (46 dB)

 » лесен за употреба

NE-C28P-E

CompA·I·R™ 
Мощният компресорен инхалатор CompAIR™ предлага 

всичко необходимо за ефикасно разпрашаване на 

медикамента.

 » кратко време за инхалации

 » Ефикасно поемане на медикамента в белите 

дробове

 » Бърз и удобен

 » Мощен и издържлив компресор

 » висока степен на разпрашаване

 » V.V.T. технология на разпрашаване (“виртуална 

клапа”)

 » водоустойчив ключ за включване и изключване



PFM20

Peak Flow Meter 
Практичен, личен уред за точно измерване на 

издишвания въздушен поток в L/мин. PFM20 

позволява прецизно определяне на необходимата 

терапия от лекаря и е лесен за ползване от пациента. 

Цветните маркери (червен/жълт/зелен) улесняват 

наблюдението на състоянието на бронхиалната 

обструкция, при наличие на ХоББ например. 

Измерванията на Издишвания въздушен Поток (PEF) 

са част от програмите за третиране на астма.

реСПираторна тераПия
акСЕСоарИ

Маски за инхалации

гъвкави силиконови маски, 

Подходящи  за инхалаторите OMRON. 

Бебешка маска - Идентификационен номер 

9520250-5

детска маска - Идентификационен номер 9956276-0

Маска за възрастни - Идентификационен номер 

9956275-1.

V.V.T разпрашител за серията 

CompAIR™

Минимална големина на частиците.

висока производителност на минута

Минимална загуба на медикамент

нисък остатъчен обем

лесен за почистване (изваряем)

високоефективен

NE-C801S-E and NE-C28P-E • 9515573-6.

NE-C29-E and NE-C30-E • 9956268-9.

NE-C802-E • 9065690-7.
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реСПираторна тераПия
За ПроФЕСИоналИСтИ
ефикасно и надеждно доставяне  
на медикамент
в болнични условия само най-здравите устройства 

биха издържали. омрон предлага два изключителни 

инхалатора, специално за ползване в болници. те 

доставят акуратно и ефективно медикаменти при 

интензивна употреба, осигурявайки надеждност.

освен надеждни, те са създадени за заети и 

натоварени медицински професионалисти, така че 

да могат да се ползват и почистват бързо и директно. 

тези мощни инхалатори могат да работят с всякакви 

медикаменти, давайки възможност за широк спектър 

от опции за ефективна работа с пациента.

CompA·I·R™ UltraA·I·R™



NE-U17 Бактериален филтър 

комплект: 1 филтър + 1 адаптор

Идентификационен номер - 4997213-4.

NE-U17 Съдържател за 

допълнителен медикамент

осигурява постоянно, 

продължително доставяне 

на допълнителен 

медикамент към 

съдържателя, което 

води до по-правилното 

му разпределение при 

приемане.

Идентификационен номер - 

4997206-1.

Маски за инхалации(1) 

гъвкави силиконови маски, 

Подходящи  за инхалаторите OMRON. 

детска маска - Идентификационен номер 

9956276-0

Маска за възрастни - Идентификационен 

номер 9956275-1.

(1) Включени в комплекта на CompAIR™ Pro NE-C900.

разпрашител  

за CompAIR™ Pro (1)  

Малък размер на частиците.

висока производителност на 

минута.

Минимална загуба на 

медикамент.

лесен за почистване (изваряем).

високо ефективен

Идентификационен номер - 

9520555-5.

NE-U17 Съдържател за медикамент

комплекта съдържа: 5 бр. съдържатели

Идентификационен номер - 4997211-8.

реСПираторна тераПия
акСЕСоарИ
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NE-U17-E

NE-C900-E

UltraA·I·R™ NE-U17 
омрон Ultra AIR™  представлява една от 

най-съвременните разработки в областта 

на ултразвуковото разпрашаване. този 

уред е създаден за продължително 

клинично ползване с капацитет на 

непрекъснат режим на работа до 72 

часа. работи абсолютно безшумно и 

предлага модерна система за контрол на 

произведения аерозол. осветен дисплей 

и лесни за разчитане индикатори, правят 

работата с този апарат изключително 

опростена.

