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Слушайте Вашето тяло
Поемете контрол над Вашето здраве и живейте пълноценно. Нашето желание е да Ви бъдем 
полезни в стремежа Ви за здравословен и добре балансиран живот. Ключът към това е 
здравния мениджмънт. Всеки от нас е отговорен за своето здраве.

Знанието дава сила 
Omron е марка, известна с производството на високотехнологични продукти, използвани 
от професионалисти в областта на медицината, в клиники и в болници. Но ние вярваме, че 
профилактиката е по-ефективна от всяко лечение.

Вашето здраве не е грижа само на Вашия лекар
Ние имаме за цел да помогнем на всеки от Вас да разчете правилно сигналите на своето 
тяло, за да държи под контрол евентуали заболявания или да ги предотврати. Ето защо 
предлагаме продукти за грижа за здравето, които позволяват на човек сам да наблюдава 
своето състояние в домашни условия, така че да остане здрав и далеч от болницата..

Когато вашето тяло говори, 
ние ви помагаме да го чуете
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Измерване на кръвно налягане ........................................................................................ 5

OMRON Ви предлага високо качество, точност и надеждност

Дали се нуждаете от апарат над лакътя или за китка, ние имаме точното решение за Вас
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В наши дни обществото е изложено на нарастващ брой заболявания, като астма и ХОББ. 
С цел осигуряване на ефективно инхалиране на медикаменти,  
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Измерването на телесната температура е жизнено важно. 

Вие искате да бъдете сигурни в надеждността на получените резултати.

Ние разполагаме с отличен набор от модели, между които да направите своя избор.
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Болката може наистина да Ви ограничи във Вашите действия. 

Третирайте болката бързо и ефективно,  
за да продължите да живеете живота си по начина, по който желаете.

Мениджмънт на теглото ...................................................................................................41

Наблюдението на Вашето телесно тегло и състав на тялото  
е съществено за поддържане на добър телесен баланс.
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Всяко движение е от значение.

Поддържайте мотивацията си, следейки точно Вашия прогрес при физически активности.

СЪДЪРЖАНИЕ
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Апаратите за измерване на кръвно налягане OMRON, помагат да се следи хипертонията - 
главният рисков фактор за инсулт.

Високата прецизност и качеството са основни аргументи при избора на апарат за кръвно 
налягане.

Ето защо OMRON непрекъснато въвежда иновации за подобряване на точността на 
апаратите за кръвно налягане за домашна употреба. Ние проектираме нашите апарати и 
маншети по начин, по който рискът от  некоректни измервания е редуциран.

OMRON разполага с обширен асортимент от апарати за измерване на кръвно налягане, 
всеки от които притежава ключови елементи, допринасящи за постигане на точни 
резултати от измерванията. 

 l Клинично валидиране

 l Иновативна интелисенс технология

 l Откриване на неравномерна сърдечна дейност

 l Мониторинг на данните за дълъг период

Измерване на кръвно налягане

ПРЕДОтвРАтявАНЕ НА ИНСулт: 
ПОЕМЕтЕ КОНтРОлА
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ИЗМЕРвАНЕ 
НАД лАКЪтя
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Автоматичният апарат за измерване на кръвно налягане над лакътя M7 Intelli IT* е медицинско 
изделие за професионална употреба и за използване в домашни условия, използващ 
осцилометричния метод на работа.

Новото мобилно приложение OMRON CONNECT за смартфони дава възможност за свързване 
с Bluetooth устройствата на OMRON и показва на дисплея резултатите от измерванията, 
графични съобщения и различни видове статистика, което позволява лесно разчитане, 
съхранение и споделяне на Вашите резултати.

Приложението работи с операционни системи IOS и Android и се свързва с Apple Health 
платформа.

 l  360o прецизност - точни измервания с Intelli Wrap маншет във всяка позиция на 
поставяне над лакътя

 l  OMRON CONNECT мобилно приложение за iPhone / Android™

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

Влезте в света на технологиите

M7 Intelli IT 

*  Апарата ще бъде в наличност през август 2016 г.
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M6 Comfort IT

Холистичен здравен мениджмънт, прецизност на 360 градуса

 l  360o прецизност - точни измервания с Intelli Wrap маншет във 
всяка позиция на поставяне над лакътя

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l   Връзка с Bi-LINK онлайн платформата на OMRON за здравен 
мениджмънт (изисква се онлайн регистрация)

 l  Незабавно тълкуване на резултатите чрез индикатор за високо 
кръвно налягане

ИЗМЕРвАНЕ 
НАД лАКЪтя
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M6 Comfort

Намалете грешките с уникалния Intelli Wrap маншет

 l  360o прецизност - точни измервания с Intelli Wrap маншет във 
всяка позиция на поставяне над лакътя

