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Escutar o corpo

Conhecimento que dá saúde

Tome controlo da sua saúde e viva em plenitude. 
Queremos que todos possam viver uma vida saudável 
e equilibrada. A chave está em saber gerir a saúde. 
Todos devemos ter responsabilidade pela nossa 
própria saúde.

A OMRON é reconhecida pelo design avançado dos 
medidores de pressão arterial, utilizados pelas pessoas 

hospitais. A monitorização da pressão arterial é da 
maior importância na prevenção e fundamental para 

Pretendemos apresentar soluções para que se conheça 
e se compreenda o corpo, e assim, exista maior 
sensibilidade para a tomada de decisões na saúde. 
É por isto que oferecemos produtos e ferramentas que 
permitem que qualquer um possa monitorizar a sua saúde 
em casa, ajudando-os a manter uma vida saudável.



Índice

Monitores de Pressão Arterial

Saber mais

Nebulizadores

Saber mais

Balanças

L e a rn m o re

Equipamentos Profissionais

Saber mais

Termómetros & Terapia no alívio da dor

Saber mais

A realização de leituras em casa ou noutro local é 
vital para manter a hipertensão sobre controlo. 
Quer opte por um dispositivo de braço ou de pulso, 
nós temos a solução indicada para si. 

Atualmente, a sociedade tem sido confrontada 
com um aumento de problemas respiratórios. 
Oferecemos uma seleção excelente de produtos 

respiratórias. 

para monitorizar estes dados. um sinal de que algo pode não estar bem, obtenha 
resultados precisos com os termómetros OMRON. 

A OMRON tem uma seleção de equipamentos 



Para uma medição prática e fiável, no pulso.
A Tecnologia Intellisense confere maior rapidez, 
comodidade e fiabilidade no processo de medição

RS2

Medidores de
Pressão Arterial Nebulizadores EquipamentosTermómetros &

da dor
Balanças

 Tecnologia Intellisense

 

 30 memórias

 

BraçoPulso

 

 

entidades reconhecidas internacionalmente

CNP 6291187 | HEM-6161-E



Tecnologia Intellisense aplicada à braçadeira com 
uso de pressão estritamente necessária. Efetua a medição 
com rigor tornando-a mais rápida e menos incómoda.

M2

Medidores de
Pressão Arterial Nebulizadores EquipamentosTermómetros &

da dor
Balanças

 Tecnologia Intellisense

 

 30 memórias

 

 

BraçoPulso

 

 

entidades reconhecidas internacionalmente

CNP 6401109 | HEM-7121-E



BraçoPulso

O Omron M3 Comfort possui a tecnologia de
braçadeira Intelli Wrap com precisão de 360
Proporciona resultados precisos em qualquer 
posição em torno do braço*

M3 Comfort
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 Tecnologia Intellisense

 Braçadeira Intelli Wrapp** - precisão 360

 Deteção de movimento corporal

 Indicador para os valores de PA elevados

 

 

 

 

CNP 6520577 | HEM-7155-E conhecido 

da medição. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial  ainda mais simples.



BraçoPulso

O novo M4 possui a tecnologia da 
braçadeira Intelli Wrap com precisão 360 ˚ 
Proporciona resultados em qualquer posição em 
torno do braço* e Tecnologia bluetooth: Omron Connect 

M4 Intelli IT
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 Braçadeira Intelli Wrap** - precisão 360

 

 

 Conectividade Bluetooth

 Deteção de movimento corporal

 Indicador de correta colocação da braçadeira

 Clinicamente validado, incluindo diabéticos e grávidas

 

 

valores de PA elevados

CNP 6521666 | HEM-7155T-EBK conhecido 

da medição. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial  ainda mais simples.



BraçoPulso

O novo Omron M7 Intelli IT deteta fibrilhação auricular e efetua 
3 medições consecutivas. Proporciona resultados precisos em 
qualquer posição em torno do braço* e Tecnologia bluetooth: 
Omron Connect

M7 Intelli IT
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 Braçadeira Intelli Wrap** - precisão 360

 

 

 Conectividade Bluetooth

 Deteção de movimento corporal

 Indicador de correta colocação da braçadeira

 Clinicamente validado, incluindo diabéticos e grávidas

 

 Modo de 3 medições automáticas

 

 
Proporciona uma fácil visualização das medições do dispositivo, histórico e 

média de valores. Permite que seja mais fácil visualizar, guardar e partilhar 

os dados de saúde pessoal com outras aplicações, como a Apple Health

CNP 6521674 | HEM-7361T-EBK conhecido 

da medição. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial  ainda mais simples.



