
Microlife WatchBP 
Profesionálne tlakomery 

Staňte sa súčasťou veľkého hnutia v prevencii 
pred mozgovou príhodou a chorobami srdca. 

Poďme spolupracovať na 
ceste za lepším zdravím. 



Odporúčania ESH 
Diagnóza hypertenzie v ambulancii : 
 - Meranie TK v ordinácii 
2 merania počas jedného vyšetrenia pri 
minimálne 2 – 3 návštevách ambulancie     
- Ambulantné meranie krvného tlaku   

(24-hod. monitorovanie) 
- Domáce meranie krvného tlaku 
Základná podmienka: 
- Správna technika merania 
- Výber správneho prístroja 





Odporúčania ESH 

TLAKOMER = certifikovaný zdravotnícky prístroj na 
izolované meranie TK 
- Zákaz Hg               automatický prístroj na 

oscilometrickom princípe – meranie oscilácií  tlaku 
v manžete spôsobených pulzáciami                            
a.brachialis              primárna detekcia MAP, STK a 
DTK nepriamo odhadované na základe 
matematického výpočtu 

- Presnosť výpočtu = kvalita prístroja 
-  Overenie presnosti podľa medzinárodných      
štandardných protokolov – BHS, ESC/ESH, ANSI/AAMI 



Vysoká presnosť a klinické schválenie 

 Všetky Microlife tlakomery prešli validáciou podľa protokolov 
BHS & ESH. 

Presnosť prístrojov na 
meranie krvného tlaku 
Za posledných 10 rokov prešli všetky 
Microlife tlakomery viac ako 20 validáciami 
podľa protokolov spoločností BHS 
a ESH. Zahrňuje validáciu tlakomerov 
pre špeciálnu skupinu pacientov, ako sú 
pacientky s vysokým krvným tlakom počas 
tehotenstva (pre-eklampsia), pacienti 
s ochorením obličiek a obézni pacienti. 



WatchBP 
prehľad produktov 

Meranie krvného tlaku v ambulancii 

Ambulantné meranie 
krvného tlaku 

Meranie krvného tlaku v domácom prostredí 



Meranie TK v ambulancii 



- Rýchle, ľahké a presné vyhodnotenie členkovo – ramenného tlakového  indexu   

(ABI) 

- Detekcia atriálnej fibrilácie (AFIB) 

- Súčasné meranie na oboch ramenách pre zistenie IAD 

 

 



WatchBP Office ABI 
 



BHS validácia 

Saladini et al. blood pressure monitoring 2011 

Presnosť tlakomeru Microlife WatchBP Office ABI je hodnotená podľa 

protokolov Európskej spoločnosti pre hypertenziu a Britskej 

hypertenziologickej spoločnosti. 
Francesca Saladini, Elisabetta Benetti, serena Masiero and Paolo Palatini 

 

Výsledky: Tlakomer prešiel všetkými troma fázami hodnotenia 
podľa protokolu ESH pre SBP a DBP. Podľa protokolu BHS získal 
tlakomer stupeň A pre SBP a DBP.  Stupeň A/A získal v kategórii 
nízkeho tlaku (<130/80 mmHg), stupeň B/A v strednej kategórii 
(130-160/80-100 mmHg) a stupeň A/A v najvyššej. 



 

 

 

 

Watch BP O3  ambulatory 
 

 

• Prešiel validáciou 
medzinárodných protokolov (2x)  

 

 

 

• Vhodné počas tehotenstva a pri  
pre-eklampsii (validované BHS ) 

• Vhodné pre pacientov s ESRD 

1) Ragazzo et al. BPM 2009 

2) Stergiou et al. JHH 2010 

Ambulantné  monitorovanie TK 



Meranie TK v domácom prostredí  



US Patent 6485429 B2 

Detekcia pulzovej 
arytmie 

Patentované 
funkcie 

US Patent 6,447,457 B1 

3 automatické merania a 
analýza výsledkov 

US Patent 7,680,532 
US Patent 7,020,514 

Detekcia atriálnej 
fibrilácie 
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US Patent 6485429 B2 

Patentovaná funkcia:  
Detekcia pulzovej arytmie 

Ak počas merania dôjde k pulzovej arytmii (nepravidelná srdcová činnosť), 
výsledok merania nebude nepravidelnosťou ovplyvnený. Naopak, pacient bude  
o arytmii informovaný zobrazením symbolu PAD na displeji. Túto informáciu má 
oznámiť svojmu lekárovi, ktorý navrhne ďalšiu liečbu.  
Včasná identifikácia môže uľahčiť liečbu arytmie srdca. 
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US Patent 6,447,457 B1 

Patentovaná funkcia:  
3 automatické merania 

Microlife Average Mode – režim trojitého 
automatického merania krvného tlaku. 
 