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Незабавно тълкуване на резултатите чрез индикатор за високо 
кръвно налягане
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M6 AC

Предотвратяване на инсулт: Поемете контрола

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Незабавно тълкуване на резултатите чрез индикатор за високо 
кръвно налягане

 l  Включен АС адаптер

ИЗМЕРвАНЕ 
НАД лАКЪтя
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MIT 3

Инетелигентно решение за точност

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Указател за правилно поставен маншет, осигурява точни 
измервания

 l  Открива неравномерна сърдечна дейност
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M3 Comfort

Бърза 360 градусова точност

 l  360o прецизност - точни измервания с Intelli Wrap маншет във 
всяка позиция на поставяне над лакътя

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

М3 IT

Независимост на анализа 

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Връзка с Bi-LINK онлайн платформата на OMRON за здравен 
мениджмънт (изисква се онлайн регистрация)

ИЗМЕРвАНЕ 
НАД лАКЪтя
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М3

Бързо и лесно точно измерване

 l  Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Окрива неравномерна сърдечна дейност

М2

Подходящо решение за оценка на състоянието

 l  Помага за откриване на риск от инсулт
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ИЗМЕРвАНЕ 
НА КИтКАтА

RS6

Лесно и прецизно измерване

 l  Сензор за позициониране гарантира точността на измерването

 l  Индикатор за добре стегнат маншет осигурява точни резултати

 l  Окрива неравномерна сърдечна дейност
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MIT Precision 5

Компактен и точен

 l Помага за откриване на риск от инсулт

 l  Позициониращ сензор подпомага точното измерване

 l  Открива неравномерна сърдечна дейност
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MIT Quick Check 3

Контрол докато сте на път

 l Помага за откриване на риск от инсулт

 l Открива неравномерна сърдечна дейност

ИЗМЕРвАНЕ 
НА КИтКАтА
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RS3

Надеждно измерване на кръвното налягане

 l  Индикатор за правилно поставен маншет осигурява точни 
резултати

 l  Окрива неравномерна сърдечна дейност

RS2

Просто и лесно измерване

 l  Окрива неравномерна сърдечна дейност
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ЕфЕКтИвЕН 
ПРИЕМ НА 

МЕДИКАМЕНт
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Милиони хора по света страдат от респираторни заболявания на дихателните пътища, 
които варират от хронични заболявания, като астма или ХОББ до респираторни 
инфекции, като разпространените настинки или алергии. Инхалирането на медикамент с 
инхалатор помага за бързо облекчение и контрол на  заболяването, правейки живота на 
пациентите по-комфортен. 

Със своя четиридесет годишен опит в проучването и разработването на медицински 
изделия, OMRON непрекъснато въвежда иновации в областта на респираторното 
доставяне на медикамент, разработвайки инхалатори, които да отговарят на нуждите на 
потребителите, страдащи от този вид заболявания.

Следвайки стриктно стандартите за качество, инхалаторите OMRON са произведени 
за ефективен прием на медикамент, като същевременно гарантират лесна употреба и 
издръжливост.

Респираторна терапия

ЕфЕКтИвЕН ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНт  
ПРИ РЕСПИРАтОРНИ ПРОБлЕМИ
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OMRON DUOBABY е предназначен основно за бебета и деца. Инхалатора съдържа две 
разпрашаващи глави в комплекта 

Едната се използва при проблеми на горните дихателни пътища (например запушен 
нос, простуда, алергии) при ринит, синузит, фарингит, възпаление. Другата третира 
състояния на долните дихателни пътища, като астма, бронхит, бронхиолит, бронхиектаза и 
бронхопневмония.

Бъдете спокойни за Вашето бебе! Ще разполагате със сигурна защита във всякакви ситуации. 

 l  Инхалатор за лечение на респираторни заболявания

 l  Назален аспиратор за отстраняване на секрет от носната кухина

 l  Размер на частиците (MMAD) между 4 - 9 μm.

Съчетание инхалатор и назален аспиратор в едно

DUOBABY
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CompAIR™ NE-C28P

Здрав и високо ефективен инхалатор  
за честа употреба

 l  Високо ефективен благодарение на неговия мощен 
компресор и OMRON V.V.Т (технология виртуална клапа)

 l  Бързо третиране, кратко време на инхалиране

 l  Уред, предназначен за честа и интензивна употреба
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MicroAIR™ U22

Портативен уред за инхалации

 l  Портативен: тежи под 100 гр. и работи с 2 АА батерии

 l  Работи във всяко положение, дори обърнат надолу

 l  Безшумен, благодарение на неговата меш технология

 l  Бързо третиране и малък остатък от използвания медикамент
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A3 Complete