BraçoPulso

A revolução no controlo da pressão arterial.
Monitor de pressão arterial tudo em um. 
Sem tubos, sem cabos

Evolv
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 Tecnologia Intellisense

 Braçadeira Intelli Wrap** - precisão 360

 

 Indicação de correta colocação da braçadeira

 

 Omron connect app - Acesso ilimitado e monitorização de progresso

 

 
tem conectividade via Bluetooth para registo dos valores 

através do smartphone.

CNP 6523419 | HEM-7600T-E conhecido 

da medição. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial  ainda mais simples.
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RS2Modelo M2 M3 Comfort M4 Intelli IT M7 Intelli IT Evolv

APP Omron Connect

Tecnologia Intelli Wrap

Braçadeira

Indicação de correta colocação  
da braçadeira

Deteção de batimento cardíaco irregular

Deteção de movimento corporal

Tecnologia Intellisense

Modo de comparação de medições

Indicador de PA elevada

Data e hora

Perfis de utilizador

Memórias

Valor médio das últimas 3 medições

Valor médio das leituras matinais e noturnas

Deteção de fibrilhação auricular

Modo de 3 medições automáticas

Intelli WrapIntelli WrapIntelli WrapIntelli WrapBraçadeira

  

Comparativo



Indicado para o tratamento de complicações do trato 
respiratório inferior - Asma, bronquite ou alergias

CompAir C28P
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 Tecnologia exclusiva de válvula virtual

 

 

 µm MMAD, ideal para alcançar 
as vias respiratórias inferiores

 
Taxa de aproveitamento elevada

 

 

 

necessita de válvulas de silicone normalmente utilizadas neste tipo de nebulizadores

CNP 6406074 | NE-C28P-E* Este equipamento nebulizador por compressão encontra-se adequado para administração de medicação, como corticosteróides, p.ex . 



Um único dispositivo proporciona um rápido alívio das 
vias respiratórias superiores, intermédias e inferiores 
com um simples ajuste

A3 Complete
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adaptadas a vias respiratórias superiores (rinite, sinusite, 

 

 

 
O nebulizador A3 Complete proporciona uma vasta gama de soluções de 

nebulização para terapia da asma e de outros problemas respiratórios

CNP 6421727 | NE-C300-E* Este equipamento nebulizador por compressão encontra-se adequado para administração de medicação, como corticosteróides, p.ex . 



O único no mercado equipado com um aspirador nasal que limpa 
gentilmente o nariz do bebé. Reduz a congestão e permite respirar 
livremente. Esta ação ajuda a uma deposição eficiente da medicação 
nas vias respiratórias superiores e inferiores aquando da nebulização

Duobaby
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9 µ

 µ e 

 Aspirador nasal - limpa delicadamente o nariz; 
fácil de usar e lavar; desenho ergonómico e higiénico 

 Compartimento com tampa, para arrumar todos os acessórios

 

 

 
Indicado para tratamento de alterações das vias respiratórias inferiores (asma, bronquite 

CNP 7472184 | NE-C301-E* Este equipamento nebulizador por compressão encontra-se adequado para administração de medicação, como corticosteróides, p.ex . 



Um nebolizador portátil, que cabe em qualquer bolso, mochila ou mala. 
O seu modo de funcionamento permite acionar a nebulização imediatamente, 
apenas com um botão. Pode ser usado discretamente em locais públicos e em 
qualquer posição, mesmo invertida

MicroAir U100
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 Tamanho reduzido, portátil

 Totalmente silencioso

 

 Nebuliza todos os tipos de medicação

 

 

 

 

CNP 6235721 | NE-U100-E

µ

*   Este equipamento nebulizador por membrana vibratória encontra-se adequado para administração de medicação, como corticoster óides, p.ex. 



Indicado para o tratamento de complicações 
respiratórias. Trato respiratório como a asma, 
bronquite ou alergias

CompAir Basic C803
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 Tamanho portátil para utilzação fácil, rápida e prática

 µm MMAD; 

 

Adaptador AC; Manual de instruções; Bolsa protetora

 

 

CNP 6263830 | NE-C803-E* Este equipamento nebulizador por compressão encontra-se adequado para administração de medicação, como corticosteróides, p.ex . 
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CompAir C28PModelo A3 Complete Duobaby MicroAir U100 CompAir Basic C803

Benefícios

Utilizador

Patologia

Local de utilização

MMAD

Taxa de nebulização

 

Nebulização rápida
Tratamento completo

Rápido
Pequeno

Silencioso

Silencioso

Pilhas

Inalação em qualquer posição

Alivia a congestão nasal
Reduz o risco de infeções

Trata as vias resp. sup. e inf.
Higiénico e lavável

Adultos e crianças Adultos e crianças Adultos e criançasAdultos, crianças e bebésBebés

Vias resp. 
Interm.