CompA·I·R™ Pro NE-C900
NE-C900 CompAIR™ Pro инхалатор е създаден да 

покрива най-високите стандарти за осигуряване 

на цялостна грижа за пациента. Характеризира се 

голяма издържливост, висока производителност на 

компресора, който създава силно разпрашаване, така 

че вашите пациенти усвояват повече медикамент, 

когато е необходимо. Също така уникалния 

разпрашител на омрон, съставен само от две части 

(Smart Structure™) дава възможност лесно да се 

почиства, сглобява и разглобява, осигурявайки ви 

повече време за преки грижи за пациента.

освен това, частите които влизат в контакт с пациента 

са произведени от PVC или полипропилен, така че NE-

C900 CompAIR™ е подходящ за ползване при пациенти 

с алергии към латекс. 

разпрашител от две части за 
лесна подготовка и почистване

удобна дръжка за сигурно 
пренасяне



модел M6 Comfort IT M6 Comfort M6 AC M3 IT M3 M2 MIT Elite Plus MIT Elite i-Q142 i-Q132 M10-IT i-C10

Модел номер HEM-7322U-E HEM-7321-E  HEM-7322-E HEM-7131U-E HEM-7131-E HEM-7121-E HEM-7301-ITKE7 HEM-7300-WE7 HEM-1040-E HEM-1010-E HEM-7080IT-E HEM-7070-E

USB свързаност и свободен достъп 
до Bi-LINK платформа за здравен 
мениджмънт*

    

Технология на маншета „Интелигентно 
обвиване“  

Индикатор за нивото на кръвното 
налягане   

Индикатор за високо кръвно 
налягане  

Скáла за нивото на кръвното налягане      

Индикатор за движение на тялото     

Откриване на сутрешна хипертония   

Осредняване на сутрешни и вечерни 
измервания   

Технология Интелисенс (Intellisense™)            

Окомплектован с маншет
Intelli Wrap Cuff  

22-42 cm
Intelli Wrap Cuff  

22-42 cm
Easy Cuff 
22-42 cm

Easy Cuff 
22-42 cm

Easy Cuff 
22-42 cm

Medium 
22-32 cm

Medium
22–32 cm

Medium
22–32 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Small/Medium
17–32 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Опционално използване на голям 
маншет  (MIT cuff) (MIT cuff) Built-in Built-in Built-in

Опционално използване на малък 
маншет     Built-in

Капацитет памет 2 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 60 2 x 60 30 90 90
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users

Ръководство за правилно поставен 
маншет      

Индикатор за хипертония символ символ символ символ символ символ

Откриване на неравномерна сърдечна 
дейност            

Осредняване на 3 измервания           

АС-Адаптор
S-Adapter (opt.)

9515336-9
S-Adapter (opt.)

9515336-9
S-Adapter (incl.)

9515336-9
S-Adapter (opt.)

9515336-9

S-Adapter 
(opt.)

9515336-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

E1600 (opt.)
3094298-6

E1600 (opt.)
3094298-6

E1600 (incl.)
3094298-6

E1000 (incl.)
3094100-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

Клинично валидиране IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP and BHS IP and BHS

 *Изисква наличие на интернет връзка

Сравнителна таБлиЦа
апарати за кръвно налягане, автоматични за измерване над лакътя
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модел M6 Comfort IT M6 Comfort M6 AC M3 IT M3 M2 MIT Elite Plus MIT Elite i-Q142 i-Q132 M10-IT i-C10

Модел номер HEM-7322U-E HEM-7321-E  HEM-7322-E HEM-7131U-E HEM-7131-E HEM-7121-E HEM-7301-ITKE7 HEM-7300-WE7 HEM-1040-E HEM-1010-E HEM-7080IT-E HEM-7070-E

USB свързаност и свободен достъп 
до Bi-LINK платформа за здравен 
мениджмънт*

    

Технология на маншета „Интелигентно 
обвиване“  

Индикатор за нивото на кръвното 
налягане   

Индикатор за високо кръвно 
налягане  

Скáла за нивото на кръвното налягане      

Индикатор за движение на тялото     

Откриване на сутрешна хипертония   

Осредняване на сутрешни и вечерни 
измервания   

Технология Интелисенс (Intellisense™)            

Окомплектован с маншет
Intelli Wrap Cuff  

22-42 cm
Intelli Wrap Cuff  

22-42 cm
Easy Cuff 
22-42 cm

Easy Cuff 
22-42 cm

Easy Cuff 
22-42 cm

Medium 
22-32 cm

Medium
22–32 cm

Medium
22–32 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Small/Medium
17–32 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Medium/Large
22– 42 cm