Уникална 3 в 1 технология

 l  Цялостно третиране на дихателните пътища:  
горни, средни и долни

 l  Дълбоко проникване на аерозола в дробовете и бързо 
облекчение на горните дихателни пътища

 l  Ефективно разпрашаване на основните групи медикаменти 
под формата на чисти или смесени разтвори
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CompAIR™ NE-C801KD

Тих инхалатор за бебета и деца

 l  Високо ефективен благодарение на OMRON V.V.Т 
(технология виртуална клапа)

 l  Безшумен и комфортен за употреба

 l  Специално разработен за деца, с атрактивен 
дизайн, малък размер, снабден с детски и бебешки 
аксесоари и две цветни играчки

CompAIR™ Basic NE-C803

Лек и тих базов модел инхалатор

 l  Тих: най-тихият компресорен инхалатор на OMRON

 l  Лек, с малък размер и с ниска цена
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НАБлЮДЕНИЕ
ЕКСПЕРтИЗА
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OMRON е познат в целия свят като експерт в разработването на технологии за 
наблюдение и контрол. Ние приложихме нашия опит, за да Ви гарантираме, че качеството 
и точността на инфрачервените ни термометрите за чело и ухо, отговарят на най-високите 
международни стандарти.

Нашето име се е утвърдило в областта на измерването на температурата. Нашата гама 
включва, както изделия за домашно ползване, така и за болнична употреба. Хората 
избират термометрите OMRON, заради тяхната точност, издръжливост, лесна употреба и 
комфорт.

Измерване на температура

ДИгИтАлНИ И ИНфРАчЕРвЕНИ 
тЕРМОМЕтРИ
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OMRON Gentle Temp 720 е точен, безконтактен, инфрачервен термометър, позволяващ да се 
следи температурата на бебето по възможно най-щадящия за него начин.

Иновативното съчетание на три функции в този термометър позволява различни видове 
измервания - на чело, на повърхност (напр. бутилка с мляко или съд с храна) и стайна 
температура.

 l  Измерване за 1 секунда, бързи и точни резултати

 l  Може да бъде използван в тъмно помещение, благодарение на големия осветен 
дисплей

 l  Памет за 25 измервания

 l  Дълъг живот на батерията (над 2500 измервания)

Бърз, безконтактен и лесен за употреба

Gentle Temp 720 
термометър за чело
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Gentle Temp 521 
термометър за ухо

Модерен, точен, измерване за 1 секунда

 l  3 в 1: като допълнение към измерването на 
температурата в ухото, измерва стайната температура и 
температурата на повърхности (напр. бутилка с мляко)

 l  Може да бъде използван в тъмно помещение, 
благодарение на големия осветен дисплей

 l  Памет за 25 измервания
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Gentle Temp 520 
термометър за ухо

Точен, измерване за 1 секунда

 l  Памет за 9 измервания

 l  Ергономичен дизайн
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Flex Temp Smart  
Дигитален термометър

Гъвкав връх за допълнителен комфорт

 l  Водоустойчив

 l  Бързо измерване за 10 секунди

 l  Защитна кутия
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Eco Temp Smart 
Дигитален термометър

Заоблен връх за най-голям комфорт

 l  Водоустойчив

 l  Бързо измерване за 10 секунди

 l  Изчистен дизайн

Eco Temp Basic
Дигитален термометър

Заоблен връх, позволяващ сигурна  
и удобна употреба

 l  Водоустойчив
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ОБлЕКчАвАНЕ 
НА БОлКАтА

БЕЗ 
МЕДИКАМЕНтИ
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Подвижността и активният начин на живот са важни фактори, които създават усещането 
за сигурност и добро здраве. А болката е една от най-големите бариери да бъдете 
активни, тя може наистина да наруши пълноценния Ви ритъм на живот. Уредите на 
OMRON за електромускулна стимулация Ви помагат за облекчаване на болката.

Нашите висококачествени продукти използват TENS технология, която е клинично 
доказана в облекчаване на мускулни и ставни болки. Тази технология е широко 
използвана от голям брой професионалисти в областта на здравните грижи, като 
физиотерапевти и рехабилитатори.

TENS технологията със своето тройно действие помага за:

 l  Блокира сигналите за болка

 l  Стимулира отделянето на ендорфини

 l  Подобрява циркулацията на кръвта

Мениджмънт на болката

ОБлЕКчЕтЕ вАшАтА БОлКА  
БЕЗ МЕДИКАМЕНтИ
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Уредът на OMRON за облекчаване на болката Е4 предлага 12 различни програми за 
персонализиране на Вашето лечение. Той е снабден с 6 автоматични програми за гръб, 
рамене, стави, ръце, крака и стъпала.

