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• Автоматичний тонометр на плече.
• Два методи вимірювання тиску:
 тонів Короткова
 і осциллометричний.
• Індикатор аритмії.
• Стандартна манжета (22-32 см).
• Два блоки пам’яті по 30 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Дата і час вимірювання.
• Джерело електроживлення в комплекті.

DS-700

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ 2 ПАМ'ЯТІ ДАТА І ЧАС

ПР О ФЕ С ІЙН А  ТОЧНІС Т Ь

Подвійний контроль точності.
Два методи вимірювання тиску:
метод тонів Короткова
і осциллометричний.

Професійний електронний автоматичний 
тонометр останнього покоління

ДАТА І ЧАС

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

ТЕХНОЛОГІЯ TWIN CHECK. Подвійний контроль точності виміру. Новітня технологія NISSEI із застосуванням датчика тонів Короткова 
дозволяє проводити вимірювання тиску відразу двома різними методами. Перший метод - тонів Короткова, використовується 
лікарями при вимірюванні механічними тонометрами, а другий - осциллометричний, традиційний для електронних тонометрів.

ДАТА І ЧАС ВИМІРЮВАННЯ. В пам’ять приладу крім результату вимірювання тиску і пульсу заносяться дані про час і дату 
зробленого виміру. Таким чином, прилад сам веде за Вас журнал вимірювань. У вимкненому стані на дисплеї відображається 
годинник.

ІНДИКАТОР АРИТМІЇ. Якщо під час вимірювання виявлено нерегулярний ритм пульсу, то по закінченні вимірювання на дисплеї 
з’явиться значок аритмії. При цьому вимір буде зроблено з достовірною точністю.
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ДИЗАЙН ВІД ІМЕНИТОГО МАЙСТРА. Кадзуо Кавасакі - відомий японський дизайнер, доктор філософії, професор 
Університету в Осаці. Входив до списку «100 Видатних японців » за версією журналу NEWSWEEK в 2004 і 2009 рр. 

Володар безлічі нагород. Обіймав посаду директора по дизайну в компанії Apple Inc.

Відзначений знаком якості Європейського Товариства 
гіпертонії. Успішно пройшов клінічні випробування 
на підтвердження точності вимірювання.

• Автоматичний тонометр на плече.
• Вимірювання при накачуванні.
• Визначення пульсового тиску.
• Індикатор аритмії.
• Стандартна манжета (22-32 см).
• Класифікація за шкалою ВООЗ.
• Визначення перешкод.
• Два блока пам’яті по 60 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Персональний режим.
• Дата і час вимірювання.
• Джерело електроживлення в комплекті.

DS-1011

ФУНКЦІОНА ЛЬНИЙ І  С У ЧАСНИЙ
Функціональний і сучасний 
електронний автоматичний тонометр

ВИМІР ПІД ЧАС НАКАЧУВАННЯ. Fuzzy Measurement - алгоритм швидкого і безболісного вимірювання тиску і пульсу в процесі 
накачування манжети.

ПУЛЬСОВИЙ ТИСК. Показник діяльності серцево судинної системи і обчислюється як різниця між систолічним і діастолічним тиском. 
Рівень пульсового тиску може адекватно відображати «реальний вік» артеріальних судин, який далеко не завжди збігається з їх «біологіч-
ним віком». Знання свого пульсового тиску дозволяє запобігати на ранніх стадіях таким захворюванням, як патологія органів кровообігу і 
нирок, уникнути інсульту і інфаркту міокарда. 

СХВАЛЕНО

ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГІПЕРТОНІЇ

ПЕРСОНАЛЬНИЙ
РЕЖИМ

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД 2 ПАМ'ЯТІ ДАТА І ЧАС

ПУЛЬСОВИЙ
ТИСК

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

ШКАЛА
ВООЗ

ПУЛЬСОВИЙ
ТИСК
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• Автоматичний тонометр на плече.
• Автоматичне накачування.
• Вимірювання при накачуванні.
• Індикатор аритмії.
• Універсальна манжета (22-42 см).
• Визначення перешкод.
• Пам’ять на 60 вимірювань
 (артеріальнийний тиск, пульс, дата, час).
•  Джерело електроживлення в комплекті
 (для DS-11a).