Опционално използване на голям 
маншет  (MIT cuff) (MIT cuff) Built-in Built-in Built-in

Опционално използване на малък 
маншет     Built-in

Капацитет памет 2 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 60 2 x 60 30 90 90
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users
84 p. user

2 users

Ръководство за правилно поставен 
маншет      

Индикатор за хипертония символ символ символ символ символ символ

Откриване на неравномерна сърдечна 
дейност            

Осредняване на 3 измервания           

АС-Адаптор
S-Adapter (opt.)

9515336-9
S-Adapter (opt.)

9515336-9
S-Adapter (incl.)

9515336-9
S-Adapter (opt.)

9515336-9

S-Adapter 
(opt.)

9515336-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

E1600 (opt.)
3094298-6

E1600 (opt.)
3094298-6

E1600 (incl.)
3094298-6

E1000 (incl.)
3094100-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

S-Adapter (opt.)
9515336-9

Клинично валидиране IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP and BHS IP and BHS

Сравнителна таБлиЦа
апарати за кръвно налягане, автоматични за измерване над лакътя



модел M1 M1 Plus M1 Compact

Модел номер HEM- 4030-E HEM-4011C-E HEM-4022-E

АС-Адаптор

Окомплектован с маншет
среден

22–32 cm
среден

22–32 cm
среден

22–32 cm

Опционално използване  
на голям маншет   

Опционално използване  
на малък маншет

с помпа за малък 
маншет

с помпа за малък 
маншет

с помпа за малък 
маншет

Капацитет памет 14 21 14

Триредов дисплей
(Сис/Диа/Пулс)   

Дата/Час индикация 

Голям дисплей  
и работни бутони 

Индикатор за хипертония символ символ символ

Откриване на неравномерен пулс  

Клинично валидиране
Интернационален 

протокол
Интернационален 

протокол
Интернационален 

протокол

Сравнителна таБлиЦа
апарати за кръвно налягане, полуавтоматични за измерване над лакътя
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модел
RS8 RS6 RS3 RS2 RS1

Модел номер HEM-6310F-E HEM-6221-E HEM-6130-E HEM-6121-E HEM-6210-E

Технология Интелисенс 
(Intellisense™)     

NFC свързаност + 
свободен достъп до Bi-LINK 
платформа за здравен 
мениджмънт



Размер маншет
13.5 –  

21.5 cm
13.5 –  

21.5 cm
13.5 –  

21.5 cm
13.5 –  

21.5 cm
13.5 –  

21.5 cm

APS (Усъвършенстван 
позициониращ сензор)  

Капацитет памет
100 p. user,  

2 user
90 60 30

последно 
измерване

Триредов дисплей
(Сис/Диа/Пулс)     

Дата/Час индикация   

Голям дисплей  
и работни бутони     

Индикатор за хипертония Скала Скала Скала Символ

Откриване на 
неравномерен пулс    

Осредняване  
на 3 измервания   

Ръководство за правилно 
поставен маншет     

Индикатор за движение 
на тялото   

Клинично валидиране IP IP IP IP IP

Сравнителна таБлиЦа
апарати за кръвно налягане, автоматични за измерване на китката

Сравнителна таБлиЦа
апарати за кръвно налягане, полуавтоматични за измерване над лакътя



Сравнителна таБлиЦа
дигитални и инфрачервени термометри

модел
GentleTemp

521
GentleTemp

520
GentleTemp

510
Flex Temp 

Smart
Eco Temp 

Smart
Eco Temp 

Basic

Модел номер MC-521-E MC-520-E MC-510-E2 MC-343F-E MC-341-E MC-246-E

Измерване 3 в 1 

Осветен дисплей 

Измерване  
за 1 секунда   

Приложение
ухо, стайна,

на повърхност
ухо ухо

Орално, 
аксиларно, 
ректално

Орално, 
аксиларно, 
ректално

Орално, 
аксиларно, 
ректално

Звуков сигнал      

Памет 25 9
Последно 

измерване
Последно 

измерване
Последно 

измерване

Сменяема батерия      

Целзии & Фаренхайт      

Трицифров резултат
(с 1 десетична точка)      

