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Kompaktowy, w pełni zautomatyzowany ciśnieniomierz 
ramieniowy z mankietem usztywnianym o rozmiarze 22-42 
cm. Wykrywa czy mankiet jest poprawnie założony na ramie-
niu, co pozwala uniknąć błędów podczas pomiaru ciśnienia.
Może być podłączony do urządzenia multimedialnego.

        Wyróżniki:

 200 pomiarów pamięci
Gwarancja: 5 lat

•

•

4015672110397 TOW007649 9080496

EAN TOW BLOZ

Z pomocą BUA7200 będziesz śledził swoje wyniki pomiarów
na wykresach dynamicznego interfejsu użytkownika
z kolorowym wyświetlaczem. Ekran ActivScan™ 9 wizualizuje 
wszystkie dane dotyczące ciśnienia tętniczego w łatwy 
sposób za pomocą diagramów i gra�ki. Wyposażony                
w innowacyjny łatwy do zakładania mankiet klamrowy                   
z technologią pompowania Soft In�ation.
Dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu. Można 
także wprowadzić dane dotyczące stylu życia, aby uzyskać 
pełny obraz swojego zdrowia i aktywności.

        Wyróżniki:

Innowacyjny mankiet 
klamrowy 22-42 cm
Dokładność wg. ESH
Wykrywanie arytmii
Pamięć 200 pomiarów 
dla 2 użytkowników
Pomiar podczas 
pompowania
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

4022167272003 TOW009391 9088039

EAN TOW BLOZ

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z BLUETOOTH I MANKIETEM KLAMROWYM

OMRON M7 INTELLI IT CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM KOMFORTOWY Z BLUETOOTH

Ciśnieniomierz z możliwością odczytu danych przy pomocy 
urządzeń typu smartfon lub tablet. Posiada aplikację dostęp-
ną na platformach Google Play oraz AppStore. Wyposażony 
w kolorową skalę pozwala na łatwy zapis i dostęp danych. 
Łączność Bluetooth. Pamięć 60 pomiarów - 2 użytkowników.

        Wyróżniki:

Mankiet 22-44 cm
Gwarancja: 5 lat

•

•

8057017951643 TOW007733 9085704

EAN TOW BLOZ

MEDEL iCARE CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z BLUETOOTH
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Mierzenie ciśnienia krwi jest koniecznością nie tylko dla osób 
mających problemy z krążeniem. Nadciśnienie to choroba, na 
którą w Polsce choruje aż co trzeci dorosły Polak, z czego duża 
część tej kilkumilionowej populacji nie zdaje sobie sprawy 
z istnienia problemu, a więc nie stosuje żadnego leczenia. 
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RE

MIUM - NARAMIENNY

PP   P
RE

MIUM - NARAMIENNY

Stosowane są przez coraz szersze grono 
odbiorców, między innymi osoby z arytmią, kobiety ciężarne 
oraz cierpiących na syndrom białego fartucha. 

Ciśnieniomierze automatyczne to łatwość 
obsługi, dostosowania do indywidualnych 
potrzeb pacjenta oraz natychmiastowe 
wyniki. 

BRAUN  ACTIVSCAN ™ 9 BUA7200 

•
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Mierzy górne i dolne ciśnienie oraz puls. BP 6200 posiada 
funkcję automatycznego wyłączenia, uśrednienia wyników z 
7 ostatnich dni (rano i wieczorem) oraz wskaźnik nieregular-
nego bicia serca. Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny
z wytycznymi WHO.
W zestawie są dwa mankiety do wyboru dla prawidłowego 
odczytu wyniku: S-M (22-32cm) lub L - XL (32-42cm).
Trzy funkcje uśredniania wyników. Automatycznie zapisuje 
60 odczytów dla każdego użytkownika (razem 120) z dokład-
ną datą i godziną pomiaru. Ochronna torba w zestawie.

        Wyróżniki:

Pomiar podczas pompowania
Dwa mankiety w zestawie
22-32 i 32-42 cm
3 funkcje uśredniania 
Pamięć: 60 pomiarów 
dla 2 osób
Technologia Soft In�ation
Podświetlany ekran 
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

•

4022167620156 TOW009063 9087602

EAN TOW BLOZ

VITAMMY HYGROBRAUN EXACTFIT™ 5 BP6200 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z 2 MANKIETAMI 22-32 i 32-42 CM

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

Zaawansowany ciśnieniomierz naramienny. Inteligentna 
technologia sensorowa pomaga w zapewnieniu odpowied-
niego ciśnienia w mankiecie. Posiada alarm w przypadku 
wystąpienia arytmii serca, oraz czujnik ruchu podczas 
badania. Pamięć dla 2 osób po 100 pomiarów.

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42 cm
Gwarancja: 5 lat

•

•

4015672108325 TOW002630 9070794

EAN TOW BLOZ

OMRON M6 COMFORT HEM-7321-E CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM KOMFORTOWY

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

MEDEL ELITE MY17 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 Z PODŚWIETLENIEM I ESH

Największą zaletą tego modelu jest duży czytelny podświe-
tlany wyświetlacz LCD o powierzchni 90cm2, co umożliwia 
dokładne odczytanie wyników przy słabym świetle. Ciśnie-
niomierz spełnia normy jakie narzuca ESH (Europejskie 
Towarzystwo Nadciśnienie Tętniczego), posiada funkcję T3,
IHB oraz Fuzzy Logic. Może być zasilany przez mini usb.
Wyposażony w oryginalny mankiet Medel w wersji SOFT 
INFLATE 22-42 cm. Szeroki zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 
300 mm Hg, stąd może być z powodzeniem wykorzystany u 
dzieci oraz u chorych z niedociśnieniem.