DS-11/DS-11a

УНІВЕРСАЛЬНИЙ I ЗРУЧНИЙ

Завдяки високим стандартам контролю виробництва 
і традиційної для Японії відмінної якості продукції, 
гарантійний термін на прилад становить 5 років.

Універсальний і зручний
автоматичний цифровий тонометр

УНІВЕРСАЛЬНА
МАНЖЕТА

22-42cм

ДАТА І ЧАС

ВИМІР ПІД ЧАС НАКАЧУВАННЯ. Fuzzy Measurement - алгоритм швидкого і безболісного вимірювання тиску і пульсу в процесі 
накачування манжети.

УНІВЕРСАЛЬНА МАНЖЕТА. Завдяки використанню  запатентованого методу, ця манжета може використовуватись для 
вимірювання артеріального тиску у людей із довжиною окружності плеча від 22 до 42 см (як для підлітків, так і для дорослих). 
Така можливість робить цей прилад ідеальним для сімейного використання.

ДАТА І ЧАС ВИМІРЮВАННЯ. В пам’ять приладу крім результату вимірювання тиску і пульсу заносяться дані про час і дату 
зробленого виміру. Таким чином, прилад сам веде за Вас журнал вимірювань. У вимкненому стані на дисплеї відображається 
годинник.

УНІВЕРСАЛЬНА
МАНЖЕТА

22-42cм

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ ПАМ'ЯТЬ ДАТА І ЧАС
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Завдяки високим стандартам контролю виробництва 
і традиційної для Японії відмінної якості продукції, 
гарантійний термін на прилад становить 5 років.

• Автоматичний тонометр на плече.
• Автоматичне накачування.
• Вимірювання при накачуванні.
• Індикатор аритмії.
• Стандартна манжета (22-32 см).
• Визначення перешкод.
•  Джерело електроживлення в комплекті
 (для DS-10a).

DS-10/DS-10a

ПР О С Т ИЙ  І  ТОЧНИЙ
Простий і точний
автоматичний цифровий тонометр

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

ВИМІР ПІД ЧАС НАКАЧУВАННЯ. Fuzzy Measurement - алгоритм швидкого і безболісного вимірювання тиску і пульсу в процесі 
накачування манжети.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕШКОД. У разі появи такого індикатора рекомендується провести повторне вимірювання, виключивши при 
цьому можливі перешкоди, не рухаючись і дотримуючись тиші.

ІНДИКАТОР АРИТМІЇ. Якщо під час вимірювання виявлено нерегулярний ритм пульсу, то по закінченні вимірювання на дисплеї 
з’явиться значок аритмії. При цьому вимір буде зроблено з достовірною точністю.

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД
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• Автоматичний тонометр на плече.
• Індикатор аритмії.
• Стандартна манжета (22-32 см).
• Два блока пам’яті по 30 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Максимально просте використання.
• Великі цифри на дисплеї.
•  Джерело електроживлення в комплекті.

DS-500

НАЙБІ ЛЬШ ПОПУЛЯРНИЙ

Завдяки високим стандартам контролю виробництва 
і традиційної для Японії відмінної якості продукції, 
гарантійний термін на прилад становить 5 років.

Найпопулярніший електронний
автоматичний тонометр

2 ПАМ'ЯТІ

ВЕЛИКИЙ
ДИСПЛЕЙ

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

ДВА БЛОКА ПАМ’ЯТІ. Два окремі блоки пам’яті, в кожному з яких зберігається по 30 вимірювань і їх середнє значення. 
Використовуються для незалежного зберігання вимірювань 2-х користувачів або роздільного зберігання ранкових і вечірніх 
вимірів.

ВЕЛИКИЙ ДИСПЛЕЙ. На збільшеному дисплеї одночасно виводяться результати вимірювання тиску і пульсу. Великі і чіткі цифри
індикації зручні для людей з слабким зором.

ІНДИКАТОР АРИТМІЇ. Якщо під час вимірювання виявлено нерегулярний ритм пульсу, то по закінченні вимірювання на дисплеї 
з’явиться значок аритмії. При цьому вимір буде зроблено з достовірною точністю.

