
Innovációk a gyógyászati segédeszközök piacán 



EVOLV 

PM-1583-02-01/2017 



HÁTTÉR 

RELEVÁNS TÉNYEK 

• Ha hipertóniája vagy határvonalas hipertóniája van, rendszeresen ellenőriznie kellene vérnyomását 

otthon. 

• Európában összességében a hipertónia kialakulásának esélye az általános lakosság 30-45%-ra érvényes, 

míg időskorban ennek az esélye megnövekedik. 

• A hipertóniás emberek között a becsült otthoni vérnyomás-nyomonkövetés csak 27%. 

• Hipertónia a szív- és érrendszeri megbetegedések kulcsfontosságú kockázati tényezője, a világon a 

morbiditás és elhalálozás fő oka. 



HÁTTÉR 

MIÉRT JÓ A VÉRNYOMÁST OTTHON MÉRNI? 

Számos tényező befolyásolhatja a vérnyomást, mint például 
testmozgás, szorongás vagy a napszak. Egyetlen mérés nem 
elegendő a pontos diagnózishoz. 
 
Ezért a legjobb, ha minden nap ugyanabban az időben 
próbálja megmérni a vérnyomását, hogy pontos képet 
kapjon a változásokról. 
 
A vérnyomás általában reggel alacsony, és déltől estig 
növekszik. Nyáron alacsonyabb illetve télen magasabb. 

Példa: egy napon belüli vérnyomásváltozás (férfi, 35 éves) 

Napszak 

Felső görbe: szisztolés vérnyomásérték 
Alsó görbe: diasztolés vérnyomásérték 



3. OMRON Forradalmi megoldása: 

EVOLV  



A Kompromisszum nélkül az egészségesebb életért jövő-

képünknek megfelelően bemutatjuk a vérnyomásmérés 

forradalmi újítását az EVOLV-ot. 

OMRON FORRADALMI MEGOLDÁSA: EVOLV  



EVOLV MISSZIÓ 

• A kategória behatolás ösztönzése az OMRON EVOLV 
vásárlási szándékhoz kapcsolódó „beteg” korlát 
leküzdésével. 
 

• A vérnyomásmérők piacán innovációs vezető márkakép 
kialakítása. 

EVOLV MISSZIÓ 
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Fogyasztói korlát -  A beteg korlát 

HONNAN 
Azt hittem ez a személy vagyok. 

HOVA 
De valójában egyre inkább ez a személy 
vagyok?!! 

Azt hittem, a magam ura vagyok… 

Azt hittem, jól vagyok… 

Azt hittem, fiatal vagyok... 

Azt hittem, örökké élni fogok… 

…de nem vagyok? 

…de beteg vagyok? 

...de öreg vagyok? 

... 

A BETEG KORLÁT 

Forrás: Fogyasztói kvalitatív felmérés, UK 2016 



Magas hordozhatóság. Mérjen vérnyomást bárhol, bármikor. 
Megerőltetés nélkül. 

Új 2 az 1-ben felkaros vérnyomásmérő. Nincsenek se csövek, se vezetékek. Egyszerűen pontos.  

OMRON okos mandzsetta konzisztens és pontos 
mérést biztosít, függetlenül attól, hogy a mandzsetta 
milyen pozícióban van a felkaron. 

Csatlakoztassa készülékét az OMRON connect 
applikációhoz egészségügyi adatainak nyomon 
követése, elmentése illetve megosztása céljából. 

360° PONTOSSÁG*,  
Klinikai validált 

CSATLAKOZZ 
BÁRMIKOR 

MANDZSETTÁRA 
ÉPÍTETT FŐEGYSÉG 

Megérkezett a vérnyomásmérés forradalmi újítása. 

OMRON FORRADALMI MEGOLDÁSA: EVOLV  

*Bilo G et al. Hypertens Res 2017. 40(6): 573-580. 



EVOLV JELLEMZŐI 

Intellisense technológia 
Pontos és kellemes mérésekért. 
 

Okos mandzsetta 
Könnyű és pontos mérésekért. 

Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 
Jelzi, ha a mandzsetta megfelelően van 
felhelyezve: nem túl laza, nem túl 
szoros. 