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42cm
Pomiar podczas pompowania
IHB - Irregular Heart Beat
Technologia Fuzzy Logic
Funkcja T3 - uśrednianie 
wyników
Certy�kat ESH
Podświetlany ekran
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•

•

•

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZKKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

Elegancki ciśnieniomierz z technologią Fuzzy Logic, która 
zapewnia kontrolę nad wszelkimi zakłóceniami przy pomia-
rze. Dodatkowo dostępna technologia T3, która uśrednia 
wyniki 3 pomiarów wykonanych w ciągu ostatnich 15 minut. 
Wykrywa arytmię. Zasilany za pomocą micro USB. 

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42 cm
Certy�kat ESH
Gwarancja: 5 lat

•

•

8057017951247 TOW006700 9078329

EAN TOW BLOZ

MEDEL CHECK MY17 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM ŁATWY W OBSŁUDZE Z ESH

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

•

•
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VITAMMY HYGRO

5906874252611 TOW009230 9088134

EAN TOW BLOZ

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z mankietem 
komfortowym i sygnalizacją głosową w języku polskim!

Delikatny i szybki pomiar podczas pompowania. Mankiet 
komfortowy, rozmiar uniwersalny 22- 42 cm “ułatwione 
zakładanie”. Funkcja głosowa w języku polskim. Wskaźnik 
nieregularnej pracy serca i pulsu. Etui w zestawie. Może być 
zasilany bateriami AA lub za pośrednictwem dołączonego 
zasilacza. Daje to wygodę użytkowania, bo nie trzeba pamię-
tać o kupowaniu baterii. 
Uśrednianie 3 ostatnich pomiarów. Duży, czytelny ekran LCD 
z wyraźnymi, dużymi cyframi ułatwia odczyt pomiaru. Ciśnie-
niomierz pokazuje poziom ciśnienia jako zgodny, niższy lub 
wyższy na prostej, kolorowej skali, której parametry są 
zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
Pamięć 90 pomiarów.

        Wyróżniki:

Delikatny pomiar 
podczas pompowania
Mankiet 22-42 cm
Funkcja głosowa 
w języku polskim
Etui w zestawie
Pamięć 90 pomiarów
Zasilacz w zestawie
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•

•

NOVAMA WHITE C

Innowacyjny ekran o wysokiej rozdzielczości i dużym kontra-
ście gwarantuje ostre kontury oraz doskonałą czytelność. 
Wyposażony w najnowsze, szybkie algorytmy wykrywania 
nieregularnej pracy serca, precyzyjnego pomiaru, interpreta-
cji i uśredniania wyników. Mierzy ciśnienie już podczas 
pompowania. Delikatnie pompuje mankiet, niwelując 
uczucie ściskania. Bezgłośna pompa zapewnia dodatkowo 
komfort akustyczny. Wykrywanie nieregularnej pracy serca i 
sygnalizacja takiej sytuacji. Uśrednianie wyników i pamięć 
pomiarów. Interpretacja wyniku według WHO. Pamięć dla 2 
użytkowników, dba o indywidualne potrzeby pacjenta. 

        Wyróżniki:

•

•

•

•

VITAMMY ULTRA COSMO CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z ZASILACZEM I IHB

5906874252956 TOW009808 9085686

EAN TOW BLOZ

5906874252949 TOW009807 9085686

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM KOMFORTOWY Z POLSKIM GŁOSEM I ZASILACZEM

Innowacyjny ekran o wysokiej rozdzielczości i dużym kontra-
ście gwarantuje ostre kontury oraz doskonałą czytelność. 
Wyposażony w najnowsze, szybkie algorytmy wykrywania 
nieregularnej pracy serca, precyzyjnego pomiaru, interpreta-
cji i uśredniania wyników. Mierzy ciśnienie już podczas 
pompowania. Delikatnie pompuje mankiet, niwelując 
uczucie ściskania. Bezgłośna pompa zapewnia dodatkowo 
komfort akustyczny. Wykrywanie nieregularnej pracy serca i 
sygnalizacja takiej sytuacji. Uśrednianie wyników i pamięć 
pomiarów. Interpretacja wyniku według WHO. Pamięć dla 2 
użytkowników, dba o indywidualne potrzeby pacjenta. 

        Wyróżniki:

VITAMMY SUPER COSMO CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z IHB I PODŚWIETLENIEM

•

•

ROSE GOLD BLACK

GOLDEN BLACK

•

•

•

•

•

•

5906874252970 TOW009805 9088944

EAN TOW BLOZ

5906874252963 TOW009804 9088943
5906874252963 TOW009806 9088946
5906874252765 TOW009799 9088945

EUCALYPTUS

BLACK AND WHITE

WHITE AND BLACK

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

KKKO
MF

OR

TOWY - NARAMIENNY

Cichy i szybki
Delikatny pomiar podczas 
pompowania
Pamięć 2 x 60 pomiarów
IHB -wykrywa arytmię 
Mankiet 22- 42 cm
Wysoki kontrast ekranu
Etui i zasilacz w zestawie

Gwa-
rancja: 
2 lata

•

•

Cichy i szybki
Delikatny
Pomiar podczas 
pompowania
IHB -wykrywa arytmię 
Pamięć 2 x 60 pomiarów 
Mankiet 22- 42 cm
Wysoki kontrast ekranu

Gwa-
rancja: 
2 lata

•

•

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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VITAMMY HYGRO

Wygodny i łatwy w stosowaniu. Klinicznie potwierdzona 
dokładność pomiaru. Mierzy ciśnienie metodą oscylome-
tryczną. Posiada automatyczny zapis wyników dla 2 osób po 
40 ostatnich pomiarów wraz z godziną i datą pomiaru. 
Wyposażony w funkcję uśredniania 3 ostatnich pomiarów. 
Braun BP6150 posiada wskaźnik poziomu ciśnienia krwi 
zgodny z wytycznymi WHO. Wskaźnik ułatwia kontrolowanie 
pomiarów. 2 mankiety w zestawie: Rozmiar S-M na obwód 
ręki 22-32 cm. Rozmiar L-XL na obwód ręki 32-42 cm. Każdy 
mankiet ma własną końcówkę, możliwość szybkiego
i bezproblemowego założenia mankietu.

