
even nauwkeurig
1

 als bij de dokter!
2
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Meet thuis  
je bloeddruk Juiste positie van de 

manchet is van belang3.

1 op de 3 mensen meet verkeerd4.
Uit marktonderzoek is gebleken dat 1 op de 3 mensen de 
bloeddruk verkeerd meet door de manchet verkeerd te plaatsen.

Een gewone manchet kan 
onjuiste resultaten geven wanneer 
die verkeerd geplaatst is.

Een gewone manchet geeft slechts op een kleine zone nauwkeurige 
resultaten en moet daarom in een specifieke positie boven de 
slagader worden geplaatst. Als de manchet verkeerd geplaatst 
is, kunnen patiënten onjuiste of variabele resultaten krijgen. 

De meetzone van de Intelli 
Wrap manchet van OMRON 
loopt 360° rond de arm. De 
meetzone kent geen zwakke 
plekken, zodat het haast 
onmogelijk is om de manchet 
verkeerd rond de bovenarm te 
plaatsen.

Oplossing:
De Intelli Wrap manchet geeft 
nauwkeurige resultaten in elke 
positie rond de bovenarm1
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Detectie van onregelmatige hartslag.

Cuff Wrap Guide. Bevestiging dat de 
manchet correct is aangebracht.

Eenvoudig aan te brengen manchet.
EASY

Geheugen voor 1 gebruiker.

CNK: 3137-254
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M3

Eenvoudig aan te brengen manchet.
EASY

Cuff Wrap Guide. Bevestiging dat 
de manchet correct is aangebracht.

Helpt een hoge bloeddruk, de 
voornaamste risicofactor voor een 
beroerte, opsporen6.

Detectie van onregelmatige hartslag.

Geheugen voor 2 gebruikers.

Verschijnt wanneer er een beweging wordt 
waargenomen tijdens het meetproces.

CNK: 3137-262Gemiddelde van 3 laatste metingen.
(genomen binnen 10 minuten)

1 Intelli Wrap Cuff Clinical Study, OMRON M6 Comfort (HEM-7321-E), Dr G. Bilo et al. Italy 2015. Gegevens beschikbaar.
2  IP Protocol, ESH, 2010
3 IMS Market Share Report, March 2016
4 EHS/ISH conference 2014 in Athens, speech Prof. dr. P. Padfield, Internal KOL research
5 Perleberg Consumer Research UK & IT, 2014
6 Woo D et al. Effect of Untreated Hypertension on Hemorrhagic Stroke, Stroke. (2004) 35:1703-1708
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M7 Intelli IT
met Intelli Wrap manchet
en OMRON connect app

CNK: 3479-664

Cuff Wrap Guide. Bevestiging dat de 
manchet correct is aangebracht.

Helpt een hoge bloeddruk, de voornaamste 
risicofactor voor een beroerte, opsporen6.

Detectie van onregelmatige hartslag.

Registratie van bloeddruk ‘s ochtends gemeten  
kan diagnose door de arts vergemakkelijken.

Geheugen voor 2 gebruikers.

Verschijnt wanneer er een beweging wordt 
waargenomen tijdens het meetproces.

Gemiddelde van 3 laatste metingen.
(genomen binnen 10 minuten)

Met Intelli Wrap manchet, voor 
nauwkeurige resultaten in elke positie  
rond de bovenarm1.

INTELLI
WRAP

M6 Comfort
• 360° nauwkeurig door Intelli Wrap manchet

• Uitgebreide functionaliteiten zoals het aangeven van ochtendhypertensie: 
Ochtendhypertensie is de bloeddruk die bij het ontwaken stijgt om later  
op de dag opnieuw te dalen. Deze aandoening kan een belangrijk  
risico inhouden en verklaart ook waarom beroerten en hartaanvallen  
vaak binnen deze tijd optreden.

• Geheugen voor 2 gebruikers

Met de Intelli Wrap manchet, voor 
nauwkeurige resultaten in elke positie rond  
de bovenarm1.

INTELLI
WRAP

Cuff Wrap Guide. Bevestiging dat de 
manchet correct is aangebracht.

Helpt een hoge bloeddruk, de 
voornaamste risicofactor voor een 
beroerte, opsporen6.

Detectie van onregelmatige hartslag.

Registratie van bloeddruk ‘s ochtends 
gemeten kan diagnose door de arts 
vergemakkelijken.

Geheugen voor 2 gebruikers.

Verschijnt wanneer er een beweging wordt 
waargenomen tijdens het meetproces.

Gemiddelde van 3 laatste metingen.
(genomen binnen 10 minuten)

CNK: 3137-296
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M3 Comfort
• 360° nauwkeurig door Intelli Wrap manchet

• Adviserende functies zoals indicatie van te hoge bloeddruk

• Geheugen voor 2 gebruikers

CNK: 3396-983

Met de Intelli Wrap manchet, voor 
nauwkeurige resultaten in elke positie rond 
de bovenarm1.

INTELLI
WRAP

Cuff Wrap Guide. Bevestiging dat de 
manchet correct is aangebracht.

Helpt een hoge bloeddruk, de 
voornaamste risicofactor voor een 
beroerte, opsporen6.

Detectie van onregelmatige hartslag.

Geheugen voor 2 gebruikers.

Verschijnt wanneer er een beweging wordt 
waargenomen tijdens het meetproces.
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