„OMRON connect” applikáció 
Csatlakozz. Hozzáférés bárhol. 
Eredmények nyomon követése. 

Klinikai validált 
Az OMRON készülékek bizonyított 
megbízhatósággal és pontossággal 
rendelkeznek, amelyet jelentős 
egészségügy szervezetek szigorú 
vizsgálatai biztosítják. 

Szabálytalan szívritmus kijelzés 
Jelzi a mérés során észlelt 
szabálytalan szívverést. 
 

Mozgásérzékelő 
Mérés közbeni túlzott testmozgás 
kijelzése 

2 az 1-ben felkaros vérnyomásmérő 
Nincsenek csövek, se vezetékek. 
Egyszerűen pontos. 
 





E3 Intense 
Gyógyszermentes fájdalomcsillapítás  



FÁJDALOM: EGY GYAKORI PROBLÉMA 
 

A felnőttek 32%-ának vannak fájdalmaik, amelyek 

befolyásolják mindennapi életüket1 

A felnőttek 1/5-e krónikus fájdalomban szenved (>6 hónap)2  

A krónikus fájdalomban szenvedő emberek többsége 

gyógyszereket használ, de 2/3-a nem gyógyszeres kezeléseket 

is használ2 
 

Egyre több ember keres természetes fájdalomcsillapító  kezeléseket, 
mivel félnek a gyógyszerfüggőségtől illetve a potenciális 
mellékhatásoktól. 

1. European Commission, Health  Report, 2007 
2. Breivik et al. European Journal of Pain - Survey of chronic pain in Europe,  May 2006, p. 287-333 

 



MANAPSÁG A FOGYASZTÓK MIT HASZNÁLNAK FÁJDALOMCSÖKKENTÉSRE1 
 
 

“A kezelés végével a 
hatás is megszűnik” 

“Nem szeretnék gyógyszerekre 
támaszkodni” 

“ túl drága” 

HIDEG-MELEG 

MASSZÍRÓZÓ 

PROFESSZIONÁLIS 
KEZELÉS 

GYÓGYSZER 

A fogyasztóknak hosszabb hatású megoldásra van szükségük. A TENS készülékkel történő fájdalomcsillapítás még 
ismeretlen számukra. 
->  TENS:  Az elektromosság általi fájdalomcsillapítást már az ókori egyiptomiak illetve később a görögök és a rómaiak is használták. Ők 
elektromos mezőt generáló halakat használtak fájdalomcsillapításra. A XIX. században ezeket a természetes elektromossággenerálókat 
átváltották a mesterséges orvosi célú elektromos készülékek váltották fel. 
 1. F á j d a lo m cs i l l a p í tá s  fó ku s zcs o p o rt ,   P ia cku ta tá s ,  U K ,  iP S O S ,  2013,  n = 3 2  



AZ OMRON FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK MŰKÖDÉSI ELVE 

Az OMRON fájdalomcsillapítói gyógyszermentesek, a 
klinikailag bizonyított TENS technológián alapulnak, amelyek 
enyhítik a mérsékelt izom- és csontrendszeri fájdalmat kevés 
mellékhatással. 
 
 
 
Hogyan működik: testünk nagyon alacsony feszültségű 
elektromosságot termel különböző testrészeinkből, amelyet 
bioelektromosságnak nevezünk. A TENS készülékek a 
bioelektromossághoz hasonló elektromos impulzusokat 
használnak a test fájdalomcsillapító mechanizmusainak 
stimulálására. A TENS kezelés segít a fájdalomüzenet 
blokkolásában és az endorfin termelésben (a test természetes 
fájdalomcsillapítója). 

 

1)  M.  Johnson,  M.  Martinson.  Efficacy  o f  electrical  nerve  s t imulation  for  chronic  musculoskeletal  pain:  a  meta-

ana lysis  o f  randomized  co ntro l led  trials.  Pain  130,  2007,  p157 -165 



AZ OMRON FÁJDALOMCSILLAPÍTOK A HÁRMAS  
HATÁSÚ TENS TECHNOLÓGIÁN ALAPULNAK  

Hármas hatású TENS technológia 

Blokkolja a fájdalom-
üzenetet 

Kiváltja az endorfintermelést 
(testünk természetes 
fájdalomcsillapítója) 

Javítja a vérkeringést az izom 
ismételt összehúzódása és 
ellazulása következtében 



H O G Y A N  K E L L  H A S Z N Á L N I  

Helyezze az elektródát a test fájdalmas területe köré és a 
fájdalomcsillapító eszközön válassza ki a megfelelő kezelést. 
 
