JAPAN

CIŚNIENIOMIERZE
ELEKTRONICZNE

SZANOWNI KLIENCI I PARNERZY!
Na przestrzeni niespełna
sześćdziesięciu lat naszej historii,
poczynając od roku 1950, dzięki
produkcji przyrządów pomiarowych
stosowanych w medycynie, przemyśle
i lotnictwie zdobyliśmy szeroką wiedzę
w zakresie opracowań inżynieryjnych
oraz ponadprzeciętnej kontroli jakości.
Opracowane przez nas wysokiej
jakości przyrządy pomiarowe takie jak
ciśnieniomierze cyfrowe, urządzenia
do mierzenia tętna, oksymetry i
kardiomonitory znalazły uznanie
w różnych krajach świata zarówno
pod marką NISSEI, jak i pod markami
naszych partnerów.

Z ciśnieniomierzy cyfrowych NISSEI
korzystają rodziny na całym świecie.
Jakość tych przyrządów jest tak
wysoka, że nazwa naszej firmy NISSEI
i związek wyrazowy «ciśnieniomierz
cyfrowy» stały się dla wielu
synonimami.
HIDEKI URA
PREZES FIRMY
NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD.
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Producent «Japońska Firma Produkująca Dokładne Przyrządy Pomiarowe»
(Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.)

NISSEI to marka handlowa firmy
Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Japonia.

OD 1950 ROKU
produkuje nowoczesną aparaturę elektroniczną z sektora high-tech, a także
dostarcza akcesoria montażowe znanym na całym świecie producentom,
takim jak: SONY, Omron, Canon, Sanyo,
Seiko, Samsung, Fuji, Philips, Nippon,
Panasonic, JVC.
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W 1975 ROKU
produkuje pierwszy na świecie elektroniczny przyrząd cyfrowy do pomiaru
ciśnienia tętniczego.
Obecnie firma Nihon Seimitsu Sokki
Co., Ltd. słusznie uważana jest za lidera
w produkcji przyrządów medycznych
do kontroli ciśnienia tętniczego i tętna
od zwykłych ciśnieniomierzy po skomplikowane systemy monitoringowe.

OBECNIE
jest właścicielem ośmiu fabryk,
z których cztery znajdują się w Japonii,
a pozostałe na Tajwanie, w Indonezji
i Chinach. Zakłady w Japonii dostarczają
do innych krajów skomplikowane nowoczesne zespoły elektroniczne i akcesoria
montażowe. We wszystkich zakładach
sprawowana jest restrykcyjna i wielopoziomowa kontrola jakości zgodna z
międzynarodowymi standardami.

PEWNY RYTM ŻYCIA!

NISSEI - jakość bez zarzutu.
Tradycyjne japońskie podejście do produkcji najbardziej
skomplikowanego sprzętu elektronicznego.

СERTIFIED
KONTROLA JAKOŚCI

CERTYFIKACJA

W trakcie procesu produkcji ciśnieniomierze elektroniczne
poddawane są czterokrotnej kontroli jakości. Każdy
z modeli NISSEI został zaaprobowany przez Ministerstwo
Zdrowia Japonii. System kontroli jakości firmy posiada
wydany przez TÜV PRODUCTS SERVICE GMBH (Niemcy)
certyfikat zgodności z międzynarodowymi standardami
ISO 9001, ISO 13485/EN 46001.
Każdego roku w fabrykach NISSEI przeprowadzany
jest niezależny audyt (kontrola) pod kątem zgodności
wszystkich parametrów systemu kontroli jakości
z wymogami zawartymi w międzynarodowych
standardach.

Firma jest dostawcą wyrobów medycznych
wykorzystywanych w leczeniu, diagnostyce i profilaktyce
chorób, dlatego też z ogromną odpowiedzialnością odnosi
się do kwestii ich rejestracji oraz certyfikacji zgodnie
z przepisami prawnymi. Dostarczane przez firmę produkty
przechodzą pozytywnie wszystkie etapy testów klinicznych
oraz certyfikacji.
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Nagrodzony znakiem jakości Europejskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Z sukcesem przeszedł testy kliniczne, których celem
było potwierdzenie dokładności pomiarów.

