
NÄR MÄTTE DU DITT BLODTRYCK SENAST?
Högt blodtryck är idag den allra vanligaste välfärdssjukdomen. En av fem vuxna har alltför högt blodtryck, ett tillstånd som kan 
leda till bland annat försämrad blodcirkulation, hjärtinfarkt och stroke. Upptäcker man problemet i tid, kan man förebygga många 
sjukdomar. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycket hemma, som komplement till rutinmätningar hos läkaren. Då kan du 
själv ha kontroll över ditt blodtryck för att förebygga allvarliga sjukdomar. Nu finns helautomatiska blodtrycksmätare som är kliniskt 
godkända för hemmabruk. De är mycket enkla att använda och mäter både blodtryck och puls. Du kan nu kontrollera dina värden i 
lugn och ro, utan att riskera den blodtryckshöjning som ofta inträffar hos läkaren på grund av stress.

BLODTRYCKSMÄTARE NYA OMRON M6W
Helautomatisk blodtrycksmätare för överarmen. Mätaren sparar de 
100 senaste mätningarna inklusive dag och tid för två användare. En 
bekväm manschett som är enkel att använda medföljer. OMRON är 
världsledande tillverkare av blodtrycksapparater. OMRONs blodtryck-
smätare används på sjukhus och vårdcentraler. Levereras med fodral, 
batterier och bruksanvisning. Omrons mätare är utrustade med intelli-
sense-teknologi vilket gör mätningen både snabbare och behagligare.

❤ Helautomatisk blodtrycksmätare för överarmen
❤ Sparar de 100 senaste mätningarna inklusive dag och 
  tid för två användare
❤ Mäter systoliskt och diastoliskt tryck samt din puls
❤ Indikator för oregelbunden puls
❤ Indikator som visar om blodtrycket är inom 
  de rekommenderade värdena
❤ Stort lättläst fönster
❤ Lättförståelig svensk instruktion
❤ Tre års garanti
❤ Fri telefonsupport!

1 369:- 
Ord. pris 1 619:-

BLODTRYCKSMÄTARE NYA OMRON R6
Helautomatisk blodtrycksmätare för handleden. Mätaren sparar automatiskt de 90 sen-
aste mätningarna. Funktionen APS, avancerad positionssensor innebär att om mätaren 
inte hålls i korrekt position så säger mätaren till. Siffrorna är mycket lätta att läsa av. 
Levereras med fodral, batterier och bruksanvisning. Omrons mätare är utrustade med 
intellisense-teknologi vilket gör mätningen både snabbare och behagligare. 

❤ Helautomatisk blodtrycksmätare för handleden
❤ Sparar de 90 senaste mätningarna inklusive dag och tid
❤ Mäter systoliskt och diastoliskt tryck samt din puls
❤ Indikator för oregelbunden puls
❤ Indikator som visar om blodtrycket är inom de rekommenderade värdena
❤ Stort lättläst fönster
❤ Lättförståelig svensk instruktion
❤ Tre års garanti
❤ Fri telefonsupport! 

1 449:- 
Ord. pris 1 711:-

Nu med både normal och bred manchett i en! 
22-42 cm. Vid behov, köp till smal manschett! 

KLINISKT VALIDERAD! KLINISKT VALIDERAD! 



JAG BESTÄLLER FÖLJANDE FRÅN AJ MEDICAL:
BLODTRYCKSMÄTARE FÖR ÖVERARMEN ____st OMRON M6W
Inklusive specialmanschett för arm 22–42 cm och batterier. Pris 1 369:-/st
Porto och postförskottsavgift 148:- tillkommer.

Tillbehör:
Smal manschett för arm 17-22 cm.  Pris 461:-/st ____st.
Nätadapter.    Pris 399:-/st ____st.

BLODTRYCKSMÄTARE FÖR HANDLEDEN ____st OMRON R6
Inklusive integrerad manschett för handled 13,5–21,5 cm och batterier. Pris 1 449:-/st
Porto och postförskottsavgift 128:- tillkommer.
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FRANKERAS EJ
AJ MEDICAL

BETALAR PORTOT

AJ MEDICAL

SVARSPOST
201 222 31

181 20 LIDINGÖ

AJ MEDICAL  Uddvägen 32 A, SE-181 30 Lidingö  e-post: info@ajmedical.se   telefon: 08-767 29 70   fax: 08-767 29 82

Ni kan även beställa via vår webbshop www.ajmedicalshop.se 