        Wyróżniki:

Wykrywa arytmię
Pomiar podczas 
delikatnego pompowania
Uśrednianie wyników
2 użytkowników
Walidacja kliniczna ESH
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

... TOW010264 ...

EAN TOW BLOZ

BRAUN EXACTFIT™ 3 BUA6150 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-32 I 32-42 CM Z ESH I IHB

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

VITAMMY HYGRO

Braun 6000 ExactFit™3 mierzy górne i dolne ciśnienie oraz 
puls. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 
minucie bezczynności. Ciśnieniomierz został wyposażony 
we wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny z wytycznymi 
WHO
W zestawie są 2 mankiety do wyboru (można wybrać odpo-
wiedni dla siebie i bliskiej osoby w celu zapewnienia prawi-
dłowego odczytu: S-M (22-32cm) lubL - XL (32-42cm)
PB 6000 został wyposażony w pamięć 40 ostatnich pomia-
rów dla 2 osób (2x40) z zapamiętaniem czasu i daty. 

        Wyróżniki:

Duże przyciski i czytelny 
wyświetlacz LCD
W pełni automatyczny
Automatyczne wyłączanie
Walidacja kliniczna ESH
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

•

4022167600851 TOW009062 9087603

EAN TOW BLOZ

BRAUN EXACTFIT™ 3  BP6000 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-32 I 32-42 CM Z ESH

Ciśnieniomierz zapewnia niezawodność i dokładność, z 
której znana jest �rma Omron. Posiada duży wygodny 
mankiet 22-42 cm Easy Cu�, czytelny wyświetlacz oraz 
pamięć przeznaczoną dla 2 osób, z możliwością zapisania 
daty oraz godziny. Pompowanie - technologia Fuzzy Logic.

        Wyróżniki:

Pamięć 60 pom. x 2 osoby
Mankiet 22-42cm
Gwarancja: 3 lata

•

•

4015672108363 TOW002629 9070795

EAN TOW BLOZ

OMRON M3 HEM-7131-E

VITAMMY HYGRO

Ciśnieniomierz czuwa nad prawidłowym ułożeniem mankie-
tu, zwery�kuje czy mankiet jest prawidłowo założony
i wyświetli odpowiednią ikonę. W razie nieprawidłowości np. 
zbyt ciasno lub zbyt luźno założony mankiet, pomiar 
zostanie przerwany, a urządzenie wyłączy się dając możli-
wość poprawienia mankietu. Posiada kolorową skalę klasy�-
kacji pomiaru oraz pamięć aż dla 4 użytkowników. 
Wszystkie wyniki wyświetlane na dużym czytelnym LCD. 
Całość zestawu została zapakowana w elegancki pokrowiec 
do przechowywania.

        Wyróżniki:

IHB - Irregular Heart Beat
Mankiet 22-42cm
Pamięć dla 4 osób
Kolorowa skala 
klasy�kująca pomiar
ESH
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•

8057017951421 TOW004498 9079898

EAN TOW BLOZ

MEDEL CONTROL

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

•

•

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z ESH, IHB I PAMIĘCIĄ 4x30

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 cm

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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NOVAMA FIRST PLUS CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z ZASILACZEM I IHB

Novama First Plus to prosty w obsłudze naramienny ciśnie-
niomierz automatyczny z czytelnym wyświetlaczem, wypo-
sażony w baterie oraz zasilacz co eliminuje dodatkowe 
wydatki. 
Wyposażony w innowacyjny system CAM - automatyczny 
inteligentny pomiar sekwencyjny ze ścieżką decyzyjną 
gwarantujący kliniczną dokładność pomiaru. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości wykonuje sekwencję dodatko-
wych pomiarów, aby podać najbardziej wiarygodny rezultat 
w danej sytuacji.
Prosty desing oraz funkcja F3 oraz wskaźnik klasy�kacji 
ciśnienia krwi wg WHO czynią go idealnym ciśnieniomie-
rzem domowym. Aparat posiada wbudowaną funkcję I.H.B, 
czyli system informowania o zaburzeniach rytmu serca 
(np.arytmii). 
Ciśnieniomierz został ponadto wyposażony w funkcję 
alarmu ruchu - ostrzeżenie o drżeniu lub poruszeniu ręki. 
Etui ochronne.

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42cm
Pamięć 90 pomiarów
Pomiar podczas 
pompowania
IHB - wykrywanie arytmii
Zasilacz w zestawie
System CAM, sygnalizacja 
poprawnie założonego 
mankietu
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

6948423808329 TOW007790 9085726

EAN TOW BLOZ

6948423808237 TOW007134 9085712

EAN TOW BLOZ

Novama White F jakość i elegancja. Naramienny ciśnienio-
mierz automatyczny z czytelnym wyświetlaczem, wyposażo-
ny w baterie oraz zasilacz co eliminuje dodatkowe wydatki. 
Funkcja F3 oraz wskaźnik klasy�kacji ciśnienia krwi wg. WHO 
czynią go idealnym ciśnieniomierzem domowym. 

Łatwy w obsłudze, dzięki jednemu przyciskowi - wciskasz, 
mierzysz, zapisujesz. Przyciski w języku polskim.

