„Za merjenje krvnega
tlaka uporabljam
merilnike boso.“

Pa vi?

messgeräte für die Selbstmessung

Vrhunska kakovost

Zaupajte znamki, ki jo uporablja
77 % nemških zdravnikov.

boso Germany
Vrhunska kakovost za zdravje

INFORMACIJA:
Mnogi ne vedo, da približno 25%
odraslega prebivalstva in okoli
polovica starejših od 60 let trpi
zaradi visokega krvnega tlaka. Zvišan
krvni tlak je pogosto prisoten več
let, ne da bi povzročal kakršno koli
neprijetnost. Posledice pa so lahko
resna obolenja, kot so srčni infarkt,
kap ali demenca, saj dolgoročno
poškoduje različne organe, kot so srce,
možgani, ožilje in ledvice.

NASVET

u
acije o merjenj
Osnovne inform
jdete na
kr vnega tlaka na
om/boso
www.medimaj.c

Za dolgo ZDRAVO življenje
je pomembno:

krvni tlak VSAK DAN!

Krvni tlak nam daje pomembne informacije
o zdravstvenem stanju. Zato je redno
merjenje krvnega tlaka eden od
najpreprostejših in najučinkovitejših ukrepov
za zagotavljanje zdravstvene preventive. Z
merilnikom krvnega tlaka si boste ustvarili
podlago za dolgo in zdravo življenje z
enostavnim postopkom, ki ga lahko opravite
hitro in preprosto kar doma.
Zaupajte natančnosti in kakovosti znamke
boso, ki ji zaupa 77% nemških zdravnikov
(raziskava API , ki jo je opravila
mednarodna družba za raziskave GfK
01/2010). Visoko kakovost potrjuje tudi
nemško združenje za hipertenzijo, ki je
izdelkom boso že večkrat podelilo pečat
preizkušene kakovosti.

boso ponuja širok izbor vrhunskih merilnikov
krvnega tlaka na nadlakti in zapestju. Več o
naših izdelkih boste našli na naslednjih
straneh, kjer boste lahko izbrali merilnik
krvnega tlaka, ki natančno ustreza vašim
željam in zahtevam.

In kaj imajo skupnega
vsi merilniki boso:
zelo enostavni so za uporabo
in imajo najvišjo

natančnost merjenja

Vrhunska kakovost

merite si

boso Germany

Nadlaktni merilniki krvnega tlaka.
Vrhunska kakovost za zdravje.
Za samostojno merjenje krvnega tlaka so na voljo nadlaktni in zapestni merilniki. Obe
metodi merjenja ocenjujeta enakovredno. Vendar pa je priporočljivo, da ljudje z
zoženim ožiljem, kar je pogost pojav pri starejših, uporabljajo nadlaktni merilnik
krvnega tlaka.
Merilniki krvnega tlaka boso zagotavljajo izjemno natančnost meritev in odkrijejo celo
morebitno aritmijo. Odvisno od modela merilnika, ki ga uporabljate, dobite poleg
natančne vrednosti krvnega tlaka tudi druge pomembne informacije o svojem
zdravstvenem stanju.

boso medicus exclusive
Vrhunski merilnik krvnega tlaka za zdravje.
Najnaprednejši merilnik krvnega tlaka je tako
edinstven kot vaše zdravje. Ta merilnik iz družine
boso je najbolj prilagojen vašim osebnim potrebam
in nudi različne možnosti statističnih podatkov za
optimalno oceno vrednosti krvnega tlaka.
Prepričljiv je v vseh pogledih – prepričajte se sami:
eleganten videz, visoko kakovostna obdelava in
celovit nabor funkcij, ki izpolnijo vse želje; in vse je
tako preprosto in prijazno do uporabnika, kot ste
pri izdelkih boso že navajeni. Velik zaslon in
funkcija „govor“ pa merjenje krvnega tlaka še
olajšata, kar je še posebej pomembno za starejše
in slabovidne osebe.

boso Germ
Za delovanje brez baterij je kot opcija na voljo adapter.

boso medicus family 4
Merilnik krvnega tlaka za pare in družine.
V ta model so vključeni: štirje ločeni pomnilniki za 60 meritev,
ki omogočajo vsej družini optimalen nadzor krvnega tlaka. V ta
namen je naprava opremljena z univerzalno manšeto obsega
22−42 cm. Kot je običajno pri nadlaktnih merilnikih boso, se
meritev izvaja inteligentno in brez ponovnega polnjenja
manšete. To je še posebej uporabno, saj omogoča različnim
uporabnikom hitro in nemoteno meritev krvnega tlaka.