В допълнение уредът разполага с няколко специални режима на действиие за адаптиране на 
Вашето лечение според личните Ви предпочитания и симтоми, между които са четири режима 
за масаж, бутон за бързо облекчаване на болката, високоинтензивен и щадящ режим.

 l  Усъвършенстван - 12 различни програми

 l  6 предварително зададени програми за гръб, рамене, стави, ръце, крака и стъпала

 l  Бутон за бързо облекчаване: облекчава силните болки бързо, подходящ при лечение 
на болки в кръста и ставите

 l  Миещи се електроди, които могат да бъдат използвани до 150 пъти

Иновативно болкоуспокояващо средство

E4
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E3 Intense 

Портативен, с интензивно действие

 l  Компактен дизайн: удобен за пренасяне

 l  9 предварително зададени програми за гръб, рамене, 
стави, ръце, крака и стъпала, плюс 3 режима за масаж

 l  Електроди за дълъг живот: миещи се, с възможност за 
използване до 150 пъти
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E2 Elite  

Успокояване на болката,  
действайки право в целта

 l  Предварително зададени програми за четири зони на 
въздействие: гръб, рамене, крака и стъпала и четири 
режима за масаж

 l  Бутон за бързо облекчаване: интензивна програма за 
силни болки
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ПОЕМЕтЕ 
КОНтРОлА
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Ако желаете да получите по-пълна картина за състоянието на Вашето тяло, а не само 
за теглото, то уредът за измерване състава на тялото е незаменим. Ако използвате този 
уред редовно, той калкулира и записва как Вашето тяло се променя, гарантирайки Ви, че 
не губите мускулна маса, докато се опитвате да изгорите излишните мазнини например. 
Нашите уреди за измерване състава на тялото са клинично валидирани, за да Ви 
гарантират прецизни и надеждни резултати. Кантарите и уредите за измерване състава 
на тялото на OMRON са снабдени с големи, лесни за разчитане дисплеи, така че да се 
ориентирате с един поглед.

Мениджмънт на теглото

ПРЕцИЗНО НАБлЮДЕНИЕ  
вЪРху вАшЕтО тялО
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Нашият уред за измерване състава на тялото BF511 е снабден с най-много функции. Той прави 
измерванията посредством четири точки на контакт - на ръцете и на краката. Предоставя 
обширен преглед на телесните и междуорганни мазнини, процентното съдържание на 
скелетната мускулатура от общото тегло, индекс на телесна маса и остатъчен метаболизъм.

 l  Клинично валидиран, използва 8 сензора, които комбинират направените 
измервания на ръцете и краката

 l  Показва междуорганните и телесните мазнини, процентното съдържание на 
скелетната мускулатура, индекс на телесна маса, остатъчен метаболизъм и тегло

Всеобхватен поглед отвътре - доказана точност

BF511
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BF508

Иновативен поглед

 l  Клинично валидиран, този уред използва за 
измерването четири контактни точки - на ръцете и 
краката, за постигане на точни и надеждни резултати

 l  Показва телесните и междуорганните мазнини, 
индекс на телесна маса и тегло

BF214

Интелигентно сравняване на резултати

 l  Показва телесните мазнини, нивата на скелетната 
мускулатура, индекс на телесна маса и тегло

 l  Запомня Вашето последно измерване
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BF212

Вашето тяло отвъд теглото

 l  Показва телесните мазнини, индекс на телесна маса и 
тегло

BF306

Бързо и лесно

 l  Бърз анализ на телесните мазнини и индекс на телесна маса, 
използвайки ръцете

 l  Може да бъде използван от 9 потребители
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HN288

Тегло „Мама и бебе“

 l  Модерна технология за измерване на разликата в теглото

 l  Точност до 100 гр.

HN286

Лесно измерване

 l  Точност до 100 гр.
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HN289 

Лесно измерване

 l  Точност: нарастване през 100 гр.
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DRUG-FREE 
PAIN RELIEF 

ПОДДЪРЖАЙтЕ
вАшАтА

МОтИвАцИя
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Ходенето е чудесен вид физическа активност. Още по-мотивиращо е, ако знаете 
изминатото разстояние и скоростта на придвижване. Това дава възможност да 
наблюдавате Вашия напредък и да изградите широкообхватна и ясна картина на Вашето 
здраве. С нашата гама от монитори за физическа активност и крачкомери, Вие можете да 
си поставяте различни фитнес цели и да измервате Вашия прогрес точно. Уредите могат 
да Ви покажат колко калории сте изгорили по време на енергично ходене, наслаждавайки 
се на кратка разходка, или дори когато седите на бюрото. Това е един чудесен начин да 
останете мотивирани, ако имате поставени фитнес цели за постигане, тъй като Вие можете 
да видите, че дори и най-малкото усилие е съпроводено с изгаряне на калории.

