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• Globális vezető pozíció a vérnyomás-ellenőrzésben 

• Világszerte több mint 200 millió értékesített készülék 

• Japán technológia 

• Minden vérnyomásmérő klinikai validált 

• Forradalmasította az otthoni vérnyomás-ellenőrzést olyan  
fejlesztésekkel mint például az okos mandzsetta és Intellisense 
technológia 

• „OMRON connect” applikáció a vérnyomás nyomon követésének 
megkönnyebbítésére 

 

 

Miért OMRON? 



Vérnyomásmérés régen és most 
Orvosi rendelőben 

történő vérnyomásmérés 
Otthoni vérnyomás-ellenőrzése és 

manuális nyomon követése 

Automatikus nyomon követéssel 
okos mérőeszközökkel 



Új modellek 

  M3    M3 Comfort        M4 Intelli IT     M6 Comfort      M7 Intelli IT 



Új modellek - összehasonlítás 
M3 M3 Comfort M4 Intelli IT M6 Comfort M7 Intelli IT 

Régi modellek főbb termékjellemzői 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 60 mérés 
• Két méretfunkciós, puha 

mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző sáv 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 60 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző sáv 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 

• Új modell • Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 100 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző sáv 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 

• Bluetooth adatátvitel 
okostelefonra 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 100 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző sáv 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 
 

Új modellek főbb termékjellemzői 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 60 mérés 
• Két méretfunkciós, puha 

mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző ikon 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 
• Megújult kinézet 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 60 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző ikon 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 
• Megújult kinézet 

• Bluetooth adatátvitel 
okostelefonra 

• Szabálytalan szívritmus kijelzés 
• 2 felhasználó / 60 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző ikon 
• Helyes mandzsetta-felhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 
• Megújult kinézet 

• Pitvarfibrilláció és szabálytalan 
szívritmus kijelzés 

• Előző mérés kijelzése 
• 2 felhasználó / 100 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző ikon 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 

• Bluetooth adatátvitel 
okostelefonra 

• Pitvarfibrilláció és szabálytalan 
szívritmus kijelzés 

• Előző mérés kijelzése 
• 2 felhasználó / 100 mérés 
• Merevített mandzsetta 
• Magas vérnyomást jelző ikon 
• Helyes mandzsettafelhelyezés 

kijelzés 
• Mérés közbeni túlzott mozgás 

kijelzés 



OMRON connect 
Okos egészségügyi megoldás 
 
Egészségügyi adatokhoz való hozzáférés – Az OMRON connect 
applikáció segítségével elérheti egészségügyi adatait bárhol, 
bármikor. 
 
Betekintést nyerhet – Az intuitív kijelzővel egyértelmű 
betekintést nyerhet és nyomon követheti egészségügyi adatait, 
manuális rögzítés nélkül. 
 



OMRON connect 
Mérje meg vérnyomását vagy testösszetételét – Mérje meg 
az OMRON okos-mérőeszközökkel vérnyomását felkaron 
vagy csuklón illetve testösszetételét. 

Szinkronizálja készülékét okostelefonjával az egygombos 
funkcióval – Küldje át és szinkronizálja méréseit 
okostelefonjával, Bluetooth adatátvitellel, az OMRON 
connect applikáció menüjének lefele húzásával. 

Ossza meg adatait orvosával vagy szeretteivel – Ossza meg 
az adatokat orvosával további javaslatok céljából. 



Okos-vérnyomásmérők 



Az EVOLV termékjellemzői 
• Mandzsettával egybeépített vérnyomásmérő (2 az 1-ben) 

• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Okos mandzsetta - pontos mérések a mandzsettacső pozíciójától függetlenül 

• Egyrétegű, vékony ruházaton keresztül is pontos méréseket biztosít 

• Intellisense mérési technológia – személyre szabott fájdalommentes mérés 

• Szabálytalan szívritmus kijelzése 

• Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 

• Mérés közbeni túlzott testmozgás kijelzése 

• Általános lakosságra és kismamákra klinikai validált készülék 

 

 

Megérkezett a vérnyomásmérés forradalmi újítása. 

EVOLV 



M7 Intelli IT vérnyomásmérő 

Az M7 Intelli IT termékjellemzői 
• Okos mandzsetta - pontos mérések a mandzsettacső pozíciójától függetlenül 

• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Intellisense mérési technológia – személyre szabott fájdalommentes mérés 

• Szabálytalan szívritmus kijelzése 

• Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 

• Mérés közbeni túlzott testmozgás kijelzése 

• 2 felhasználós memória, 100 mérés/felhasználó dátum és időkijelzéssel 

• Vendég üzemmód: egyetlen mérési eredmény sem tárolódik a memóriában 

• Átlagoló funkció: utolsó 10 percben mért 2-3 valós érték átlagolása 

• Általános lakosságra, kismamákra és cukorbetegekre klinikai validált készülék 

 

 

 

 