Водоустойчив   

Гъвкав връх 

Автоматично самоизключване      
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Сравнителна таБлиЦа
ИнХалаторИ

CompA·I·R™ Series

модел MicroA·I·R™
NE-C801

NE-C801KD
C28P Pro Pro NE-C900 UltraA·I·R™ 

Модел номер NE-U22-E
NE-C801S-E 

NE-C801S-KD
NE-C28P-E NE-C29-E NE-C900-E NE-U17-E

Ел. напрежение
3 V DC/230 V AC 

50 Hz
100 – 240 V

50/60 Hz
220 – 240 V

50/60 Hz
220 – 240 V

50/60 Hz
220-240V, 50Hz

230 V
50 Hz

Ел. консумация 1.5 W 9,6 W 192 VA 192 VA 220VA 80 VA

Акумулирано налягане на въздуха 700 – 1,060 hPa 700 – 1,060 hPa 700 – 1,060 hPa 700 – 1,060 hPa
700-1060 

hPa
700 – 1,060 hPa

Големина на частиците (ср. MMAD) 4.2 μm 3.0 μm 3.0 μm 3.0 μm 3.0 um 4.4 μm

Подходящо количество  
на медикамента

7 ml 2 –7 ml 2 –7 ml 2 –7 ml 2 ml-7 ml 5 –150 ml

Остатъчно количество 0.1 ml 0.7 ml 0.7 ml 0.7 ml 0.7 ml 10 ml

Шум < 5 db 46 db 60 db 60 db 55db < 45 db

Скорост на разпрашаване
(по загуба на тегло)

> 0.25  
ml/min

0.3  
ml/min

0.5  
ml/min

0.4  
ml/min

0.4  
ml/min

0 –3  
ml/min

()

Производство на аерозол
(2 ml, 1% NaF)

0.69 ml 0.47 ml 0.4 ml 0.4 ml 0.57 ml
0 –3 ml

(регулируем)

Скорост на производството  
на аерозол

0.087  
ml/min

0.06  
ml/min

0.09  
ml/min

0.06  
ml/min

0.08 ml
0 –1 ml/min

(регулируем)

Аерозол % < 5µm 60 %* 70 %* 70 %* 70 %* 75%* 65 %*

Батерии 2 x AA

Време на работа с батерии 4 h

АС адаптор включен (Optional) 

 *Приблизително
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ПрЕвЪрнЕтЕ  ИнФорМаЦИЯта  
в дЕЙСтвИЕ
всеки осъзнава колко е важно да бъдем здрави.  

Физическите упражнения, отдих и поддържане на теглото в норма са важни. ние всички знаем това, но 

многото задължения отвличат вниманието ни и ни е трудно да намерим време и мотивация за правилни 

действия за по-здравословен живот.

в тази връзка омрон предлага редица лесни за ползване продукти, които могат да ви помогнат. С тези 

продукти, вие можете да следите вашето телесно тегло и състав, да записвате вашите ежедневни активности 

и тренировъчни резултати.
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МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕГЛОТО
Загубата на тегло не е единствения 

критерии за по-добро здраве. контролът 

върху съдържанието на вашите телесни 

мазнини и скелетна мускулатура са 

съществени за поддържане на баланса на 

тялото. научете повече за решенията, които 

предлагаме.

МОНИТОРИ НА АКТИВНОСТИТЕ  
И  КРАЧКОМЕРИ
всяко движение е от значение. 

Поддържайте мотивацията си, следейки 

точно вашия прогрес при физическите ви 

активности.

МЕНИДЖМЪНТ  НА  БОЛКАТА
Болката наистина може да ограничи 

действията ви. Премахнете болката бързо и 

ефективно за да продължите живота си по 

желания от вас начин.

4
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Индикация, показваща че 
съответния продукт е оценен от 
независима организация и е покрил пакета 
строги изисквания, назначени от международни 
организации. "клинично валидиран" индикира много по-
щателна проверка от по-малко стриктното понятие  
"клинично тестван".

легенда

ниво на висцералните мазнини, 
мазнини намиращи се около 
вътрешните органи

тънък дизайн

остатъчен метаболизъм, 
минималния брой калории, 
необходими всеки ден

4/9 потребители

Индекс на телесна маса макс. 150 кг

Процент телесни мазнини макс. 180 кг

Скелетна мускулатура, мускулите 
около костите, които движат тялото Памет

4-сензорна технология технология автоматично вкл./изкл.