Miękki mankiet standardowy pasuje do większości użytkow-
ników. Jeśli potrzebujesz mankietu szerszego niż 32cm, 
możesz dokupić go w rozmiarze XL o szerokości do 42cm. 

NOVAMA White F działa oszczędnie. Po minucie bezaktyw-
ności wyłącza się sam. Ciśnieniomierz informuje również       
o niskim stanie baterii.
Zasilacz w zestawie - Ciśnieniomierz od razu nadający się do
użytkowania.

        Wyróżniki:

IHB - Irregular Heart Beat
Klasy�kacja wg. WHO
Pamięć 90 pomiarów
Mankiet 22-32cm
Automatyczne 
wyłączenie
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•

NOVAMA WHITE F CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z ZASILACZEM I IHB

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

•

•

•
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VITAMMY HYGROVITAMMY HYGRO

Twój osobisty ciśnieniomierz w kolorze: głębokiej czerni 
połączonej z różowym złotem, złotym połączonym
z czarnym lub białym z ekranem podświetlanym na biało 
oraz czekoladowym połączonym ze srebrnym. Mały                    
i przenośny z funkcją natychmiastowego pomiaru  podczas 
pompowania mankietu. Ciśnieniomierz z powodzeniem, 
można schować do torebki, teczki, plecaka i mieć ze sobą 
każdego dnia, wszędzie. Wystarczy nacisnąć guzik - START / 
STOP - pomiar rozpoczyna się już w chwili pompowania 
rękawa. Mankiet o bardzo komfortowych wymiarach średni-
cy 22 - 42 cm, automatycznie wypełnia się powietrzem. 
Podświetlany, duży ekran LCD ułatwia odczyt wyniku. 

        Wyróżniki:

Szlachetny wygląd
Mankiet 22- 42 cm
Duży i podświetlany 
ekran LCD
Pomiar podczas 
pompowania
Etui podróżne
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

VITAMMY ULTRA BEAT

VITAMMY HYGRO

Dokładny, wygodny i łatwy w stosowaniu. Wskaźnik pozio-
mu ciśnienia krwi zgodny z ESH. Posiada automatyczny 
wskaźnik ostatniego wyniku. Łatwa obsługa jednym przyci-
skiem. Braun BPA 5000 posiada wskaźnik poziomu ciśnienia 
krwi zgodny z wytycznymi WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia). Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD. 

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42cm
Certy�kat ESH
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

8057017951230 TOW008197 9085686

EAN TOW BLOZ

BRAUN EXACTFIT™ 1 BUA 5000 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z ESH 

VITAMMY HYGRO

Automatyczny ciśnieniomierz. Wykrywa nieregularną pracę 
serca i zapamiętuje do 21 pomiarów. 
Technologia IntelliSense™ zapewnia odpowiednie napom-
powanie rękawa. Technologia ta nie zawyża pomiarów             
i pozwala uniknąć błędu podczas wykonywania pomiaru.

        Wyróżniki:

Pamięć 21 pomiarów
Gwarancja: 5 lat

•

•

4015672108400 TOW002628 9070797

EAN TOW BLOZ

OMRON M2 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z ESH i IHB

PPPO
PU

LARNY - NARAMIENNY

PPPO
DS

TA
WOWY - NARAMIENNY

PPPO
DS

TA
WOWY - NARAMIENNY

•

Funkcja alarmu przypominającego o badaniu. Alarm może 
być ustawiony nawet na 3 razy na dobę. NOVAMA HOME 
wyposażony jest w mankiet ze wskaźnikiem prawidłowego 
założenia. Posiada funkcję 3M, polegającą na wykonaniu 3 
pomiarów, w czasie 15 minut i wyciągnięciu średniej najwyż-
szych wyników z każdego z nich.
Kliniczna dokładność ESH, oznacz iż wiarygodność przepro-
wadzanych pomiarów została potwierdzona przez Europej-
skie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH).
2 specjalne zaprojektowane wersje: dla kobiety i dla mężczy-
zny oraz wersja STANDARD (biała).

Dzienniczek do zapisywania wyników pomiaru w zestawie!

        Wyróżniki:

IHB - Irregular Heartbeat
Mankiet 22-33cm
ESH - Kliniczna 
dokładność
Funkcja 3M - średnia 
z 3 pomiarów
Funkcja alarmu
Dzienniczek wyników
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

NOVAMA HOME CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z ESH I IHB

•

PPPO
DS

TA
WOWY - NARAMIENNY

4710953420409 TOW002526 9061822

EAN TOW BLOZ

4710953420812 TOW004604 9082582
4710953420829 TOW004605 9082583

WHITE

MAN

WOMAN

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM Z PODŚWIETLENIEM I ETUI

5906874252727 TOW009796 9088938

EAN TOW BLOZ

5906874252703 TOW009793 9088942
5906874252734 TOW009794 9088937
5906874252710 TOW009795 9088939

CHOCOLATE METALLIC

GOLDEN BLACK

WHITE GOLDEN

BLACK ROSE GOLD

NOWOŚĆ



Serce i krążenie
CIŚNIENIOMIERZE NARAMIENNE
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5906874252994 TOW009803 ....