Мониторинг на активностите

вСяКО ДвИЖЕНИЕ Е От ЗНАчЕНИЕ
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На теория намаляването на теглото е доста лесно: просто трябва да изгаряте повече 
калории, отколкото приемате. За много хора това е по-лесно да се каже, отколкото да се 
направи, но с CaloriScan в джоба, Вие имате постоянен запис на изгорените калории, което е 
допълнителна мотивация за съответна корекция на храненето, ако е необходимо. За разлика 
от други крачкомери, CaloriScan калкулира сумата от енергията, която изгаряте при всички 
Ваши ежедневни активности, дори когато сте в покой. Независимо дали тичате, извършвате 
домашни дейности или просто седите на бюрото, неговият 3D сензор регистрира всяко 
движение и точно пресмята калориите, които сте изгорили.

 l  Брояч на кcal 24/7 - калкулира цялата енергия, която изгаряте при всички Ваши 
ежедневни активности, дори когато сте в покой

 l  Брояч на изгорените мазнини - може да изчисли сумата на изгорените през деня 
мазнини, вземайки под внимание интензитета на Вашата активност

Поемете контрола върху Вашата диета

CaloriScan
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Walking style Pro 2.0

Следете Вашия прогрес онлайн

 l  Следете Вашия прогрес с Bi-LINK: онлайн платформата 
на OMRON за здравен мениджмънт (изисква се 
онлайн регистрация)

 l  Прецизно записва броя на крачките, крачките в 
режим аеробик, изминатото разстояние и изгорените 
калории

Walking style IV

Следете стриктно всяка стъпка

 l  Автоматично разграничава Вашите аеробни 
(енергични) стъпки от тези, направени при 
ежедневното рутинно движение и ги показва 
поотделно

 l  Специален “action” режим позволява да запаметите 
отделно направените в определено време 
активности, различни от Вашите ежедневни 
рутинни движения



53

Walking style One 2.1

Вижте различните стъпки, които правите

 l  Показва Вашите аеробни (енергични) стъпки, както 
и Вашите ежедневно-рутинни

 l  Следи и записва Вашите ежедневни крачки, 
изминатото разстояние и изгорените калории по 
време на Вашите активности

Walking style One 2.0

Всяка стъпка е от значение

 l  Следи и записва Вашите ежедневни крачки и изминатото 
разстояние 
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Модел M7 Intelli IT M6 Comfort IT M6 Comfort M6 AC MIT 3 M3 Comfort M3 IT M3 M2 

Код на продукта HEM-7322T-E HEM-7322U-E HEM-7321-E HEM-7322-E HEM-7020-D/E HEM-7134-E HEM-7131U-E HEM-7131-E HEM-7121-E

Bluetooth свързаност  
Предотвратяване на инсулт 
Помага за откриване на риска от инсулт

Клинично валидиран

технология Интелисенс (Intellisense™) 
Измервания без неприятно усещане за натиск

Маншет Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm

Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm

Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm Easy Cuff 22-42 cm Intelli Wrap Cuff (твърд)  

22-42 cm
Intelli Wrap Cuff (твърд)  

22-42 cm Easy Cuff  22-42 cm Easy Cuff (22-42cm) Medium Cuff (22 to 32 cm)

Bi-LINK 
Платформа на OMRON за здравен мениджмънт (изисква се онлайн регистрация)

технология Intelli Wrap Cuff  
360о прецизност. Точни измервания във всяка позиция на поставяне над лакътя

Индикатор за нивото на кръвното налягане 
Предупреждава за по-високи от препоръчителните стойности от 
измерванията на кръвното налягане 

цветен индикатор за високо кръвно налягане 
Показва с LED светлини дали резултът е в референтни граници

Индикатор за правилно поставен маншет 
Спомага за точни измервания

Откриване на неравномерна сърдечна дейност 

функция осредняване на резултатите 
Изчислява средно аритметична стойност от последните измервания

функция осредняване на сутрешните измервания 
Изчислява средно аритметична стойност от сутрешните две или три 
измервания, направени в рамките на 10 мин. (4:00 - 11:59)

функция осредняване на вечерните измервания 
Изчислява средно аритметична стойност от вечерните две или три 
измервания, направени в рамките на 10 мин. (19:00 - 1:59)

функция усъвършенствано осредняване на 
измерванията 
Седмични сутрешни и вечерни осреднявания на измерванията

Индикатор за движение на тялото

Индикатор за сутрешна хипертония 
Показва дали осреднените сутрешни измервания са с нива над 
препоръчителните стойности за нормално кръвно налягане

Капацитет на паметта 2 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 100 60  2 x 60  2 x 60 2 x 60 30