boso medicus vital
Merilnik krvnega tlaka s spominom in funkcijo ocene.
To je idealen model za vse tiste, ki si krvni tlak merite sami in
želite dobiti več informacij o stanju krvnega tlaka. V ta
namen je na voljo pomnilnik za 60 meritev, kar je tudi
podlaga za izračun povprečne vrednosti krvnega tlaka.

boso medicus uno
Enostaven merilnik krvnega tlaka z uporabo le enega
gumba.
Ta model je zaradi svoje enostavne uporabe še posebej
priljubljen. Zadnja meritev se samodejno shrani in prikaže pri
ponovnem vklopu.

many

PODROBNOSTI O
IZDELKIH
so opisane na
zadnji strani

Nadlaktni merilniki krvnega tlaka.
Vrhunska kakovost za zdravje.
boso medicus family
Merilnik krvnega tlaka za pare z odlikovanjem.
Ta model je zelo priljubljen, saj ga je v letu 2008 nagradilo
nemško združenje potrošnikov Stiftung Warentest. Z dvema
ločenima pomnilnikoma (vsak 30 meritev) je to idealna naprava
za dva uporabnika; poleg tega je na voljo tudi funkcija „gost“.
Funkcija vrednotenje krvnega tlaka omogoča natančno oceno
izmerjenih vrednosti. Tudi ta merilnik je primeren za različne
uporabnike, saj je opremljen z univerzalno manšeto (obseg
22−42 cm).

boso medicus control
Spomin in ovrednotenje krvnega tlaka.
Ima enake funkcije kot boso medicus family, vendar samo za
eno osebo.

boso medicus prestige
Merilnik krvnega tlaka za vse velikosti manšet.
Ta merilnik je opremljen s standardno manšeto, vendar se
lahko nanj priključijo manšete vseh velikosti. Zaradi tega je
merilnik primeren tako za otroke kot tudi tudi za odrasle z zelo
vitkimi ali zelo močnimi nadlaktmi.

Za delovanje brez baterij je kot opcija na voljo adapter.

boso medicus
Klasika - na voljo tudi kot PC-različica
Značilnosti tega merilnika sta individualno nastavljiv polnilni tlak
in široko območje merjenja.

PC-različica
S pomnilnikom za 325 meritev, vključno z datumom in uro za
vaš profil krvnega tlaka, programska oprema profil manager
XD Home in povezovalni kabel USB.

Idealen za potovanja ali kot dodatni merilnik.
Ta merilnik deluje polavtomatsko, pri čemer t. i. memomatic
omogoča optimalno polnjenje. Zaradi svoje majhnosti je
idealen za potovanja ali kot rezervni merilnik, tako da se
zanesljivi nadlaktni meritvi nikoli ni treba odpovedati.

Vrhunska kakovost

boso medicus smart

boso Germany
PODROBNOSTI O
IZDELKIH
so opisane na
zadnji strani

Zapestni merilniki krvnega tlaka.
Vrhunska kakovost za zdravje.
Merilniki boso omogočajo hitre in natančne rezultate ter zaznajo celo morebitne motnje
srčnega ritma. Merjenje na zapestju (obseg zapestja 13,5−21,5 cm) je zelo priročno, vendar
pa je za starejše ljudi z medicinskega vidika priporočljivo nadlaktno merjenje.

boso medistar+
Plus za vaše zdravje.
Za tiste, ki želijo več informacij o krvnem tlaku, je ta zapestni
merilnik prava izbira. Za ta namen je na voljo pomnilnik za 90
meritev, ki je podlaga za izračun povprečne vrednosti krvnega
tlaka. Poleg tega ima velik zaslon in elegantno obliko.

boso medilife S
Posebej nežna in hitra meritev. Po želji na voljo tudi kot
PC-različica.
Ta zelo priročen pripomoček meri krvni tlak že med
polnjenjem, tako da merjenje poteka zelo nežno in hitro. Za
oceno izmerjenih vrednosti je na voljo pomnilnik za 30
meritev.
PC-različica

boso

S pomnilnikom za 280 meritev, vključno z datumom in uro za
vaš profil krvnega tlaka, programsko opremo profil manager
XD Home in povezovalnim kablom USB.

Klasični merilniki s stetoskopom.
Vrhunska kakovost made in

Germany.

Ti merilniki krvnega tlaka merijo krvni tlak po običajni ustaljeni metodi, ki jo še vedno
pogosto uporabljajo zdravniki. Tudi v dobi elektronike imajo te vrste instrumenti še vedno
svojo vrednost, predvsem pri diagnostiki srčnih aritmij. Merilniki imajo integriran stetoskop in
veliko, enostavno čitljivo skalo.

boso egotest
Merilnik s potisnim ventilom.

boso varius privat
Osnovni model z vrtljivim ventilom.

boso BS 90
Klasični merilnik z vrtljivim ventilom.