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ 2 ПАМ'ЯТІ



8 автоматичні тонометри на зап’ясток

• Автоматичний тонометр на зап’ясток.
• Автоматичний вибір тиску накачування.
• Визначення пульсового тиску.
• Індикатор аритмії.
• Манжета у формі «М» (дивись стор. 9).
• Преформована манжета для
 окружності зап’ястка (12.5-22.5 см).
• Класифікація за шкалою ВООЗ.
• Визначення перешкод.
• Два блока пам’яті по 60 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Дата і час вимірювання.

WS-1011

ЛІДЕР ПРОД А Ж У В ЯПОНІЇ
Автоматичний тонометр на зап’ясток -
лідер продажу в Японії

ШКАЛА
ВООЗ

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД

ВИБІР ТИСКУ НАКАЧУВАННЯ. Завдяки технології Super Comfort System (SCS) прилад вимірює тиск двічі. спочатку прилад підбирає 
необхідний рівень накачування манжети, а потім, знижуючи тиск, виробляє детальний аналіз ударів серця і видає точний результат.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ШКАЛОЮ ВООЗ. Крім числового значення тиску, результат також відображається у вигляді графічної шкали 
класифікації отриманого значення артеріального тиску, відповідно до рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕШКОД. У разі появи такого індикатора рекомендується провести повторне вимірювання, виключивши при 
цьому можливі перешкоди, не рухаючись і дотримуючись тиші.

Відзначений знаком якості Європейського Товариства гіпертонії.
Перший тонометр на зап’ясток, який успішно пройшов клінічні випробування
на підтвердження точності вимірювання за стандартами ESH.

СХВАЛЕНО

ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГІПЕРТОНІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД 2 ПАМ'ЯТІ ДАТА І ЧАС

ПУЛЬСОВИЙ
ТИСК

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

УНІКАЛЬНА
ФОРМА

ШКАЛА
ВООЗ
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Модель WS-820 визнана найбільш точним
тонометром за результатами тестів
Німецького Товариства гіпертонії.

• Автоматичний тонометр на зап’ястя.
• Підлаштування під пульс користувача.
• Індикатор аритмії.
• Манжета у формі «М».
• Преформована манжета для
 окружності зап’ястка (12.5-21.5 см).
• Два блока пам’яті по 30 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Дата і час вимірювання.

WS-820

Н АЙБІ ЛЬШ  ТОЧНИЙ*

Найточніший електронний автоматичний
тонометр на зап’ясток

УНІКАЛЬНА
ФОРМА

*НАЙТОЧНІШИЙ ТОНОМЕТР. Модель WS-820 визнано найбільш точним тонометром за результатами тестів Німецького Товариства 
Гіпертонії. Тестувалося більше 50 електронних приладів різних виробників, як на зап’ясток, так і на плече. Модель WS-820 набрала 
вищий бал по точності вимірювання. Подробиці в журналі «GEK-Besser leben» 2 /2006 і на сайті www.nissei.ua

МАНЖЕТА У ФОРМІ «М». Унікальна манжета M-Cuff, розроблена і запатентована компанією NISSEI. 
Забезпечує надійне зчитування пульсової хвилі відразу з двох артерій зап’ястка, що підвищує точність виміру.

ПІДЛАШТУВАННЯ ПІД ПУЛЬС. Компанією NISSEI розроблена передова технологія IQ System, яка змінює швидкість 
вимірювання в залежності від частоти пульсу користувача. Таким чином прилад, подібно до лікаря-фахівця, 
фіксує кожен удар серця і дозволяє уникнути помилок вимірювання при уповільненому або прискореному пульсі.

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ 2 ПАМ'ЯТІ ДАТА І ЧАС

УНІКАЛЬНА
ФОРМА

Повітряна камера
Артерії

Манжета Рука
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• Автоматичний тонометр на зап’ясток.
• Індикатор аритмії.
• Манжета у формі «М» (дивись стор. 9).
• Преформована манжета для
 окружності зап’ястка (12.5-21.5 см).
• Два блока пам’яті по 30 ячійок в кожному
 + середнє значення.
• Індикатор правильного положення руки.
• Дата і час вимірювання.

WS-1000

БЮД Ж Е Т НИЙ

Завдяки високим стандартам контролю виробництва 
і традиційної для Японії відмінної якості продукції, 
гарантійний термін на прилад становить 5 років.