NAJPOPULARNIEJSZY
W JAPONII

DSK-1031
• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
• Automatyczny pomiar.
• Automatyczny wybór ciśnienia w mankiecie.
• Określanie сiśnienia tętna.
• Wskaźnik arytmii.
• Uformowany mankiet (22-42 cm).
• Klasyﬁkacja wg skali WHO.
• Kontrola prawidłowego założenia mankietu.
• Określanie zakłóceń.
• Wskaźnik wiarygodności pomiaru.
• Dwa bloki pamięci po 60 komórek
w każdym + wartość średnia.
• W komplecie zasilacz.

PULSE PRESSURE ARRHYTHMIA
DISPLAY
INDICATOR
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WHO
CUFF CONDITION BODY MOTION RELIABILITY
CLASSIFICATION
INDICATOR
INDICATOR
INDICATOR

2 MEMORIES

CLOCK
FUNCTION

100-220V
AC ADAPTER

PEWNY RYTM ŻYCIA!

DSK-1031
Automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny –
najlepiej sprzedający się ciśnieniomierz w Japonii

AUTOMATYCZNY WYBÓR CIŚNIENIA
Dzięki technologii Fuzzy Inflation
przyrząd mierzy ciśnienie dwa razy.
Najpierw wybiera poziom, do którego
powinien zostać napompowany
mankiet, a następnie, obniżając
ciśnienie, dokonuje szczegółowej
analizy uderzeń serca i wyświetla
dokładny wynik.

RELIABILITY
INDICATOR

CUFF CONDITION
INDICATOR

WSKAŹNIK WIARYGODNOŚCI
Aby uzyskać maksymalnie dokładny
wynik pomiaru, należy przestrzegać
określonych zasad: nie stwarzać
zakłóceń w trakcie pomiaru,
prawidłowo założyć mankiet itd.
Przyrząd automatycznie weryfikuje
przestrzeganie tych reguł, a na
wyświetlaczu pojawia się symbol
wiarygodności.

KONTROLA ZAŁOŻENIA MANKIETU
Przyrząd analizuje, czy mankiet został
prawidłowo założony. Jeśli został
założony prawidłowo, nie za mocno
lub za słabo, na wyświetlaczu pojawia
się symbol OK.
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Nagrodzony znakiem jakości Europejskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Z sukcesem przeszedł testy kliniczne, których celem
było potwierdzenie dokładności pomiarów.

FUNKCJONALNY
& NOWOCZESNY

DSK-1011
• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
• Automatyczny pomiar.
• Pomiar w trakcie pompowania.
• Określanie сiśnienia tętna.
• Wskaźnik arytmii.
• Mankiet standardowy (22-32 cm).
• Klasyﬁkacja wg skali WHO.
• Określanie zakłóceń.
• Dwa bloki pamięci po 60 komórek
w każdym + wartość średnia.
• Tryb spersonalizowany.
• W komplecie zasilacz.

PULSE PRESSURE ARRHYTHMIA
DISPLAY
INDICATOR
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WHO
BODY MOTION
CLASSIFICATION INDICATOR

2 MEMORIES

PERSONAL
MODE

CLOCK
FUNCTION

100-220V
AC ADAPTER

PEWNY RYTM ŻYCIA!

DSK-1011
Funkcjonalny i nowoczesny –
automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny

PULSE PRESSURE
DISPLAY

POMIAR W TRAKCIE POMPOWANIA
Fuzzy Measurement – szybki
i komfortowy pomiar ciśnienia
i pulsu w trakcie pompowania
mankietu.

CIŚNIENIE TĘTNA
Wskaźnik pracy układu sercowonaczyniowego wyliczany jako
różnica między ciśnieniem
skurczowym, a rozkurczowym.
Poziom ciśnienia tętna może prawidłowo odzwierciedlać «rzeczywisty
wiek» naczyń tętniczych, który nie
zawsze może pokrywać
się z ich «biologicznym wiekiem».
Mierzenie ciśnienia tętna pozwala
zapobiegać we wczesnych stadiach
ciężkim chorom takim jak: patologia
narządów krążenia i nerek, a także
pomaga uniknąć udaru i zawału serca.