АС-Адаптер включен в комплекта

Калъф за съхранение, включен в комплекта   

Измерване на кръвно налягане
Сравнителна таблица

Над лакътя
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Модел M7 Intelli IT M6 Comfort IT M6 Comfort M6 AC MIT 3 M3 Comfort M3 IT M3 M2 

Код на продукта HEM-7322T-E HEM-7322U-E HEM-7321-E HEM-7322-E HEM-7020-D/E HEM-7134-E HEM-7131U-E HEM-7131-E HEM-7121-E

Bluetooth свързаност  
Предотвратяване на инсулт 
Помага за откриване на риска от инсулт

Клинично валидиран

технология Интелисенс (Intellisense™) 
Измервания без неприятно усещане за натиск

Маншет Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm

Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm

Intelli Wrap Cuff (твърд)  
22-42 cm Easy Cuff 22-42 cm Intelli Wrap Cuff (твърд)  

22-42 cm
Intelli Wrap Cuff (твърд)  

22-42 cm Easy Cuff  22-42 cm Easy Cuff (22-42cm) Medium Cuff (22 to 32 cm)

Bi-LINK 
Платформа на OMRON за здравен мениджмънт (изисква се онлайн регистрация)

технология Intelli Wrap Cuff  
360о прецизност. Точни измервания във всяка позиция на поставяне над лакътя

Индикатор за нивото на кръвното налягане 
Предупреждава за по-високи от препоръчителните стойности от 
измерванията на кръвното налягане 

цветен индикатор за високо кръвно налягане 
Показва с LED светлини дали резултът е в референтни граници

Индикатор за правилно поставен маншет 
Спомага за точни измервания

Откриване на неравномерна сърдечна дейност 

функция осредняване на резултатите 
Изчислява средно аритметична стойност от последните измервания

функция осредняване на сутрешните измервания 
Изчислява средно аритметична стойност от сутрешните две или три 
измервания, направени в рамките на 10 мин. (4:00 - 11:59)

функция осредняване на вечерните измервания 
Изчислява средно аритметична стойност от вечерните две или три 
измервания, направени в рамките на 10 мин. (19:00 - 1:59)

функция усъвършенствано осредняване на 
измерванията 
Седмични сутрешни и вечерни осреднявания на измерванията

Индикатор за движение на тялото

Индикатор за сутрешна хипертония 
Показва дали осреднените сутрешни измервания са с нива над 
препоръчителните стойности за нормално кръвно налягане

Капацитет на паметта 2 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 100 60  2 x 60  2 x 60 2 x 60 30

АС-Адаптер включен в комплекта

Калъф за съхранение, включен в комплекта   
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Модел RS6 MIT Precision 5 MIT Quick Check 3 RS3 RS2

Код на продукта HEM-6221-E HEM-6150-E HEM-6140-E HEM-6130-E HEM-6121-E

Предотвратяване на инсулт 
Помага за откриване на риска от инсулт

Клинично валидиран

Откриване на неравномерна сърдечна 
дейност 
технология Интелисенс (Intellisense™) 
Измервания без неприятно усещане за натиск

Индикатор за правилно поставен маншет 
Спомага за точни измервания

Индикатор за движение на тялото 
Сигнализира за прекомерни движения по време на 
измерването

Индикатор за нивото на кръвното налягане 
Предупреждава за по-високи от препоръчителните стойности 
от измерванията на кръвното налягане 

Сензор за позициониране 
Спомага за точни измервания

Осредняване на резултатите 
Изчислява средно аритметично от последните 3 измервания, 
направени в рамките на 10 минути

Капацитет на паметта 1 потребител x 90 1 потребител x 90 1 потребител x 60 1 потребител x 60 1 потребител x 30

Размер маншет 13.5-21.5cm 13.5-21.5cm 13.5-21.5cm 13.5-21.5cm 13.5-21.5cm

Измерване на кръвно налягане
Сравнителна таблица

На китката
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Модел Код на продукта Описание Compatible with

Маншет Intelli Wrap (твърд) HEM-FL31-E Спомага за точни измервания при всяка позиция на поставяне на 
маншета около бицепс с обиколка 22-42 см. 