EAN TOW BLOZPPPO
DS

TA
WOWY - NARAMIENNY

        Wyróżniki:

Cichy
Szybki
Delikatny
Pomiar podczas 
pompowania
Pamięć 2 x 60
Uśrednianie wyników 
pomiarów
IHB - wykrywanie arytmii
Czytelny ekran
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

VITAMMY COSMO CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY  Z IHB

Twój osobisty ciśnieniomierz w 4 wariantach kolorystycz-
nych. Mały i przenośny z funkcją natychmiastowego pomia-
ru  podczas pompowania mankietu. Ciśnieniomierz z powo-
dzeniem, można schować do torebki, teczki, plecaka i mieć 
ze sobą każdego dnia, wszędzie. Wystarczy nacisnąć guzik - 
START / STOP - pomiar rozpoczyna się już w chwili pompo-
wania rękawa. Mankiet o bardzo komfortowych wymiarach 
średnicy 22 - 42 cm, automatycznie wypełnia się powie-
trzem. Delikatnie pompuje mankiet, niwelując uczucie 
ściskania. Pomiar podczas pompowania mankietu trwa 
krócej niż pomiar podczas wypuszczania. 

        Wyróżniki:

Mankiet 22-42cm
Szlachetny wygląd
Pomiar podczas 
pompowania
Intuicyjna obsługa - 1 przycisk
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

VITAMMY SUPER BEAT

VITAMMY HYGRO

Ciśnieniomierz z cyfrowym dużym wyświetlaczem LCD. 
Łatwa i prosta obsługa jednym przyciskiem. Idealny dla 
starszych osób. Technologia InteliSense™ - zapewnia odpo-
wiednie ciśnienia w mankiecie. Pompowanie automatyczne 
z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic. 

        Wyróżniki:

Technologia Fuzzy Logic
Gwarancja: 2 lata

•

•

4015672108417 TOW002627 9070798

EAN TOW BLOZ

OMRON M2 BASIC CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY  

PPPO
DS

TA
WOWY - NARAMIENNY

EEEK
ON

OM

ICZNY-NARAMIENNY

5906874252789 TOW009798 9088944

EAN TOW BLOZ

5906874252758 TOW009800 9088943
5906874252772 TOW009801 9088946
5906874252765 TOW009799 9088945

ROSE GOLD

GOLD LATTE

SILVER ON GREEN

ADMIRAL BLUE GREEN

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY 22-42 CM

Innowacyjny ekran o wysokiej rozdzielczości gwarantuje 
ostre kontury oraz doskonałą czytelność. 
Wyposażony w najnowsze, szybkie algorytmy wykrywania 
nieregularnej pracy serca, precyzyjnego pomiaru, interpreta-
cji i uśredniania wyników. Mierzy ciśnienie już podczas 
pompowania. Delikatnie pompuje mankiet, niwelując 
uczucie ściskania. Bezgłośna pompa zapewnia dodatkowo 
komfort akustyczny. Pomiar podczas pompowania mankietu 
trwa krócej niż pomiar podczas wypuszczania. 

Najważniejsze cechy: Rękaw standardowy 22- 32 cm. Wykry-
wanie nieregularnej pracy serca i sygnalizacja takiej sytuacji. 
Uśrednianie wyników i pamięć pomiarów. Interpretacja 
wyniku według WHO, pomaga w ocenie stanu zdrowia. 
Pamięć pomiarów dla 2 użytkowników, dba o indywidualne 
potrzeby. Zawartość opakowania: ciśnieniomierz w klasycz-
nym, białym kolorze, mankiet standardowy dla dorosłych 
22-32 cm, 4 baterie AA, instrukcja użytkownika, gwarancja.

•

•

•

•

NOWOŚĆ
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Serce i krążenie
CIŚNIENIOMIERZE NARAMIENNE

        Wyróżniki:

Wskaźnik arytmii
Pamięć 60 wyników
Uśrednianie 3 pomiarów
Mankiet standard 22- 33 cm
Potwierdzony klinicznie ESH
Interpretacja wyniku 
Gwarancja: 5 lat

•

•

•

•

•

•

•

4710953421109 TOW009809 9088935

EAN TOW BLOZ

NOVAMA WHITE A CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY  Z ESH I IHB

EEEK
ON

OM

ICZNY-NARAMIENNY

Ciśnieniomierz osobisty, dla wszystkich ludzi dbających o 
kondycję i samopoczucie oraz znających znaczenie pro�lak-
tyki. Vitammy BEAT z powodzeniem, można schować do 
torebki, teczki, plecaka i mieć ze sobą każdego dnia, 
wszędzie. Pomiar zaczyna się już w momencie pompowania,
zatem badanie ciśnienia jest bardzo delikatne i szybkie. 
Wszystko wyświetlone na czytelnym dużym wyświetlaczu 
LCD o wymiarach 6 cm x 4,5 cm gwarantującym swobodę w 
odczytywaniu wyników.

        Wyróżniki:

Jeden przycisk
Pomiar podczas 
pompowania
Intuicyjna obsługa 
Duży ekran LCD
Elegancki wygląd
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

VITAMMY BEAT

5906874252000 TOW005561 9082748

EAN TOW BLOZ

5906874252017 TOW005562 9082747
5906874252024 TOW005559 9082746
5906874252031 TOW005560 9082749

EEEK
ON

OM

ICZNY-NARAMIENNY

WHITE

STEEL

GOLDEN

HEATHER

Ciśnieniomierz naramienny z certy�katem Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia.

Regularny pomiar ciśnienia to podstawa walki nadciśnie-
niem tętniczym. Wiarygodność pomiaru potwierdzona 
klinicznie. Wskaźnik nieregularnej pracy serca i pulsu.

Uśrednianie trzech pomiarów daje pewność, że pojedynczy 
wynik nie był zaburzony chwilowymi wahaniami ciśnienia 
krwi, ani czynnikami zewnętrznymi. Mankiet standard 22- 33 
cm. Dopasuje się do większości ramion badanych osób by
badanie było dokładne i mogło być wykonywane wielokrot-
nie. Duży, czytelny ekran LCD z wyraźnymi, dużymi cyframi
ułatwia odczyt pomiaru. Nie trzeba szukać okularów lub
prosić o pomoc drugą osobę.
Pamięć 60 wyników. Interpretacja wyniku.