 
A javasolt kezelési idő legfeljebb 30 perc (2x15 perc).  A 
hosszabb idejű kezelés izomfájást okozhat. A készülék 
biztonsági okokból 15 perc után automatikusan kikapcsol 
(például ha az emberek elalszanak). 
 
 
Ellentétben a legtöbb tapadópárnával a piacon, az OMRON 
tartós tapadópárnák moshatóak és újrahasználhatóak akár 
150 alkalommal.  Megfelelnek az ISO 10993-10 irritáció és 
érzékenységi szabványainak. 



F O N T O S  T U D N I V A L Ó K  

A TENS (mint ahogy a fájdalomcsillapítók és a hőtapaszok) nem 

gyógyíthatja meg a fájdalom okát, csak enyhítheti! 

Ellenjavallatok: 

Az OMRON fájdalomcsillapítókat nem szabad más készülékkel használni, mint 

például pacemakerrel, beültetett defibrillátorral vagy más beültetett fémes 

vagy elektronikus készülékkel, létfenntartó orvosi elektronikus berendezéssel 

(mesterséges szív vagy tüdő, lélegeztető berendezés), testhez csatlakoztatott 

elektromos orvosi eszközzel (EKG). További ellenjavallatokért kérjük, olvassa el 

a használati utasítást. 



E3 INTENSE 
TULAJDONSÁGOK 

Automatikus programok testrészek 
szerint 

hát, vállak, ízületek, láb, kar, talp és 
lábfej 

Programok száma 9 

Intenzitási fokozatok 15 

Masszázstípusok ütögető, gyúró, dörzsölő 

Tapadópárnák Tartós tapadópárnák – akár 150 
használatig 



35-55 ÉVES 

Dolgozik, elfoglalt. Nincs ideje magára. 

Élvezi az életet, de nem sportol eleget. 

Ismétlődő alsó hátfájásokat tapasztal életmódja miatt. 

Szereti a természetes dolgokat, nem szereti a gyógyszeres kezelést. 

 

“Szeretnék részt venni az életben, 
a fájdalom nem szabadna , hogy 
korlátozzon.” 

C É L C S O P O R T  

Megjegyzés: Relatív több nő érez fájdalmat, mint férfi és 35 éves kor felett a fájdalomtól szenvedők 

száma meredekebben emelkedik. 

 



Nappali élet/ munka Este/ éjszaka 

Fogyasztói gondolkodásmód 
Sietés, félelem vagy rosszabbodó fájdalom, 
amelyet gyorsan kell  
kezelni  
Igények  
 gyors hatás, nem szakítva meg a napot  
 hordozható – illik a mindennapi életbe 
 hatékony / megbízható  

 

Fogyasztói gondolkodásmód 
Magára szánt idő alatti szorongás és 
az egészségéről való gondoskodás.  
Igények 
 természetes  - non-invazív 
 személyre szabott kezelés 
 hatékony / megbízható  

MIÉRT MEGFELELŐ? 

E3 Intense 

Hordozható 





OMRON C102 Total 
2 az 1-ben orrzuhanyos inhalátor 

*Source: IHS Nebulizer world report 2014 PM-1679-02-01/2018  

* 



Az évszakok változásával a légutak különböző részeire 
hatással lehetnek a légúti megbetegedések  
 

Tavasszal - nyáron: A pollen előidézhet allergiás náthát, 

amely tüsszentést, viszkető szemeket,  orrdugulást vagy 

orrfolyást eredményezhet. 

 

Ősszel – télen: A közönséges megfázás orrfolyást, 

orrdugulást és torokfájást eredményezhet, amely a 

hörghurut vagy asztma kialakulását vagy 

rosszabbodását okozhatja. Ezek befolyásolják a tüdőt, 

gyakori köhögést okozva. 