HEM-7134-E 
HEM-7321-E 
HEM-7322U-E

Маншет Easy Cuff HEM-RML31-E голям маншет, подходящ за почти всички бицепси  
с обиколка 22-42 см HEM-7121-E 

HEM-7131-E 
HEM-7131U-E 
HEM-7322-E

Среден маншет CM2 HEM-CR24-E Среден маншет, подходящ за бицепси с обиколка 22-42 см

Малък маншет CS2 HEM-CS24-E Малък маншет, подходящ за деца и възрастни  
с обиколка на бицепса 17-22 см

AC Адаптер S HEM-ACW5-E АС Адаптер с 2 щифта
HEM-7121-E
HEM-7131-E
HEM-7134-E
HEM-7131U-E
HEM-7322-E
HEM-7321-E
HEM-7322U-E

AC Адаптер UK HEM-AC-O АС Адаптер с 3 щифта

Апарати за измерване  
на кръвно налягане

Аксесоари
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Респираторна терапия
Сравнителна таблица

Модел NE-C28P U22 A3 Complete NE-C801KD NE-C803

Код на продукта NE-C28P-E NE-U22-E NE-C300-E NE-C801-KDE NE-C803-E

тип Комресорен Mesh технология Комресорен Комресорен Комресорен

Размер на частиците (MMAD) 3,0 µm 4,2 µm

Позиция 1: 10 µm

3,0 µm 3,0 µmПозиция 2:  5 µm

Позиция 3:  3 µm

Скорост на разпрашаване 0,5 ml / min >0,25 ml / min

Позиция 1:   0,7 ml/min

0,3 ml / min 0,3 ml / minПозиция 2:  0,5 ml/min

Позиция 3:  0,3 ml/min

Скорост на производство на аерозол 0,09 ml/min 0,09 ml/min

Позиция 1: 0,15 ml/min

0,06 ml/min 0,05 ml/minПозиция 2: 0,12 ml/min

Позиция 3: 0,1 ml/min

Аерозол % < 5 μm 70% 50%

Позиция 1: 25%

70% 70%Позиция 2: 50%

Позиция 3: 73%

Подходящи количества медикамент 2-7 ml 1-10 ml 2-12 ml 2-7 ml 2-10 ml

Остатъчно количество 0,7 ml 0,1 ml 0,7 ml 0,7 ml 0,7 ml

Ниво на шум 60 dB < 5 dB 65dB 46 dB <45 dB

тегло 1,9 kg 0,3 kg 1,3 kg 0,27 kg 0,18 kg

Батерии 2 x AA

включване в електрическата мрежа По избор
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Модел Код на продукта Описание

Комплект аксесоари за А3 Complete NEB6001
Пълен комплект аксесоари за инхалатор А3 Complete, включващ 
регулируем разпрашител, въздухопровод, маска за възрастни, 
детска маска, приставка за нос, мундщук

Комплект разпрашител V.V.т. NEB-NSET3-81E Комплект разпрашител за инхалатори NE-C28P, NE-C801 и NE-
C801KD

Комплект разпрашител за модел C803 NEB-NSET3-83E Комплект разпрашител за инхалатор NE-C803

АС Адаптер за MicroAIR U22 3027804-0 Адаптер за инхалатор MicroAIR U22

Маски за инхации
NEB-MSLP-E  (възрастен)
NEB-MSMP-E (дете)
NEB-MSSP-E  (бебе)

гъвкави маски за инхалации за възрастни, деца и бебета

Пневмотахометър PFM20

Точен мониторинг  
на издишвания въздушен поток

 l  Подпомага лекари и пациенти в оценка на 
състоянието при астма и ХОББ

 l  Маркиране на зони, което позволява индивидуален 
мониторинг на текущото състояние на бронхиалната 
обструкция
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Измерване на температурата
Сравнителна таблица

Дигитални термометри за ухо

Модел Gentle Temp 720 Gentle Temp 521 Gentle Temp 520 Flex Temp Smart Eco Temp Smart Eco Temp Basic 

Код на продукта MC-720-E MC-521-E MC-520-E MC-343F-E MC-341-E MC-246-E

вид измерване
на чело, на 

повърхност, стайна 
температура

в ухото, на 
повърхност, стайна 

температура
в ухото

орално, под 
мишницата, 

ректално

орално, под 
мишницата, 

ректално
Oral, Armpit, Rectal

Безконтактен

Измерване 3 в 1 
Измерване температурата на помещението, на повърхности и на тялото

Осветен дисплей

Звуков сигнал 
Сигнализира в края на измерването

Памет 25 25 9 последно 
измерване

последно 
измерване

последно 
измерване

Бързо измерване за 1 секунда

Измерване в оC или оF

голям дисплей

Сменяема батерия

водоустойчив

Автоматично изключване

включени предпазители в комплекта n/a 21 бр. 
(MC-EP2-E)

21 бр. 
(MC-EP2-E)

Модел Код на продукта Описание

Предпазители MC-EP2-E Предпазители за еднократна употреба за Gentle Temp 520  
и Gentle Temp 521

Аксесоари
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Уреди за облекчаване  
на болката

Мениджмънт на болката
Сравнителна таблица

Модел E4 E3 Intense E2 ELITE

Код на продукта HV-F128-E HV-F021-EW HV-F127-E

TENS технология с тройно действие 
Блокира сигналите за болка, стимулира отделянето на 
ендорфини, подобрява циркулацията на кръвта

