
UA-705 - poloautomatický tlakomer 
krvi, manuálne nafúkanie manžety pomocou 
balónika, indikátor nepravidelného srdcového 
rytmu, pamäť na 30 meraní, mäkká manžeta 
na obvod paže od 22 do 32cm, napájanie
batériou

UA-767NFC - automatický tlakomer krvi, 
indikátor nepravidelného srdcového tepu, 
extra veľký 3-riadkový displej pre jedno-
duchšie čitanie výsledkov, jednodotykové 
meranie, pamäť na 100 meraní, mäkká 
manžeta

UA-1030T - automatický tlakomer krvi, 
hovoriaci v anglickom jazyku, indikátor 
zle nasadenej manžety, indikátor pohybu, 
možnosť manuálne nastavenie tlaku 
hustenia manžety, funkcia TriCheck“ - 
vykonanie 3 meraní s vyhodnotením 
priemeru meraní tlaku, indikátor nepravi-
delného tepu, WHO klasifi kačný indikátor 
krvného tlaku, pamäť na 90 meraní, 
prepravné púzudro, tvrdá manžeta, 
napájanie 4x AA batériami 

UA-787Plus - automatický tlakomer 
krvi, plynulé a rýchle meranie, indikátor 
nepravidelného srdcového tepu, pamäť 
na 60 meraní, tvrdá manžeta na meranie 
paže s obvodom 22-43cm, veľký kom-
plexný 3-riadkový displej s hodinami 
a budíkom

UA-1030T
hovoriaci v anglickom jazyku, indikátor 
zle nasadenej manžety, indikátor pohybu, 
možnosť manuálne nastavenie tlaku 
hustenia manžety, funkcia TriCheck“ - 
vykonanie 3 meraní s vyhodnotením 
priemeru meraní tlaku, indikátor nepravi-
delného tepu, WHO klasifi kačný indikátor 
krvného tlaku, pamäť na 90 meraní, 
prepravné púzudro, tvrdá manžeta, 
napájanie 4x AA batériami 

AKCIOVÁPONUKA

HOMOLA spol. s r.o., - KRAJNÁ 49, 821 04 BRATISLAVA, +421 905 733 990, halasz@homola.sk

platí do vypredania zásob

39,00 €

89,90 €

49,90 €

59,90 €

akciová cena

akciová cena

akciová cena

akciová cena

Na všetky tlakomery v prípade záujmu, kalibrácia spolu s certifi káto v cene tlakomeru!

AKCIOVÁ PONUKA SA TÝKA VYSTAVENÝCH KUSOV NA PREDAJNI.



UA-767 F - automatický tlakomer krvi, 
indikátor nepravidelného srdcového tepu, 
indikátor chyby nasadenia manžety, 
možnosť meraní až 4 užívateľom, 
mäkká manžeta na meranie obvodu 
paže od 22-32cm 

Na všetky tlakomery v prípade záujmu, kalibrácia spolu s certifi káto v cene tlakomeru!

AKCIOVÁPONUKA

HOMOLA spol. s r.o., - KRAJNÁ 49, 821 04 BRATISLAVA, +421 905 733 990, halasz@homola.sk

platí do vypredania zásob

OMRON  i-C10 - automatický tlakomer krvi, 
meranie pri nafukovaní manžety, detekcia 
nepravidelného pulzu srdca, detekcia 
pohybu ruky, univerzálna tvrdá manžeta, 
týždenné priemery nameraných hodnôt 
cez ráno a večer, pamäť 2x84 s dátumom 
a časom 

OMRON MIT Elite Plus - automatický 
tlakomer krvi, konfortné nafukovanie 
s minimalizáciou tlaku manžety na pažu, 
ovládanie jedným tlačidlom, najväčši dis-
plej na trhu, detekcia nepravidelných pul-
zov, detekcia pohybu, možnosť pripojenia
 na PC (kompatibilný pre OS Windows 
2000, XP, Vista, 7), pamäť na 90 meraní 
s dátumom a čosaom merania, možnosť 
pripojenia  sieťového adaptéra, možnosť 
pripojenia aj väčšej manžety ako v je 
v balení, mäkká manžeta pre obvod paže 
22-32cm, 4x AAA batérie 

OMRON Walking style X - technológia 
3-dimenzionálneho senzoru, zobrazenie 
intenzity pohybu, poskytovanie časového 
cielu pre vaše každodenné cvičenie, počí-
tadlo kaorii a ich spotrebu, týždená pamäť 
až do 4 týždňov, úsporný režim

79,00 €

25,00 €

79,00 €

39,90 €

akciová cena

akciová cena

akciová cena

akciová cena

AKCIOVÁ PONUKA SA TÝKA VYSTAVENÝCH KUSOV NA PREDAJNI.