Vias resp. Inf. Vias resp.
Sup.

Vias resp. 
Inf.

Vias resp.
Sup.

Vias resp. 
Inf.

Vias resp. 
Inf.

Vias resp. 
Inf.

Utilização 
doméstica

Utilização 
doméstica

Utilização 
doméstica

Utilização 
domésticaPortátil

3 µm 3 µmµmµm µm 3 µm 9 µm µm

Vias Respiratórias Superiores
Rinite, sinusite, faringite, amigdalite, laringite, resfriado

Vias Respiratórias Intermédias
Traqueite e tranqueobronquite

Vias Respiratórias Inferiores
Asma, DPOC, bronquiolite, bronquiecstasia, broncopneumonia



Termómetro digital de leitura rápida
Flex TEMP Smart
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 Alerta acústico

 Memória da última leitura

 

 

 

CNP 6173534 | MC-343F-E

comodidade durante a medição, especialmente para crianças e bebés.

* PONTA FLEXÍVEL PARA MÁXIMA COMODIDADE



Termómetro digital de ouvido. Medição instantânea e de 
alta precisão por infravermelhos. Recomendado especialmente 
em bebés pela rapidez e pelo conforto na medição.

Gentle TEMP 520
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 9 memórias

 

 

 

 

CNP 6318568 | MC-520-E



O Omron E3 intense é um neuroestimulador com programas 
pré-definidos para os ombros, costas, braços, pernas, pés, 
articulações e 3 modos de massagem

E3
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 Ajuda a bloquear a origem da dor

 

 

 

 

 

 

 

CNP 6291039 | HV-F021-EW

Por ser portátil, pode ser utilizado em casa, no escritório ou em viagem, no tratamento 
da dor aguda ou tensão muscular, aliviando assim a dor sem recorrer a medicação com 



Com a balança digital HN289, a avaliação 
do peso tornou-se mais elegante

HN289
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de alta qualidade, garante segurança e estabilidade

 

 

 

HN-289-EB; HN-289-EBK; HN-289-ESL
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Avalia a gordura corporal, peso e IMC
BF214

 Cálculo e exibição no mostrador de % Massa Gorda 
e % Músculo Esquelético

 Medição rápida e simples, exibição dos resultados 
num visor grande, de fácil leitura

 Acabamento de elevada qualidade, garante 
segurança e estabilidade

 
dispositivo médico

 

 

 imagem mais completa da sua composição corporal, e ainda 
lhe vai recordar medições anteriores.

CNP 6403238 | HBF-214-EBW
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BF511

 Metabolismo basal

 

 % Massa Gorda

 % Músculo Esquelético

 

 

 

CNP 6173542 | HBF-511-E

O BF511 é o monitor de composição corporal da Omron mais 
completo. Utiliza 8 sensores tanto nas mãos como nos pés e 
fornece uma visão ampla da gordura corporal e visceral, 
nível músculo-esquelético, IMC e metabolismo em repouso
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HEM 907

 

 Método oscilométrico ou ausculatório

 

 

 Isento de substâncias tóxicas, p.ex. mercúrio

 Modo de medição sequencial, com indicação da média das medições

 3 anos de garantia

 

 

 Esvaziamento ajsutável no modo auscultatório

 

 

 

HEM-907-E7

Monitor de pressão arterial automático. Tecnologia 
profissional (AOBP - Automated Office Blood Pressure), 
para redução de efeito bata-branca 

Validado clinicamente – protocolos AAMI e BHS. 
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M24/7P

 

 

 

 

 Silencioso

 Permite emissão de relatório de risco cardiovascular 

 

 Estojo de transporte

 

 

 

BP5

Monitor de pressão arterial automático profissional
MAPA - Monitorização Ambulatória de Pressão Arterial
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U-780 Neb. Ultrassónico

 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE-U780

Display retro iluminado de grandes dimensões, para 
facilitar a leitura do tempo, o volume de ar e a velocidade 
de nebulização. Recipiente de medicação amovível o que 
permite lavar/esterilizar sem riscos de danificar o aparelho
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