PROJEKT ZNANEGO MISTRZA
Kazuo Kawasaki to znany japoński
projektant, doktor filozofii, profesor
uniwersytetu w Osace.
Znalazł się na listach «100 Wybitnych
Japończyków» opublikowanych przez
NEWSWEEK w latach 2004 i 2009.
Zdobył wiele nagród:
- nagroda za najlepszy projekt Forum
Projektu Przemysłowego w Hanowerze
- gran prix międzynarodowego salonu
SILMO we Francji
- 11-krotny zwycięzca corocznego
konkursu Japan Good Design Award
w Japonii.
Pracował na stanowisku dyrektora ds.
projektów w firmie Apple Inc.
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Nagrodzony znakiem jakości Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Pierwszy ciśnieniomierz na nadgarstek, który z powodzeniem przeszedł testy kliniczne
celem potwierdzenia dokładności pomiarów zgodnie ze standardami Europejskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

NAJPOPULARNIEJSZY
W JAPONII

WSK-1011
• Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek.
• Automatyczny pomiar.
• Automatyczny wybór ciśnienia w mankiecie.
• Określanie сiśnienia tętna.
• Wskaźnik arytmii.
• Mankiet w kształcie „M”.
• Mankiet ukształtowany odpowiednio
do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).
• Klasyﬁkacja wg skali WHO.
• Określanie zakłóceń.
• Dwa bloki pamięci po 60 komórek
w każdym + wartość średnia.

PULSE PRESSURE ARRHYTHMIA “M” SHAPED
DISPLAY
INDICATOR
CUFF
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WHO
BODY MOTION
CLASSIFICATION INDICATOR

2 MEMORIES

CLOCK
FUNCTION

PEWNY RYTM ŻYCIA!

WSK-1011
Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek –
najlepiej sprzedający się ciśnieniomierz w Japonii

AUTOMATYCZNY WYBÓR CIŚNIENIA
Dzięki technologii Fuzzy Inflation
przyrząd mierzy ciśnienie dwa razy.
Najpierw wybiera poziom, do którego
powinien zostać napompowany
mankiet, a następnie, obniżając
ciśnienie, dokonuje szczegółowej
analizy uderzeń serca i wyświetla
dokładny wynik.

WHO
CLASSIFICATION

“M” SHAPED
CUFF

KLASYFIKACJA WEDŁUG SKALI WHO
Oprócz liczbowej wartości ciśnienia
wynik wyświetla się również w postaci
skali graficznej. Jest to skala klasyfikacji
uzyskanego wyniku pomiaru ciśnienia
tętniczego zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji Zdrowia.

MANKIET W KSZTAŁCIE «M»
Unikalny mankiet M-Cuff został
opracowany i opatentowany przez
firmę NISSEI. Zapewnia on niezawodne
odczytywanie fali tętna od razu
z dwóch tętnic nadgarstka,
co zwiększa dokładność pomiaru.
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UNIWERSALNY
& WYGODNY

DS-11/DS-11a
• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
• Automatyczny pomiar.
• Pomiar w trakcie pompowania.
• Wskaźnik arytmii.
• Mankiet uniwersalny (22-42 cm).
• Określanie zakłóceń.
• Pamięć na 60 wyników + wartość średnia.
• W komplecie zasilacz (dla DS-11a).

ARRHYTHMIA
INDICATOR
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BODY MOTION
INDICATOR

MEMORY

CLOCK
FUNCTION

PEWNY RYTM ŻYCIA!

DS-11/DS-11a
Uniwersalny i wygodny –
automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny

CLOCK
FUNCTION

POMIAR W TRAKCIE POMPOWANIA
Fuzzy Measurement – szybki
i komfortowy pomiar ciśnienia
i pulsu w trakcie pompowania
mankietu.