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z FUNKCJĄ DELIKATNEGO POMPOWANIA



11       www.novama.cloud   facebook.com/novamacloud  nr ks-ewd: 857674  tel.: (0-42) 218 52 01

Serce i krążenie
CIŚNIENIOMIERZE NADGARSTKOWE

Idealny do szybkich i łatwych kontroli ciśnienia krwi. 
Profesjonalna dokładność, potwierdzona klinicznie i zatwier-
dzona przez ESH. Wydrukowana z boku wyświetlacza i na 
mankiecie instrukcja jak prawidłowo zakładać mankiet. Jest 
zawsze widoczna i pomaga uzyskać prawidłowe ustawienie. 

        Wyróżniki:

Pamięć 90 pomiarów
Gwarancja: 2 lata

•

•

4022167220097 TOW009347 9087912

EAN TOW BLOZ

Kompaktowy i lekki, łatwy do przenoszenia. Przechowuje do 
10 pomiarów. Krótki przewodnik po monitorze pomaga 
prawidłowo ustawić urządzenie i uzyskać najdokładniejsze 
wyniki. Profesjonalna dokładność, potwierdzona klinicznie     
i zatwierdzona przez ESH. Działa z aplikacją Braun Healthy. 

        Wyróżniki:

Mały i dyskretny
Gwarancja: 2 lata

•

•

4022167200198 TOW009346 9087909

EAN TOW BLOZ

BRAUN VITALSCAN™ 3 BBP2200 CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z ESH I IHB

Braun VITALSCAN™ 1 BBP2000 CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z ESH

NN

NA

DGARSTKOWY

NN

NA

DGARSTKOWY

VITAMMY HYGRO

Szybki i inteligentny pomiar bicia serca w czasie trwania  
treningu. Wyświetla odczyt ciśnienia krwi i synchronizuje go 
dzięki aplikacji Braun Healthy Heart, która umożliwia
śledzenie Twoich postępów treningowych w czasie.
Wygodny i kompaktowy, delikatnie wdmuchiwane powie-
trze, dzięki technologi Soft In�ate zapewnia najwyższy 
poziom komfortu. Gładka wyściółka w środku rękawa.
Komunikacja iOS / Apple
iOS 10 i nowsze wersje, które obejmują następujące modele:
iPhone 5 i nowsz, iPad 4. gen. i wyżej, iPad Mini 2 lub nowszy,
iPod touch 6 i wyżej oraz Android 4.4 i nowszy

        Wyróżniki:

Wyświetlacz OLED
Zasilacz w zestawie
Technologia Bluetooth
Pamięć 100 pomiarów
Waga: około 125g 
Gwarancja: 3 lata

•

•

•

•

4022167245007 TOW009392 9087989

EAN TOW BLOZ

BRAUN iCHECK ® 7 BPW4500 CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z BLUETOOTH

•

•

NN

NA

DGARSTKOWY

Ciśnieniomierz, w którym dzięki zastosowanej technologii 
IntelliSense pomiar dokonywany jest w trakcie pompowania 
rękawa. Urządzenie sprawdzi, czy mankiet założono w 
poprawny sposób. Posiada  duży wyświetlacz LCD , arkusz 
do notowania ciśnienia, wykryje arytmię serca.

        Wyróżniki:

Pamięć 30 pomiarów
Gwarancja: 2 lata

•

•

4015672107304 TOW002641 9060179

EAN TOW BLOZ

OMRON RS 2 CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z IHB

Ciśnieniomierze w łatwy i bardzo szybki sposób zakładamy na nadgarstek, nie 
martwimy się o rozmiar mankietu, najnowocześniejsze łączą się z telefonem.

NN

NA

DGARSTKOWY

Ciśnieniomierze nadgarstkowe charakteryzuje się mniejszymi 
rozmiarami - łatwo będzie je zabrać ze sobą w podróż . 
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Serce i krążenie
CIŚNIENIOMIERZE NADGARSTKOWE

4710953420416 TOW002525 9061823

EAN TOW BLOZ

Nadgarstkowy automatyczny ciśnieniomierz. Kliniczna 
dokładność potwierdzona przez Europejskie Towarzystwo 
Nadciśnienia Tętniczego (ESH). 
Posiada czytelny wyświetlacz LCD, Funkcje IHB oraz T3. Wrist 
Home zapakowany został       w eleganckie plastikowe etui, 
które zapewnia łatwe przechowywanie i ochronę dla ciśnie-
niomierza.
Niewielkie rozmiary sprawiają, że możesz go mieć zawsze 
przy sobie. Ciśnieniomierz jest lekki i poręczny.

Uśrednianie 3 pomiarów, funkcja T3.
Za pomocą jednego przycisku aparat wyświetli średnią            
z trzech ostatnich pomiarów celem sprawdzenia powtarzal-
ności wyników i konsultacji z lekarzem.

        Wyróżniki:

Czytelny ekran LCD
IHB - Irregular Heart Beat
Obwód nadgarstka 12.5-21
T3 - uśrednianie 3 wyników
WHO - interpretacja 
wyników
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

NOVAMA WRIST HOME CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z ESH I IHB

6948423808381 TOW008911 9087597

EAN TOW BLOZ

Ciśnieniomierz nadgarstkowy mierzy ciśnienie krwi oraz 
pulsu. W razie nieregularnej pracy serca, poinformuje o tym 
użytkownika. 
Duży czytelny wyświetlacz pomaga w odczytaniu wyników 
badania. Pokazuje datę i czas pomiaru, ciśnienie skurczowe 
i ciśnienie rozkurczowe, tętno oraz miejsce pomiaru                 
w pamięci urządzenia. Na ekranie znajdują się też ikony 
nieregularnej pracy serca, klasy�kacja ciśnienia wg. WHO, 
dodatkowe informacje takie jak napełnianie/opróżnianie 
mankietu oraz niski poziom baterii.
Ciśnieniomierz posiada w zestawie plastikowe wytrzymałe 
etui ochronne, baterię AAA oraz instrukcję obsługi w języku 
polskim.