Germany
PODROBNOSTI O
IZDELKIH
so opisane na
zadnji strani

3 LETK AAKO V O S T

G A R A N C IJ E Z A
za merilnike kr

vnega tlaka boso

Celovite informacije o
izdelkih na enem mestu
Nadlaktni
merilniki
medicus exclusive
avtomatski
medicus family 4
avtomatski
medicus vital
avtomatski
medicus uno
avtomatski
medicus control
avtomatski
medicus family
avtomatski
medicus smart
polavtomatski

Zaznavanje
aritmije

·
·
·
·
·
·
·

Pomnilnik

90
4 x 60

medicus prestige
avtomatski

·
·

60

Prikaz
povprečne
vrednosti

WHO
referenčne
vrednosti

·
·
·

·
·
·

1
30
2 x 30

medicus PC 2
avtomatski
medicus
avtomatski

Modus
„Gost“

·
·

·
·

·
·

325

·

30

·

90

·

·
·

Manšeta

Možnost
dodatnih
manšet

Univerzalna

Standardna
XS | XL

Standardna
Univerzalna
XL
Univerzalna

Standardna
XL

Standardna

XL

Standardna
Univerzalna
XL
Univerzalna

Standardna
XL

Standardna

XL

Standardna

XL

Standardna

XL

Standardna

XL | XS

Zapestni merilniki
medistar+
avtomatski
medilife S
avtomatski
medilife PC 3
avtomatski

·
·
·

30
280

·
·
·

·
·

13,5–21,5 cm
13,5–21,5 cm
13,5–21,5 cm

Konvencionalni merilniki
egotest
konvencionalni

Standardna

XL

varius privat
konvencionalni

Standardna

XL

BS 90
konvencionalni

Standardna

XL

Adapter

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tri-Checkfunkcija

Funkcija
„govor“

·

·

Kaj je dobro vedeti o

merilnikih krvnega tlaka boso?

Zaznavanje aritmije

Mnogi merilniki boso so opremljeni s to pomembno funkcijo, ki
zazna morebitne motnje srčnega ritma in jih prikaže na zaslonu.
Pri pogostem pojavu motenj je pomemben posvet z zdravnikom.

Spomin in prikaz povprečne Naprave s sposobnostjo shranjevanja meritev omogočajo pregled
zadnjih meritev. Poleg tega se iz teh posameznih meritev
vrednosti
izračuna povprečna (srednja) vrednost meritev, kar omogoča še
natančnejšo oceno krvnega tlaka.

Funkcija tri-Check-

Krvni tlak je podvržen nenehnim spremembam in stalno niha.
Za še natančnejšo oceno se pri merilnikih s to dodatno funkcijo
izvedejo tri zaporedne meritve v razmiku 1 minute, kar je
podlaga za izračun povprečne vrednosti krvnega tlaka.

Ocenjevalna lestvica
krvnega tlaka v skladu z
mejnimi vrednostmi WHO

Svetovna zdravstvena organizacija je določila referenčne
vrednosti za oceno krvnega tlaka, ki veljajo za ljudi vseh starosti.
Merilniki boso, ki so opremljeni s to funkcijo, samodejno ocenijo
višino vašega krvnega tlaka glede na lestvico WHO.
Vrednost

Sistolični

Diastolični

od 140

od 90

visoko normalna

130–139

85–89

normalna

120–129

80–84

optimalna

do 119

do 79

arterijska hipertenzija

Manšete

Za zanesljivost rezultata meritve je pomembna tudi pravilna
velikost manšete. Zato boso ponuja za nadlaktne merilnike
različne velikosti glede na obseg nadlakti.
Obseg roke:
16–22 cm = XS-manšeta | 22–32 cm = standardna-manšeta
22–42 cm = univerzalna manšeta | 32–48 cm = XL-manšeta

Izdelki boso so na voljo izključno v lekarnah in
specializiranih prodajalnah.
Tako vam zagotavljamo optimalno svetovanje in storitev
lokalnega strokovnjaka ter zagotovilo, da ste dejansko
prejeli originalno kakovost boso. Nadzor kakovosti se za
boso ne zaključi v proizvodnji, temveč šele z vašim
zadovoljstvom.

Osnovne informacije o merjenju krvnega
tlaka in evidenčno kartico boso najdete
na www.medimaj.com/boso
Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG

Zastopstvo in prodaja

Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen
T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0
F + 49 (0) 74 77 10 21
E zentrale @ boso.de

Medimaj d.o.o.
Mestni trg 11
3210 Slovenske Konjice
T 080 11 98
E info@medimaj.com

www.boso.de

www.medimaj.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo. | 08/2014

Vrhunska kakovost za zdravje