Облекчаване на болката без медикаменти

Портативен - удобен за пренасяне

Зони за третиране 6: гръб, рамене, стави, крак, 
ръка, стъпала

6: гръб, рамене, стави, крак, 
ръка, стъпала 4: гръб, рамене, крак, стъпала

Режими за масаж 4: почукване, размачкване, 
разтриване, натискане

3: почукване, размачкване, 
разтриване

4: почукване, размачкване, 
разтриване, натискане

Нива на интензитет 10 15 10

Бутон за бързо облекчаване на болката 
Използва високочестотни вибрации за бързо облекчаване на 
остри болки

Режим „хипер“ 
Режим с възможност за промяна от слаб до силен начин на 
въздействие, за ефективно освобождаване от болка

Режим „Щадящ“ 
Програма за нежно въздействие, за предотвратяване на 
постоянни болки

Избор за третиране поотделно с ляв/десен 
електрод

Дисплей

Електроди Електроди за дълъг живот,  
използване до 150 пъти

Електроди за дълъг живот,  
използване до 150 пъти

Електроди за дълъг живот,  
използване до 150 пъти

Модел Код на продукта Описание

Електроди с дълъг живот HV-LLAPD-E Миещи се електроди, които могат да бъдат използвани  
до 150 пъти. Могат да се използват с OMRON уреди E4, E3 и Е2 Elite

Аксесоари
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Модел BF511 BF508 BF214 BF212 BF306 HN288 HN286 HN289

Код на продукта HBF-511T-E 
HBF-511B-E HBF-508-E HBF-214-EBW HBF-212-EW HBF-306-E HN-288-E HN-286-E

HN-289-ESL 
HN-289-EB  

HN-289-EPK 
HN-289-EBK

телесни мазнини (в %) 
Количеството телесни мазнини като процент от цялото тегло    
Индекс на телесна маса 
Съотношение на теглото спрямо височината на потребителя

Скелетна мускулатура (в %) 
Мускулите около костите, движещи тялото

Междуорганни мазнини 
Мазнините обгръщащи органите

Остатъчен метаболизъм 
Необходимите калории за поддържане основните жизнени 
функции

цялостно измерване състава на тялото 
Измерване с 8 сензора, включващо ръцете и краката

Клинично валидиран

Брой потребители, които могат да бъдат 
зададени предварително 4 4 4 4 9

Памет 
(Показва предишния резултат)

Разлика в теглото 
(Лесно измерване на теглото на допълнителен товар освен 
собствената маса)

възрастов диапазон за ползване 6-80 години 18-80 години 10-80 години 10-80 години 10-70 години n/a n/a n/a 

Степен на нарастване при измерване 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

Максимално тегло на измерване 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 199.8 kg 180 kg 180 kg 150 kg

Използвани материали стомана/
пластмаса

стомана/
пластмаса стомана/стъкло стомана/стъкло стомана/

пластмаса
стъкло/ 

пластмаса
стъкло/ 

пластмаса
стъкло/ 

пластмаса

технология вкл./Изкл. бутон бутон сензорен бутон сензорен бутон бутон авт. вкл./изкл. авт. вкл./изкл. авт. вкл./изкл.

Мениджмънт на теглото
Сравнителна таблица
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Модел CaloriScan Walking style Pro 2.0 Walking style IV Walking style One 2.1 Walking style One 2.0

Код на продукта
HJA-306-EPK 
HJA-306-EW 

HJA-306-EGD 
HJ-322U-E HJ-325-EB

HJ-325-EW HJ-321-E HJ-320-E

Брояч на килокалории 24/7 
Изчислява количеството изразходвана енергия при всички 
Ваши ежедневни активности, дори когато почивате

 

Брояч на изгорените мазнини 
Изчислява количеството изгорени мазнини, вземайки под 
внимание интензитета на Вашите активности.

Брояч на тренировъчни единици 
Брой крачки и тренировъчни единици, направени през 
седмицата 

Bi-LINK 
Платформа на OMRON за здравен мениджмънт (изисква се 
онлайн регистрация)

Брояч на килокалории при различни 
активности 
Показва допълнителни калории изгорени в резултат на 
Вашите ежедневни активности

Режим „Екшън“ 
При активиране на този режим, специални активности или 
времена на действия се записват отделно от рутинните

Памет за 7 дни   (+ 21 дни към PC)

Брояч на аеробни стъпки 
Автоматично открива и брои направените аеробни 
(енергични) крачки

Брояч на крачки за деня, изминато 
разстояние, часовник 24 чáса 

Прецизен 3D сензор

Клипс за колан

Каишка  

Мониторинг на активностите
Сравнителна таблица
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