        Wyróżniki:

Duży czytelny ekran
Pamięć 90 pomiarów
Wskaźnik nieregularnej 
pracy serca i pulsu
Etui ochronne w zestawie
Polska wersja językowa
Gwarancja: 5 lata

•

•

•

•

•

•

NOVAMA WHITE W CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY Z IHB

NN

NA

DGARSTKOWY

NN

NA

DGARSTKOWY

Lor



Serce i krążenie
CIŚNIENIOMIERZE ZEGAROWE I SPECJALNE

Ciśnieniomierz manualny, jednoprzewodowy. Posiada 
automatyczny spust powietrza, a pompka jest zintegrowana 
z manometrem co ułatwia wykonywanie pomiaru. Pompka 
ma łyżkę wspomagającą pompowanie,  wykonaną                     
z wysokiej jakości stopu metali. Łyżka jest zarówno dla prawo 
jak i leworęcznych. Zegar ciśnieniomierza posiada dużą 
tarczę, jest czytelny. Tarcza zabezpieczona jest silikonowym 
pierścieniem który zapobiega wszelkim uszkodzeniom 
mechanicznym. Zastosowano mankiet o zwiększonej 
trwałości z poduszką powietrzną z PU. Nie zawiera lateksu.

        Wyróżniki:

Duża czytelna tarcza
Wykonany z wysokiej 
jakości materiałów
Wygodna łyżka wspoma-
gająca pompowanie
Praktyczna torba 
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

6945799153077 TOW002534 9072877

EAN TOW BLOZ

NOVAMA DURA CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY Z DUŻĄ CZYTELNĄ TARCZĄ

      www.novama.cloud   facebook.com/novamacloud  nr ks-ewd: 857674  tel.: (0-42) 218 52 0113

Ciśnieniomierz zegarowy z nylonowym mankietem na rzep, 
manometr z klipsem do mocowania na mankiecie. 
Chromowany zawór powietrza z regulacją uwalniania 
powietrza przez zawór śrubowy. Ręczne ustawienie de�acji 
do 2/3 mm HG. W zestawie pokrowiec na ciśnieniomierz.

        Wyróżniki:

Bez lateksu
Gwarancja: 2 lata

•

•

8023279327038 TOW005710 9085703

EAN TOW BLOZ

GIMA YTON CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY ZE STETOSKOPEM

ZZ
ZEGAROWY

ZZ
ZEGAROWY

Ciśnieniomierz manualny dwuprzewodowy. Posiada manu-
alny spust powietrza. Dostosowany dla prawo i leworęcz-
nych użytkowników. Metalowa głowica i obudowa mano-
metru zrobiona z wysokiej jakości niklowanego metalu 
(odpornego na uszkodzenia mechaniczne). Wysoka jakość 
materiałów z których jest wykonany sprawia, iż świetnie 
sprawdzi się w pracy w placówkach medycznych. 
Nie zawiera lateksu., duża czytelna tarcza oraz stalowy klips. 
W zestawie znajduje się stetoskop.

        Wyróżniki:

Mankiet 22-32cm
Metalowa głowica
Stalowy klips na głowicy
Manualny spust powietrza
Stetoskop w zestawie
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

6945799152117 TOW002538 9072876

EAN TOW BLOZ

NOVAMA CLASSIC CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY ZE STETOSKOPEM

ZZ
ZEGAROWY

Nowoczesny i innowacyjny. Urządzenie posiada 1-kanałowy 
aparat EKG do zapisu rytmu serca. Komunikacja ciśnienio-
mierza odbywa się poprzez USB lub Bluetooth. Dodatkowo 
dostępne są aplikacje pozwalające na komunikację z telefo-
nem lub komputerem. Wykrywa migotanie przedsionków. 

        Wyróżniki:

Pamięć 60 pomiarów
Gwarancja: 3 lata

•

•

8057017951292 TOW004709 9082743

EAN TOW BLOZ

MEDEL CARDIO MB10 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY Z FUNKCJĄ EKG

SS
SPECJALNY

                       Zmieniają wartość ciśnienia w mankiecie osoby diagnozowanej 
na odpowiednie ustawienie wskazówki mechanizmu manometru, 
skalowanego na tarczy. 

Aparaty zegarowe (sprężynowe) wykorzystują mechanizm 
aneroidowy.



Serce i krążenie
PULSOKSYMETRY NAPALCOWE
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Dzięki GO2 Nonin masz kontrolę nad wydolnością twojego 
organizmu. Nowoczesny dedykowany dla osób z POChP, 
astmą i innymi chorobami płuc. Technologia Pure Sat.  

Mały i lekki pulsoksymetr idealny do użytku domowego. 
Pulsoksymetr mierzy wysycenie tlenem (SP02) i częstość 
akcji serca (puls). Metoda pomiaru SpO2: Światło czerwone 
(długość fali 660 nm); podczerwień (długość fali 905 nm); 
krzemowa dioda odbiorcza. Łatwy odczyt pomiaru dzięki 
4 widokom na wyświetlaczu. Teraz możesz zabrać ze sobą 
swój pulsoksymetr na spacer. Etui i smycz w zestawie.