M7 Intelli IT vérnyomásmérő 

A megújult M7 Intelli IT termékjellemzői 
• Pitvarfibrilláció (AFib) kijelzése 

• Okos mandzsetta - pontos mérések a mandzsettacső pozíciójától függetlenül 

• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Intellisense mérési technológia – személyre szabott fájdalommentes mérés 

• Megújult design 

• Előző mérés kijelzése 

• Magas vérnyomást kijelző ikon 

• Szabálytalan szívritmus kijelzése 

• Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 

• Mérés közbeni túlzott testmozgás kijelzése 

• 2 felhasználós memória, 100 mérés/felhasználó dátum és időkijelzéssel 

• Vendég üzemmód: egyetlen mérési eredmény sem tárolódik a memóriában 

• Átlagoló funkció: utolsó 10 percben mért 2-3 valós érték átlagolása 

• Reggeli magas vérnyomás kijelzése 

• Általános lakosságra, kismamákra és cukorbetegekre klinikai validált készülék 

 

 

 

 

Elérhető 2020-tól. 



M4 Intelli IT vérnyomásmérő 

Az ÚJ M4 Intelli IT termékjellemzői 
• Okos mandzsetta - pontos mérések a mandzsettacső pozíciójától függetlenül 

• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Intellisense mérési technológia – személyre szabott fájdalommentes mérés 

• Megújult design 

• Szabálytalan szívritmus kijelzése 

• Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 

• Mérés közbeni túlzott testmozgás kijelzése 

• 2 felhasználós memória, 60 mérés/felhasználó dátum és időkijelzéssel 

• Vendég üzemmód: egyetlen mérési eredmény sem tárolódik a memóriában 

• Átlagoló funkció: utolsó 10 percben mért 2-3 valós érték átlagolása 

• Reggeli magas vérnyomás kijelzése 

• Általános lakosságra, kismamákra és cukorbetegekre klinikai validált készülék 

 

 

 

 

Elérhető 2020-tól. 



RS7 Intelli IT vérnyomásmérő 

Az RS7 Intelli IT termékjellemzői 
• Okos mandzsetta - pontos mérések a mandzsettacső pozíciójától függetlenül 

• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Intellisense mérési technológia – személyre szabott fájdalommentes mérés 

• Szabálytalan szívritmus kijelzése 

• Helyes mandzsettafelhelyezés kijelzése 

• Mérés közbeni túlzott testmozgás kijelzése 

• 2 felhasználós memória, 100 mérés/felhasználó dátum és időkijelzéssel 

• Vendég üzemmód: egyetlen mérési eredmény sem tárolódik a memóriában 

• Átlagoló funkció: utolsó 10 percben mért 2-3 valós érték átlagolása 

• Reggeli magas vérnyomás kijelzése 

• Általános és túlsúlyos lakosságra klinikai validált készülék 

 

 

 

 



Egyéb újdonságok 2020 



VIVA okos testösszetétel-elemző 

A VIVA okos-testösszetétel-elemző termékjellemzői 
• Bluetooth adatátvitel „OMRON connect” okostelefon applikációval 

• Klinikai validált pontosság 

• Maximális terhelhetőség: 150 kg 

• 4 felhasználó beállítása 

• Automatikus felhasználó felismerés 

• Vendég üzemmód: egyetlen mérési érték sem tárolódik a memóriában 

 

Az alábbi mutatók mérése és kiértékelése: 

• Testsúly kijelzése: 10-80 éves korig 

• Testzsír százalékérték és besorolás kijelzése: 10-80 éves korig 

• Viszcerális (zsigeri) zsírszint és besorolás kijelzése: 18-80 éves korig 

• Vázizom százalék és besorolás kijelzése: 18-80 éves korig 

• Nyugalmi anyagcsere mutató (RMR): 18-80 éves korig 

• Testtömegindex (BMI) kijelzése: 18-80 éves korig 

 

 

 

 

 

Elérhető 2020-tól. 



HeatTens izom- és 
idegstimulátor 

A HeatTens izom- és idegstimulátor termékjellemzői 
• Kettős terápia - Nyugtató hő és TENS technológia az izom- és ízületi fájdalom enyhítéséért 

• Személyre szabott kezelés - 3 fő terápiás lehetőség, 2 hőfokozat, 9 előre beállított TENS mód, 
20  intenzitásszint a személyre szabott kezelésekért 

• Hármas hatású TENS technológia - Blokkolja a fájdalomüzenetet, kiváltja az endorfintermelést és 
javítja a vérkeringést 

• Újratölthető - Nincs szükség csere elemek vásárlására 

• Biztonságos és hatékony - Gyógyszermentes, otthoni használatra 

 

Elérhető 2020-tól. 



Végezetül 

• Időtakarékos, egyszerű és kényelmes rendelési folyamat 

• Partnereink különleges szezonális akciókról, speciális ajánlatokról, újdonságokról 
való azonnali értesítése 

• A rendeléseket bármikor le lehet adni (nem csak munkaidőben) 

https://www.egeszseghalo.hu/ 

 

Kérdések 
Bármilyen kérdésük van, várjuk Önöket az OMRON standnál! 

https://www.egeszseghalo.hu/
https://www.egeszseghalo.hu/