8 SENSOR

Измерване на цялото тяло  
с 8 сензора разлика в теглото

Подходящ и за деца Безопасно стъкло

Измервания в кг, стоун, либри нарастване на теглото през 100 г

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН
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изследвайте състава на тялото си
ако желаете по-цялостна картина на състоянието 

на вашето тяло от само измерване на теглото, тогава 

апаратите за измерване състава на тялото, които 

измерват процентите телесни мазнини и мускули са 

незаменими. Използвайки ги редовно, те изчисляват 

и записват всяка промяна на състава на тялото ви. 

така сте сигурни, че не губите скелетна мускулатура 

при усилията за намаляване на телесни мазнини 

например.

кантарите и апаратите за измерване състава на тялото 

на омрон са оборудвани с големи, лесни за разчитане 

дисплеи, така че можете за видите резултатите с един 

поглед. апаратите за измерване състава на тялото са 

абсолютно безболезнени и безопасни при употреба. 

освен това апаратите оборудвани с памет за повече 

от един потребители, дават възможност за запис на 

данните и прогреса при активностите на всеки във 

вашето обкръжение. нашите устройства за измерване 

състава на тялото са валидирани по клинични 

стандарти за да гарантират прецизни и надеждни 

резултати.

мениджмънт на теглото
аПаратИ За ИЗМЕрванЕ 
СЪСтава на тЯлото



HBF-508-E

HBF-511B-E    HBF-511T-E

BF508 
Вижте цялостната картина
обстойно измерване състава на тялото с най-голяма 

точност. вижте цялостната картина на състава на тялото ви, 

включително телесни и висцерални мазнини,  както и Индекс 

на телесна Маса. клинично валидиран, този уред ви дава 

възможност точно да измервате вашия прогрес при физическа 

активност ден след ден. Следейки вашите ключови показатели, 

по-вероятно е да останете мотивирани и да постоянствате вав 

вашия фитнес план.

BF511 
Запис на данни за всеки от семейството
Цялостно измерване на състава на тялото с клинична точност 

- дори за деца. нашият "Семеен модел" предоставя обширен 

анализ на състава на тялото, като телесни и висцерални 

мазнини, нива на скелетна мускулатура, Индекс на телесна Маса 

и остатъчен метаболизъм. И тъй като моделът е категоризиран 

като медицинско изделие, вие можете да разчитате на нетовата 

абсолютно клинична точност.
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8 SENSOR

8 SENSOR

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН



HBF-306-E

HBF-212-EW  * only BF214

BF306
Скорост + точност = пълн контрол
Често използван от професионалисти, този уред 

ви дава данните на състава на тялото бързо и 

точно. данните включват нивата на телесните 

мазнини заедно с  Индекса на телесна Маса и 

класификация на резултатите. Има също така памет 

за 9 потребители, така че може да се ползва от група 

различни хора. С неговия солиден дизайн и софтуеър, 

уредът може да измерва тела с тегло до 199 кг.

BF214, BF212
Направете го лесно
не би могло да е по-лесно да следите състава на 

вашето тяло. това е може би най-лесният начин да 

проверите вашите телесни мазнини, тегло и Индекс 

на телесна Маса. BF214 измерва също и скелетната ви 

мускулатура, за цялостен анализ на вашето телесно 

състояние, а също така запаметява и предишното 

ви измерване. всичко вече е толкова лесно ! И двата 

уреда предоставят точни резултати, помагайки ви да 

следите тялото си във времето.

**

HBF-214-EBW

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН

КЛИНИЧНО
ВАЛИДИРАН



мениджмънт на теглото
кантарИ
тегло в норма. здравословен живот.
вашето телесно тегло има голямо влияние върху 

това колко добре и здравословно се чувствате във 

живота. ако вашето тегло е значително под или над 

препоръчителните норми за вас, това може да има 

негативно влияние върху всичко - от настроението 

и самооценката ви, до това колко дейни и енергични 

се чувствате.

нашите прецизни, автоматични дигитални кантари 

ще ви помогнат. Чрез измерване на вашето телесно 

тегло, вие можете проследите прогреса, който 

правите при физически активности, по пътя към 

постигане на идеалното тегло.
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HN288
Теглото е от значение
уникалната технология "разлика в теглото" прави 

лесно изверването на багаж, товари и дори бебета. 