Az  a l lerg iás  nátha  és  az  asz tma a  leg gyakor ibb gyerekkor i  krónikus  és  
á l ta lában vett  légút i  megbetegedés 1  
 
 

Allergiás nátha 
felső légutak 

Asztma 
alsó légutak 

23% (és növekszik) 1 5 - 12%1 

1. Peroni:, aerosol therapy and nasal irrigation in allergic respiratory diseases in childhood, publication  Il Medico Pediatra, jan 2017 issue 
2. Gargiulo KA et al., Pediatr Rev. 2010 Aug;31(8):320-4 
3. Beasley et al., Pediatr Clin N Am 50 (2003) 539 – 553 

Akár 40%-ig2 Akár 35%-ig3 G
ya

ko
ri
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g 

Európai népesség 

Gyermekek 

Népesség 



Egy kulcsfontosságú koncepció:  
összekötött légutak  

A felső és alsó légutak összeköttetésben 
állnak és befolyásolják egymást.1,2,3 

• Az allergiás náthában szenvedő 

betegek 19-38%-a asztmában 

is szenved és az asztmások 30-

80%-ának allergiás náthája 

van2 

• A felső légúti vírusos 

fertőzéseket a gyermekkori 

asztmás rohamokért felelős 

legfontosabb tényezőknek 

tartják3,4 

• Felső légúti gyulladás olyan 

komplikációkhoz vezethet, mint 

arcüreggyulladás, ödéma, 

hörghurut, asztma, 

orrnyálkahártya-szindróma5  

1. Togias A, J Allergy Clin Immunol. 2003 Jun;111(6):1171-83; quiz 1184 
2. Licari A et al., Front Pediatr. 2017 Mar 3;5:44  
3. Passalacqua G et al., Thorax. 2000 Oct;55 Suppl 2:S26-7  
4. Lin SC et al., Medicine (Baltimore). 2017 Sep;96(35):e7667  
5. Gelardi M et al., Pneumologia Pediatrica. 2003;12:8-14  

Hörgő-
gyulladás 

Orrüregi 
probléma 

Orrüregi 
gyulladás 

Hörgő 
probléma 

A felső légúti 
fertőzés időszerű 
és hatékony 
kezelése szükséges 
és rendkívül 
fontos5 

Segít 
megakadályozni, 
hogy súlyosabb 
tüdőproblémákhoz 
vezessen5 

! 

! 



Allergiás reakciók 
csökkentésében 

az allergének 
kiöblítésével  

Fertőzések kockázatának 
csökkentésében 

a baktériumok és vírusok 
eltávolításával 

A nazális gyógyszerek 
hatékonyságának 

növelésében 

a nyálka eltávolításával 

Szárazság és irritáció 
csökkentésében 

az orrjáratok 
hidratálásával 

A légzés javításában 

az orrdugulás 
csökkentésével 

Az orr tisztán tartása segít!  



OMRON C102 Tota l  kombiná l ja  az  inha lác iós  keze lést  az  orrzuhannyal  

Az orrzuhanyt egy egyszerű sóoldattal is 
lehet használni. Kitisztítja az orrüreget és 

finoman segít enyhíteni a felső légúti 
megbetegedések tüneteit, mint például: 
közönséges megfázás, arcüreggyulladás, 

allergiás nátha 

Az inhalátor gyógyszereket szállít a tüdőkbe, az 
olyan alsó légúti megbetegedések hatékony 

kezelése céljából, mint a hörghurut, 
hörgőcskegyulladás és asztma, de az egyszerű 

köhögést is képes kezelni. 

Részecskeméret: részecskék 90%-a > 10 mm 
Porlasztási arány:  >5ml/perc 

Részecskeméret: 2,6 mm (MMAD)  
Porlasztási arány:  0.35 ml/perc 



Az  orrzuhany  az  orröbl í tés  egy ik  formája ,  amely  
gyengéden t i sz t í t ja  az  orrüreget  

Hogyan működik? 
 
• Az orrzuhany a készülékhez csatlakozik, és egy enyhe ködöt produkál nagy 

részecskemérettel (a részecskék 90%-a > 10 mm), ami optimális a felső 
légutak számára.  
 