Бюджетний електронний автоматичний
тонометр на зап’ясток

ДАТА І ЧАС

ІНДИКАТОР
ПОЛОЖЕННЯ

2 ПАМ'ЯТІ

ДАТА І ЧАС ВИМІРЮВАННЯ. В пам’ять приладу крім результату вимірювання тиску і пульсу заносяться дані про час і дату 
виробленого виміру. Таким чином, прилад сам веде за Вас журнал вимірювань. У вимкненому стані на дисплеї відображається 
годинник.

ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ МАНЖЕТИ. Для вибору правильного положення приладу при вимірюванні, Ви можете скористатися 
«Індикатором положення манжети ». При положенні манжети на рівні серця на індикаторі з’являється знак «ОК».

ДВА БЛОКИ ПАМ’ЯТІ. Два окремі блоки пам’яті, в кожному з яких зберігається по 30 вимірювань і їх середнє значення. 
Використовуються для незалежного зберігання вимірювань 2-х користувачів або роздільного зберігання ранкових і вечірніх 
вимірів.

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ 2 ПАМ'ЯТІ ДАТА І ЧАС

ІНДИКАТОР
ПОЛОЖЕННЯ

УНІКАЛЬНА
ФОРМА
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ДОВІДНИК ФУНКЦІЙ І ПОЗНАЧЕНЬ

Значок Назва Модель (стор. каталогу)

Технологія 
Twin Check DS-700 (3)

ПУЛЬСОВИЙ
ТИСК

Визначення
пульсового тиску DS-1011 (4), WS-1011 (8)

Технологія Super 
Comfort System WS-1011 (8)

Алгоритм 
Fuzzy Measurement

DS-1011 (4), DS-11/DS11a (5), 
DS-10/DS10a (6)

ІНДИКАТОР
АРИТМІЇ

Індикатор
аритмії

DS-700 (3), DS-1011 (4), DS-11/DS-11a (5), 
DS-10/DS-10a (6), DS-500 (7), 
WS-1011 (8), WS-820 (9), WS-1000 (10)

ШКАЛА
ВООЗ

Класифікація тиску 
за шкалою ВООЗ DS-1011 (4), WS-1011 (8)

ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕШКОД

Визначення
перешкод

DS-1011 (4), DS-11/DS11a (5), 
DS-10/DS-10a (6), WS-1011 (8)

ІНДИКАТОР
ПОЛОЖЕННЯ

Індикатор положення
манжети WS-1000 (10)

Підстроювання під
пульс користувача WS-820 (9)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ
РЕЖИМ

Персональний 
режим DS-1011 (4)

ДАТА І ЧАС

Режим дати
і часу

DS-700 (3), DS-1011 (4),
DS-11/DS-11a (5), WS-1011 (8), 
WS-820 (9),  WS-1000 (10)

1. Функції

Значок Назва Модель (стор. каталогу)

2 ПАМ'ЯТІ

Два блоки пам’яті по
30 ячійок в кожному

DS-700 (3), DS-500 (7), 
WS-820 (9), WS-1000 (10)

2 ПАМ'ЯТІ

Два блоки пам’яті по
60 ячійок в кожному DS-1011 (4), WS-1011 (8)

ПАМ'ЯТЬ
60 ячійок пам’яті DS-11/ DS-11а (5)

4. Пам’ять

Значок Назва Модель (стор. каталогу)

УНІКАЛЬНА
ФОРМА

Манжета M-Cuff WS-1011 (8), WS-820 (9), 
WS-1000 (10)

Стандартна 
манжета

DS-700 (3), DS-1011 (4),
DS-10/ DS-10а (6), DS-500 (7)

УНІВЕРСАЛЬНА
МАНЖЕТА

22-42cм
Універсальна 
манжета DS-11/ DS-11а (5)

Преформована 
манжета WS-820 (9), WS-1000 (10)

Преформована 
манжета WS-1011 (8)

3. Манжета

Значок Назва Модель (стор. каталогу)

Дизайн від 
іменитого майстра DS-1011 (4), WS-1011 (8)

5. Інше
Значок Назва Модель (стор. каталогу)

АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТІ

Джерело 
електроживлення 
в комплекті

DS-700 (3), DS-1011 (4), DS11a (5), 
DS-10a (6), DS-500 (7)

2. Живлення
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