няма нужда да пресмятате нищо наум или да се 

притеснявате за резултата, объркани от обекта 

който искате да измерите. 

HN286
4-сензорна технология осигурява точност и 

надеждност. кантарът с повърхност от безопосно 

стъкло ви показва дори малки промени на теглото 

на голям LCD екран. 

HN289
Лесно и стилно измерване
С новия HN289 цифров кантар, 

измерването на теглото вече е по-

стилно. той е бърз и лесен за употреба, 

благодарение на технологията 

"автоматично вкл./изкл." С нарастване 

през 100 грама на теглото, дори малки 

промени се показват.

HN289 кантари се предлагат в четири 

цвята: розов, Син, Черен и Сив.

HN-286-E  * only HN-288-E

HN-288-E

*

HN-289-EBK

HN-289-EPK HN-289- EB

HN-289-ESL 



3D сензор: 3-дименционална електронна 
сензорна технология ви гарантира най-точни 
резултати от омрон

качете вашите данни лесно за сигурно онлайн съхранение на 
омрон Bi-LINK платформата за здравен мениджмънт. отнема само 
секунди и вашите данни вече са видими във вашия Bi-LINK профил.

легенда

легенда мениджмънт  на БолКата

калории изгорени  
при активност 24/7 брояч на калории Стъпки дневно

USB връзка Изгорени мазнини Памет

разстояние отчетливи (аеробни) 
стъпки

Bi-LINK платформа за 
здравен мениджмънт

режим екшън Средна скорост 3D сензор

24/7 целеви треньор 2D сензор

X
PROGRAMS

Брой програми за 
въздействие X

ZONES

Брой зони за 
въздействие
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мониторинг  
на  аКтивноСтите
всяко движение е от значение
Ходенето и бягането са великолепни начини за 

упражнение. При това още по-мотивиращо е 

ако знаете изминатото разстояние и скоростта 

на придвижване. това дава възможност да 

наблюдавате вашите постижения и да изграждате 

по-обхватна и ясна картина на вашето здраве. 

С нашата гама от монитори на физическата 

активност, можете да си поставяте различни 

фитнес цели и да измервате вашия прогрес точно.

уредите могат точно да ви покажат колко калории 

сте изгорили по време на джогинг, ходене - и 

дори когато седите на бюрото. това е е един 

чудесен начин да останете мотивирани, ако имате 

поставени фитнес цели за постигане, тъй като вие 

можете да видите че дори най-малкото усилие е 

съпроводено с изгаряне на калории.



HJA-306-EW (white) • HJA-306-EGD (gold) • HJA-306-EPK (pink)

CaloriScan
Брои всяка калория 
на теория, намаляването на теглото е доста просто: 

просто трябва да изгаряте повече калории отколкото 

приемате. За много хора това е по-лесно да се каже 

отколкото до се направи, но с CaloriScan в джоба, вие 

имате постоянен запис на това колко калории сте 

изгорили и е допълнителна мотивация за съответна 

корекция на храненето ако е необходимо.

За разлика от други крачкомери, CaloriScan калкулира 

сумата от енергията, която изгаряте от всички ваши 

ежедневни активности, дори когато сте в покой. 

независимо дали тичате, извършвате домашни 

дейности или просто седите на бюрото, неговия 

3D сензор регистрира всяко движение и пресмята 

калориите които сте изгорили точно.

най-компактния брояч на калории на омрон, побира 

се лесно във вашия джоб или ръчна чанта, така че 

можете да го използвате по всяко време навсякъде. 

И наистина е лесен за употреба, с неговия голям 

дисплей, даващ ви всякакъв вид допълнителна 

информация, включително за изминатото разстояние 

и брой направени стъпки.

дали искате да намалите теглото или да запазите 

текущото състояние, CaloriScan ви дава необходимата 

мотивация, да продължите вашия фитнес план и да 

живеете здравословно.
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HJ-320-E (бял) • HJ-321-E (черен)
* само HJ-321-E

HJ-322U-E

Walking style Pro 2.0
Следете & Сравнявайте
отброяването на ежедневно направените стъпки и 

активности е важно. но сега вече можете да качите 

вашите данни на компютъра, за да проследите 

вашите постижения във времето и така да бъдете 

стимулирани да увеличите нивото на физическата 

активност.