• Használjon egyszerű sóoldatot vagy orvos által felírt gyógyszert. 
 

• Helyezze az orrzuhanyt az orrlyukba és nyomja meg a start gombot. A kezelés 
alatt tartsa a másik orrlyukat egy ujjal lezárva. 
 

• Az orrzuhany egy finom ködöt képez és kiöblíti az orrot, eltávolítva port, 
baktériumokat, allergéneket és nyálkát. 
 

• Az esetleges orrváladék a termék tetején lévő tartályban gyűlik össze. 

  



Az  a l ternat ív  módszerek  gyakran nem tú l  hatékonyak  vagy  
kényelmesek,  és  fennál l  a  mel lékhatások  vagy  tú ladagolás  veszé lye  

Manuális orröblítés Orrspray-k 

• Bosszantó, zavaró vízsugár az öblítéshez 
• Rendetlen, mosdókagylónál kell tartózkodni 
• Fecskendő: jó technikára van szükség a 

biztonságos öblítéshez 

 
• Orrdugulást csökkentő szerek 

nem javasoltak gyermekkorban 
(12 évnél fiatalabbaknál), 
mellékhatások kockázata miatt 

• Bosszantó, hirtelen permetezés 
• Nyálka torokba való 

visszafolyásának kockázata 
• Magasabb költség 

Antibiotikumok 

• Gyakran akkor is felírják, 
ha nincs is rájuk 
szükség2,3,4 

1. Chawes BL. Dan Med Bull. 2011 May;58(5):B4278 
2. Gargiulo KA et al., Pediatr Rev. 2010 Aug;31(8):320-4 
3. De Brasi D et al., Ital J Pediatr. 2010 Oct 1;36:67 
4. Wald ER. et al., Clin Infect Dis. 2011 May;52 Suppl 4:S277-83 



Az  orrzuhany  az  öbl í tés  egy  formája :  gyors ,  gyógyszermentes  és  
gyengédebb más  manuál i s  módszereknél  

A köd állandó, gyengéd áramlása 

1 2 3 
Egyenletes és gyengéd Gyors 

30 másodpercen belül kész 
Gyógyszermentes 

2.5 ml oldat >5 ml/perc 
porlasztási sebességgel 

Használható egyszerű sóoldattal 

Kattintson a film 
lejátszásához 



Tudományos  kutatások  mutat ják :  nazá l i s  öbl í tés  és/vagy  
orrzuhany  haszná lata  fontos  e lőnyökkel  jár  

• Az orr- és arcüreggyulladás 
tipikus kezelése magában foglalja 
az orrspray-ket vagy 
orrcseppeket, 
kortikoszteroidokat illetve 
antibiotikumokat. 
• Az orröblítés használata 

javítja a gyógyszerek 
felszívódását és a várható 
hatékonyságoát3 

• A sóoldatos orröblítés 
csökkenti az antibiotikum-
használat szükséges 
időtartamát4  

• Az orröblítés hasonlóan jó 
hatással van a orrüregi tünetekre 
és az életminőség javítására, 
mint a gyógyszeres terápia1

  
 

• Az orröblítés csökkenti az 
antihisztamin alkalmazását 
allergiás nátha esetében2 

Allergiás nátha 

1. Hermelingmeier at al., Nasal irrigation as an adjunctive treatment in allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol Allergy 2012;26:e119–e125. 
2. Garavello et al., Hypersaline nasal irrigation in children with symptomatic seasonal allergic rhinitis: a randomized study. Pediatric Allergy Immunol 2003;14:140-3. 
3. Papsin et al., Saline nasal irrigation: Its role as an adjunct treatment. Can Fam Physician 2003;49:168-173. 
4. Seppey M, Krayenbuhl M. Traitement combiné de la sinusite aiguë avec Rhinomer et Zinat. ORL Highlights 1998;5(4):3-6. 

 
 
 

Orr- és arcüreggyulladás 

Tisztítja az 
orrjáratot 

Az orvosi kezelés 
hatékonyságának 
javítása 

Csökkentett 
gyógyszer-
használat 





Köszönöm a figyelmet. 


