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Bemutatkozás

• Német minőség → 3 – 5 év garancia a termékekre

• Több mint 100 éve a piacon

• Németországban a piacvezető, a világon pedig a 2. legnagyobb vérnyomásmérőgyártó

• Rövid szállítási határidők

• Innovatív

• Együttműködések egyetemekkel, orvosokkal, intézményekkel



Miért fontos a vérnyomásmérés?

✓ Minden 5. 40 év feletti felnőtt szenved magas vérnyomás betegségben

✓ A magas vérnyomás több betegség kialakulásában is szerepet játszhat

→ a vérnyomás normalizálásával megelőzhetjük a stroke-ot,

csökkenthetjük a szívroham, illetve a memóriavesztés kockázatát

✓ Rendszeres mérések segítségével az emelkedett vérnyomás időben

felismerhető és kezelhető

✓ Otthoni eszközhasználat esetén megelőzhető a „fehérköpeny

szindróma”

✓ Két módja van a vérnyomásmérésnek:

(1) Felkaron

(2) Csuklón

(1)

(2)



Vérnyomásértékek osztályozása

A vérnyomásértékek osztályozása a WHO* szerint 

→ kockázatjelző

* Forrás: WHO World Health Organization, 1999 

Kategória SYS DIA Kód

3. szint: súlyosan magas vérnyomás > 180 > 110
Orvosi beavatkozás 
szükséges2. szint: közepesen magas vérnyomás 160 - 179 100 – 109

1. szint: enyhén magas vérnyomás 140 - 159 90 – 99 Rendszeres orvosi 
ellenőrzés szükségesMagas normális 130 - 139 85 – 89

Normális 120 - 129 80 – 84
Önellenőrzés

Optimális < 120 < 80



Ingyenes mérések szponzorálása

Kiemelt gyógyszertárakban egy program keretében jelenleg ingyenes mérések és tanácsadások szponzorálásával támogatjuk a gyógyszerészi gondozást.

A program elsődleges célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl a beteg

egészségtudatos életvitelének kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése,

életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között.

A PROGRAM IGÉNY ESETÉN, KISEBB VÁLTOZTATÁSOKKAL ÁTÜLTETHETŐ A GYSE BOLTOKBA IS.

A program során értékesített eszközök elősegítik a forgalom növekedését, a tanácsadás pedig a törzsvásárlói vevőkör építését.

A Beurer elkötelezett amellett, hogy felhívja a figyelmet a magas vérnyomás betegség és a 

szívritmuszavar felismerésének, kockázatainak és kezelésének fontosságára.



• Mandzsetta helytelen felhelyezése

• Dátum-, és időbeállítás elmulasztása

• Helytelen testtartás

• Mozgás a mérés közben

Leggyakrabban elkövetett hibák a vérnyomás mérése közben



A mandzsetta – gyakran alulértékelt

A mandzsetta helytelen használata a leggyakoribb oka a helytelen vérnyomásmérés értékeknek*.

*https://www.hochdruckliga.de/richtig-blutdruck-messen.html 



A mandzsetta helyes felhelyezése

▪ Fontos, hogy a mandzsetta mindig szívmagasságban legyen (felkaros vérnyomásmérő esetén a bal 

felkaron, csuklós vérnyomásmérő esetén a csuklót az alkart megtámasztva szívmagasságba kell 

emelni)

▪ A mandzsettát nem szabad teljesen rászorítani a karra, kb. 2 ujjnyi szabad helyet kell hagyni

▪ A vérnyomást érdemes a bal karon mérni, ugyanis ez közelebb helyezkedik el a szívhez

▪ Csuklós vérnyomásmérő esetén a felhelyezés kb. 2 ujjnyi távolságra történjen a tenyér végétől

▪ Speciális készülékeink, mint a BM 51 easyClip és a BM 81 easyLock az idősek számára is könnyűvé 

teszik a vérnyomásmérést:



Beurer vérnyomásmérő portfólió

BM 26 BM 27 BM 28 BM 35 BM 40 BM 44 BM 45 BM 49

BM 54 BM 55 BM 57 BM 58 BM 77 BM 85

BC 21 BC 28 BC 30 BC 40 BC 44 BC 50 BC 58 BC 85BC 32 BC 57



Otthoni diagnosztika

A Bluetooth megjelenése a diagnosztikai eszközökben egyszerűbbé teszi az otthoni méréseket

Segítségével elkerülhető a várakozás az orvosi rendelőkben, hiszen az adatok egyszerűen továbbíthatók az orvosnak

Orvosi rendelők túlterheltsége lecsökken

Egycsatornás EKG-val felszerelt készülékeink már a szívritmus 

otthoni monitorozását is lehetővé teszik. A mérési eredmény könnyen 

átlátható, és az orvos számára előkészített formában áll rendelkezésre.
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Beurer connect – Bluetooth-os termékek

https://www.beurer.com/web/gb/products/medical/blood-presure/upper-arm-blood-pressure-monitors/bm-93.php
https://www.beurer.com/web/gb/products/medical/blood-presure/upper-arm-blood-pressure-monitors/bm-95.php
https://www.beurer.com/web/gb/products/medical/ecg-and-pulse-oximeter/pulse-oximeter/po-60-bluetooth.php


Köszönöm a 

figyelmet!