        Wyróżniki:

Mały i lekki
Mierzy wysycenie 
tlenem i puls
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

8057017951315 TOW004712 9083407

EAN TOW BLOZ

NONIN GO2 PULSOKSYMETR NAPALCOWY

MEDEL OXYGEN PO 01 PULSOKSYMETR NAPALCOWY

6927394555555 KON000151 9073023

EAN TOW BLOZ

Miniaturowe urządzenie służące do pomiaru poziomu 
saturacji krwi oraz pulsu. Niezwykle przydatne dla osób            
z niewydolnością serca, z przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc, astmą oskrzelową, podczas treningów wysokościo-
wych i wydajnościowych. Ekran OLED z 4 trybami wyświetla-
nia (orientacji) również z wykresem falowym i kolumnowym 
tętna, alarm. Łatwy w obsłudze - tylko 1 przycisk. Dzięki 
zastosowaniu energooszczędnego ekranu oraz automatycz-
nemu wyłączaniu po 8 s. od momentu wyjęcia palca 
urządzenie może wykonać aż 600 pomiarów na komplecie 
baterii (2 szt.).

        Wyróżniki:

Alarm
600 pomiarów
Synchronizacja pulsu
Automatyczne wyłączenie
Monitorowanie stanu 
baterii
4 tryby wyświetlania
Gwarancja: 2 lata

•

•

•

•

•

•

•

NOVAMA OXIPULSO PULSOKSYMETR NAPALCOWY
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833166002157 .... .....
ZIELONY

NIEBIESKI

Pulsoksymetry przeprowadzając pomiar nasycenia krwi tlenem 
posługują się zjawiskiem spektrofotometrii transmisyjnej.

Wykorzystują fakt, iż hemoglobina utlenowana i odtlenowana 
ma inna barwę. Badają zależność pochłaniania przez tkanki 
promieniowania o dwóch różnych długościach fal. 
Na podstawie przenikania światła przez hemoglobiną 
uzyskujemy informację ile tlenu znajduje się w krwince.

Mały wygląd, odpowiedni dla dzieci (od 5 roku życia).
Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza.
Obsługa urządzenia jest prosta, a zużycie energii niskie.

CONTEC CMS50QA PULSOKSYMETR NAPALCOWY PEDIATRYCZNY
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NIEBIESKI

RÓŻOWY
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VITAMMY HYGROMEDEL JET BASIC

CHICCO SÓL FIZJOLOGICZNA 2/5 ML

Mankiet do ciśnieniomierza wykonany     
z przyjaznego dla skóry materiału, jedno-
cześnie mocnego i trwałego. Mankiet jest 
zapinany na rzep, wężyk swobodnie 
doprowadza powietrze i jest stabilnie 
połączony z ciśnieniomierzem. Rozmiar 
mankietu 22 - 33 cm. Praktyczny, uniwer-
salny rozmiar.
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Mankiety do wszystkich ciśnieniomierzy 
VITAMMY BEAT. Można dokupić zapaso-
wy lub mieć w obu rozmiarach by 
zmierzyć ciśnienie u dzieci i dorosłych. 
Odporne na uszkodzenia, wykonane z 
materiału łagodnego dla skóry. Wężyk 
nie uciska, pompowanie nie powoduje 
dyskomfortu. 

Mankiet uszyty z najwyższej jakości 
materiału, delikatnego dla skóry. Unikal-
ny system podłączenia mankietu do 
ciśnieniomierza ogranicza możliwość 
wysunięcia się wężyka podczas pomiaru.
Ucisk na ramię jest komfortowy, a wynik 
najdokładniejszy.

Mankiet z trwałego tworzywa do ciśnie-
niomierza Novama First Plus, dostępny 
w rozmiarze 22-42 cm.

CIŚNIENIOMIERZE - AKCESORIA

15

MANKIET MANKIET
USZTYWNIANY

MANKIET MANKIET

MANKIET MANKIET

ZASILACZZASILACZ
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Komfortowy, usztywniany, samodopaso-
wujący się mankiet w rozmiarze o 
szerszym zakresie od 22 do 42 cm. Jest to 
mankietem usztywniany, dzięki temu jest 
on wygodniejszy w założeniu ( szczegól-
nie jeśli chodzi o osoby starsze). Dodat-
kowo ogranicza nieprzyjemne doznania 
(ściskania) u osób wyjątkowo szczupłych. 

Mankiety do ciśnieniomierzy Novama 
First, wykonane z materiału łagodnego 
dla skóry. Wężyk nie uciska, pompowanie 
nie powoduje dyskomfortu. Dostępne w 
rozmiarach: 22- 32 cm (normalny),  32- 42 
cm (XL) oraz 17-22 cm (pediatryczny).
Do ciśnieniomierza Novama First
i Novama Comfort z trwałego tworzywa.

5906874252390 TOW007095 9083699
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5906874252383 TOW007094 9083698
22-42 CM
22-32 CM

OMRON DO CIŚNIENIOMIERZY 

DO NOVAMA FIRST PLUS / 22-42CM

XL, STANDARD I PEDIATRYCZNY

COMFORT DO NOVAMA FIRSTSTANDARD DO NOVAMA HOME

DO VITAMMY BEAT / COSMO

DO MEDEL ELITE / 22-42CM

Zasilacz do ciśnieniomierzy 
NOVAMA FIRST

Posiada certy�kat TÜV.
Posiada diodę, informującą o działaniu 
zasilacza

NOVAMA DO CIŚNIENIOMIERZY

Zasilacz do ciśnieniomierzy OMRON.

Pasuje do wszystkich modeli 
ciśnieniomierzy Omron.

 serce i krążenie