наблюдавайте вашите тренировъчни резултати 

онлайн, използвайки на омрон Bi-LINK платформата за 

здравен мениджмънт.

Walking style One 2.1/2.0 
Направете най-доборото
Поставете си цел за изминаване разстояние ходейки и 

измерете постигнатото точно. Много хора се стремят 

към правенето на 10,000 крачки дневно, като едно 

прилично ниво за фитнес. Изследвания показват че 

това помага за осигуряване на дългосрочно 

поддържане на здравето и намалява риска от хронични 

заболявания. Използвайки 3D сензорна технология, 

Walking style One улеснява точното следене на вашите 

ежедневно правени стъпки, тъй като може да бъде 

носен във вашия джоб, чанта или дори на колана. 

Walking style One 2.1 изчислява съответно и изгорените 

калории, и дори може да бъде използван при по-

интензивни тренировки..

***



HJ-325-EB (blue) • HJ-325-EW (white)

Walking style IV
Следете всяка стъпка стриктно 
Walking style ІV използва високо прецизен 3D сензор, 

помагайки ви да да следите както вашите ежедневни, 

така и по-енергични стъпки. той автоматично открива 

и разграничава вашите аеробни (отчетливи) стъпки, от 

тези направени в ежедневното рутинно движение. 

Заедно с това, има и режим "екшън", който позволява 

да се запишат отделно направени в определено време 

активности, различни от ежедневно рутинните.

HJ-203-EG (green) • HJ-203-EV (violet)  
HJ-203-EK (black) • HJ-203-ED (orange)

Walking style III 
Ходенето е здраве
направете го с този семпъл крачкомер. 

вместо само броене на ежеднения брой 

стъпки, вие може да желаете да запишете 

отделни активности или такива, направени в 

определени отрязъци от време, и да проверите 

постиженията си. Режимът "екшън" на Walking 

style ІІІ ви дава тази възможност, наред с 

останалите стандартни функии. тънък и лек, 

можете да го носите със себеси навсякъде и да 

подобрявате вашите резултати в ходенето.
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мениджмънт на БолКата
Бърз и ефективен начин за 
успокояване на болката
Болката е една от най-големите пречки да бъдем 

активни. Мобилността и активния начин на живот са 

едни от най-важните елементи за нашето усещане за 

добро здраве. И така когато имате болки в кръста, в 

ставите или мускулите, чувството е че сме ограничени 

в действията си.  омрон разбира това. нашите 

висококачесвени, специални продукти помагат за 

успокояване на болката бързо и ефективно, без 

необходимост от медикаменти.

гамата от модерни продукти за успокоение на болката 

на омрон използва дългосрочно клинично тествана 

технология (TENS) за да премахне болката ви и да ви 

даде възможност за живот по ваш избор.

експертна физиотерапия у дома
TENS е естествен начин за освобождаване от 

акутни болки в ставите и мускулите. това е метод 

за облекчаване без медикаменти, използван от 

физиотерапевти повече от 30 години. Здравни 

специалисти редовно препоръчват домашното 

използване на тази терапия.

Предлагат се редица възможности за въздействие, 

така че вие можете да изберете как да се освободите 

от болката. омрон поставя в ръката ви решение за 

връщане към активен живот, независимо дали болката 

е в гърба, врата или рамото.



E4 Professional 
Бърз и ефективен начин за освобождаване от 
болката
уреда използва 12 различни интелигентни фиксирани програми за 

третиране на вашите болки бързо и ефективно.

Експертите на омрон разработиха уникални шаблони за 

стимулация, така че мускулите да не се пренатоварват или напрягат 

по време на въздействието.

освен това могат да бъдат направени допълнителни настройки на 

отделните електроди, за концентрирано въздействие на местата 

където е необходимо. комфортните електроди, които се измиват 

след третиране, са създадени за продължителна употреба и могат 

да се използват до 150 пъти.

E2 Elite 
Находчиво болкоуспокояване
облекчете всяка болка със серията от интелигентни програми. 

Използвайте умерена стимулация за освобождаване от мускулни 

и ставни болки. ако водите активен начин на живот, използвайте 

функцията масаж за третиране на втвърдени мускули на врата 

или рамената. от болезнени стави, болки в мускулите и умора 

до нарушения в кръвообръщението, нашия продукт Elite ви дава 

възможността да третирате всички тях ефективно. комфортните 

електроди, които се измиват след използване, са създадени за 

продължителна употреба и могат да се използват до 150 пъти.