MANKIET UNIWERSALNY
Dzięki wykorzystaniu opatentowanej
metody, pozwala mierzyć ciśnienie
u osób, u których obwód ramienia
wynosi od 22 do 42 cm (zarówno
u nastolatków, jak i u osób dorosłych).
Dzięki temu, przyrząd idealnie nadaje
się do użytkowania przez rodzinę.

DATA I GODZINA POMIARU
W pamięci przyrządu oprócz wyników
pomiaru ciśnienia i tętna zapisywane
są godzina i data dokonania pomiaru.
Dzięki temu, urządzenie samo prowadzi
dziennik pomiarów.
Kiedy urządzenie jest wyłączone,
na wyświetlaczu pojawia się zegar.
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PROSTY
& DOKŁADNY

DS-10/DS-10a
• Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
• Automatyczny pomiar.
• Pomiar w trakcie pompowania.
• Wskaźnik arytmii.
• Mankiet standardowy (22-32 cm).
• Określanie zakłóceń.
• W komplecie zasilacz (dla DS-10a).

ARRHYTHMIA
INDICATOR
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BODY MOTION
INDICATOR

PEWNY RYTM ŻYCIA!

DS-10/DS-10a
Prosty i dokładny –
automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny

POMIAR W TRAKCIE POMPOWANIA
Fuzzy Measurement – szybki
i komfortowy pomiar ciśnienia
i pulsu w trakcie pompowania
mankietu.

BODY MOTION
INDICATOR

ARRHYTHMIA
INDICATOR

OKREŚLANIE ZAKŁÓCEŃ
W przypadku pojawienia
się takiego wskaźnika zaleca
się usunięcie ewentualnych zakłóceń
i przeprowadzenie pomiaru powtórnie,
nie ruszając się i zachowując ciszę.

WSKAŹNIK ARYTMII
Jeżeli w trakcie mierzenia ciśnienia
zostanie wykryte nieregularne
tętno, po zakończeniu pomiaru
na wyświetlaczu pojawi się symbol
oznaczający arytmię.
Ponadto pomiar zostanie
przeprowadzony z wiarygodną
dokładnością.
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najbardziej
precyzyjny

Według wyników badań German Society of
Hypertension model WS-820 jest uznawany za
najdokładniejszy ciśnieniomierz.

NAJBARDZIEJ
DOKŁADNY

WS-820
• Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek.
• Dopasowujący się do pulsu użytkownika.
• Wskaźnik arytmii.
• Mankiet w kształcie «M».
• Mankiet ukształtowany odpowiednio
do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).
• Dwa bloki pamięci po 30 komórek
w każdym + wartość średnia.
• Data i godzina pomiaru.

ARRHYTHMIA ARRHYTHMIA “M” SHAPED
INDICATOR
INDICATOR
CUFF
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CLOCK
FUNCTION

PEWNY RYTM ŻYCIA!

WS-820
Najbardziej dokładny elektroniczny
ciśnieniomierz nadgarstkowy

*NAJBARDZIEJ DOKŁADNY
CIŚNIENIOMIERZ
W przeprowadzonych testach przez
Niemieckie Towarzystwo Nadciśnienia
model WS-820 jest uznawany za
najbardziej dokładny ciśnieniomierz.
Przeprowadzono testy 50 urządzeń
elektronicznych, nadgarstkowych i na
ramię, różnych producentów.
Model WS-820 uzyskał najwyższy
wynik dokładności pomiaru.
Szczegóły «GEK-Besser Journal
leben» 2/2006.

“M” SHAPED
CUFF

ARRHYTHMIA
INDICATOR

MANKIET W KSZTAŁCIE «M»
Unikalny mankiet M-Cuff został
opracowany i opatentowany przez
firmę NISSEI. Zapewnia on niezawodne
odczytywanie fali tętna od razu
z dwóch tętnic nadgarstka,
co zwiększa dokładność pomiaru.