SoftTouch 
Облекчение когато сте на път
не винаги имате време да спрете и третирате болката. компактен 

и ергономичен, можете да използвате SoftTouch за облекчение 

на болката, взимайки го с вас на път. Програмираните функии 

за третиране на рамена, гръб и ходила ще стимулират вашите 

мускули, раздвижвайки кръвообръщението и премахвайки болката. 

големите електроди осигуряват добър контакт с кожата за най-

добри резултати.HV-F158-E

HV-F127-E

HV-F128-E
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Сравнителна таБлиЦа
уреди за измерване състава на тялото & кантари

Модел BF511 BF508 BF214 BF212 BF306 HN288 HN286 HN289

Модел номер
HBF-511-T-E 
HBF-511-B-E

HBF-508-E HBF-214-EBW HBF-212-EW HBF-306-E HN-288-E HN-286-E HN-289-E

Телесни мазнини     

Класификация на телесните 
мазнини   

Индекс на Телесна Маса (BMI)     

Класификация на ИТМ     

Скелетна мускулатура  

Класификация на скелетната 
мускулатура

≥ 18 
години

Междуорганна мазнина
≥ 18 

години 

Класификация на 
междуорганната мазнина

≥ 18 
години 

Остатъчен метаболизъм 

Цялостно измерване на тялото  

Клинично валидиран     

Режим деца 

Възрастов диапазон 6-80 год. 18-80 год. 10-80 год. 10-80 год. 10-70 год.

Нарастване 100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g

Максимално тегло 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 199.8 kg 180 kg 180 kg 150 kg

Памет предишно 
измерване

предишно 
измерване

Потребителски профил 4 + гост 4 + гост 4 + гост 4 + гост 9 + гост

Разлика в теглата 

Материал
стомана/

пластмаса
стомана/

пластмаса
стомана/

пластмаса
стомана/

пластмаса
стомана/

пластмаса
стъкло/

пластмаса
стъкло/

пластмаса
стъкло/

пластмаса

Технология вкл./изкл. бутон бутон
сензорно 

включване
сензорно 

включване
бутон

Авт. 
вкл./изкл.

Авт. 
вкл./изкл.

Авт. 
вкл./изкл.



Сравнителна таБлиЦа
Монитори на активностите и крачкомери

Модел CaloriScan Walking style IV Walking style III Walking style Pro 2.0 Walking style One 2.1
Walking style 

One 2.0

Модел номер HJA-306-E HJ-325-E HJ-203-E HJ-322U-E HJ-321-E HJ-320-E

Технология 3D сензор 3D сензор 2D сензор 3D сензор 3D сензор 3D сензор

Обособени броячи 

24/7 целеви треньор 

Брояч на активност kCal     

Брояч изгорени мазнини  

24/7 брояч kCal 

Памет 7 дни 7 дни 7 дни
7 дни (display) 
21 дни към PC

7 дни

Режим "екшън"  

Брояч аеробни стъпки    

Часовник 24 часа      

Брояч разстояние      

Джобен      

Клип за колан   

USB & софтуеър 

Лента за връзване   

Брояч крачки за деня      
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Сравнителна таБлиЦа
Продукти за облекчаване на болка

Модел E4 Professional E2 Elite SoftTouch

Модел номер HV-F128-E HV-F127-E HV-F158-E

Програми за въздействие 12 9 3

Зони за въздействие 6 4 3

Типове масаж, настройващи се 4 4

Нива на интензитет 10 10 5 steps

Режим отпускане   

Режим хипер (постепенно 
увеличаване на интензитета) 

Зоново или точково третиране  

Избор за въздействие на ляв или 
десен електрод  

Електроди
за дълъг живот, 

миещи се
за дълъг живот, 

миещи се
Jumbo pads

КИБ ИНТЕРНЕшАНАЛ ЕООД
1680 София, ул.”Тодор Каблешков” 69, магазин 6

тел.: (02) 975 27 00, (02) 975 23 30 
мобилен: 0888 69 77 50, 0888 90 76 83, 0888 56 88 95

e-mail: kbs@algoflex.net, www.kbs-omron.com