DOPASOWANIE DO PULSU
Opracowana przez Nissei zaawansowana technologia systemu IQ
zmienia szybkość pomiaru w zależności od częstości pulsu serca
użytkownika. Dzięki temu urządzenie,
podobnie jak specjalista, rejestruje
każde uderzenie serca i pozwala unikać
błędów pomiaru w przypadku spowolnionego lub przyspieszonego pulsu.
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AKCESORIA DO CIŚNIENIOMIERZY

Uformowany mankiet
(obwód ramienia 22-42 cm)
CUFF DSK-1031

Mankiet standardowy
(obwód ramienia 22-32 cm)
CUFF DSK-1011, CUFF DS-10

Mankiet uniwersalny
(obwód ramienia 22-42 cm)
CUFF DS-11

Zasilacz
ADP-W5
Certyfikowany do użytku
wraz ze sprzętem medycznym.
Napięcie wejściowe: ~100-240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:. . . . . . . . . . . . . 6 V ± 5%
Maksymalny prąd obciążenia: . . . . . . . 1.0 А
Zużycie energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 W
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Uformowany mankiet
(obwód nadgarstka 12.5-22,5 cm)
CUFF WSK-1011

FUNKCJE I OZNACZENIA

Znaczek
PULSE PRESSURE
DISPLAY

ARRHYTHMIA
INDICATOR

WHO
CLASSIFICATION

CUFF CONDITION
INDICATOR

BODY MOTION
INDICATOR

RELIABILITY
INDICATOR

PERSONAL
MODE

CLOCK
FUNCTION

Nazwa

Model (str. katalogu)

Określanie сiśnienia
tętna

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8),
WSK-1011 (10)

Automatyczny
wybór ciśnienia w
mankiecie

DSK-1031 (6), WSK-1011 (10)

Pomiar w trakcie
pompowania
mankietu

DSK-1031 (8), DS-11 (12),
DS-10 (14)

Wskaźnik arytmii

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8), WSK1011 (10), DS-11 (12),
DS-10 (14), WS-820 (16)

Klasyfikacja
wg skali WHO

Znaczek

MEMORY

2 MEMORIES

Nazwa
Pamięć na 60
wyników + wartość
średnia
Dwa bloki pamięci
po 30 komórek w
każdym + wartość
średnia
Dwa bloki pamięci
po 60 komórek w
każdym + wartość
średnia

Model (str. katalogu)
DS-11 (12)

WS-820 (16)

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8),
WSK-1011 (10)

Mankiet
w kształcie „M”

WSK-1011 (10), WS-820 (16)

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8),
WSK-1011 (10)

Mankiet
standardowy

DSK-1031 (8), DS-11 (12)

Kontrola
prawidłowego
założenia mankietu

DSK-1031 (6)

Mankiet uniwersalny

DSK-1031 (6), DS-10 (14)

Określanie zakłóceń

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8), WSK1011 (10), DS-11 (12),
DS-10 (14)

Uformowany mankiet WSK-1011 (10), WS-820 (16)

Wskaźnik
wiarygodności
pomiaru

DSK-1031 (6)

Tryb
spersonalizowany

DSK-1031 (8)

Data i godzina
pomiaru

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8), WSK1011 (10), DS-11 (12), WS-820 (16)

“M” SHAPED
CUFF

100-220V
AC ADAPTER

ARRHYTHMIA
INDICATOR

W komplecie
z zasilaczem

DSK-1031 (6),
DSK-1031 (8)

Projekt znanego
mistrza

DSK-1031 (6), DSK-1031 (8),
WSK-1011 (10)

Dopasowanie do
pulsu użytkownika

WS-820 (16)
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Szczegółowe informacje o modelach oraz
obsłudze gwarancyjnej można uzyskać
u dystrybutorów lub w Internecie
pod adresem:

www.NISSEI.pl
Oficjalny dystrybutor w Europie
Little Doctor Europe Sp. z o.o.
ul. Zawiła 57G, 30-390, Kraków, Polska
Tel.: +48 (12) 268-47-46, (12) 268-47-47
Fax: +48 (12) 268-47-53
E-mail: biuro@littledoctor.pl
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