Po 1. meraní nasleduje 15 sekundová prestávka pre 
relaxáciu ciev, nasleduje 2. a 3. meranie. Počas meraní sa 
na displeji nezobrazujú hodnoty tlaku, iba čas do ďalšieho 
merania. Po meraniach sa hodnoty analyzujú a na displeji 
sa zobrazí hodnota, ktorá zodpovedá hodnote tlaku krvi 
pacienta v kľudovom stave. Meranie trvá približne 3 
minúty.  
Ak by pri jednotlivom meraní došlo k chybe, tlakomer 
automaticky uskutoční 4. alebo aj 5. meranie, aby 
nazbieral výsledky 3 úspešných meraní. Výsledky získane 
metódou MAM sú signalizované symbolom „MAM“ na 
displeji. 
 
Technologia MAM umožňuje presne, spoľahlivé 
a rýchle meranie tlaku krvi a dokáže čiastočne eliminovať 
príznaky „syndrómu bieleho plášťa“, tzn. zvýšenie tlaku 
krvi v ambulancii lekára v dôsledku 
stresu rôzneho pôvodu a príčiny. 

Skutočná hodnota 
krvného tlaku 

Presnosť 
samostatného 
merania 
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Atriálna FIBrilácia – fibrilácia predsiení 

Pri zdravej srdcovej činnosti vychádza z určitého miesta srdca (nodus sinoatrialis) elektrický 
impulz, ktorý sa šíri jednotlivými časťami srdca a reguluje jeho správnu činnosť.  
Pri atriálnej fibrilácii sa srdcové predsiene chaoticky chvejú. Namiesto toho, aby sa  
z predsiene vypumpovala krv do srdcovej komory, časť krvi ostáva v predsieni, stagnuje, môže 
sa vytvoriť krvná zrazenina (trombus).  
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Atriálna FIBrilácia – fibrilácia predsiení 

Vzniknutá zrazenina (trombus) sa po čase môže uvoľniť a tlakom krvi je unášaná 
cievnym systémom ďalej a ďalej od srdca, až sa nakoniec vzhľadom na svoju veľkosť 
zasekne a upchá tepnu – vznik NCMP, IM.  
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Detekcia Atriálnej fibrilácie  
(fibrilácie predsiení). 

Symptómy atriálnej fibrilácie: 

• palpitácie (búšenie srdca) 
• bolesti na hrudi, dýchavičnosť 
• závrate 
• pocit vyčerpania a nedostatku energie 
• ŽIADNE!!!!!!!!! (25-40%) 
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Príčiny vzniku atriálnej fibrilácie: 
• hypertenzia 
• ICHS, vrodené srdcové chyby 
• systematické ochorenia, DM, ochorenia pľúc a štítnej žľazy 
• nezdravý životný štýl, obezita, vek ... 



Atriálna FIBrilácia – fibrilácia predsiení 

Atriálna fibrilácia v ľavej 
predsieni  

Trombus (zrazenina) 

Srdce 

Trombus upchal  
malú cievku  
v mozgu 

Poškodená časť  
mozgu 

Trombus (zrazenina) sa plaví 
krvným riečišťom 
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Afib – 5-8x vyššie riziko NCMP 

Afib – príčinou >30% všetkých mozgových príhod 

2-násobné riziko úmrtia na NCMP pri Afib  

1,5 – násobné náklady na starostlivosť o pacienta 



Atriálna FIBrilácia – fibrilácia predsiení 

Fakty:  
• 4,7 mil. infarktov v Európe (2011) 
• 40 % prípadov infarktu by sa dalo predísť pri včasnej detekcii 
•včasná detekcia a liečba Afib -  zníženie rizika vzniku NCMP o 68%     
• AFIB sa deteguje 100% iba na EKG 
• analýza EKG si však vyžaduje kvalifikovaného lekára 
• je potrebná návšteva lekára 

• ale… AFIB nie je predvídateľná! 

V počiatočnej fáze AF nastáva 
občas, zriedkavo. Stav netrvá 
dlho,  
po krátkom čase sa obnoví 
správna činnosť srdca. 

Po čase neodhalená a neliečená 
AF môže byť dlhotrvajúca, môže 
výrazne skomplikovať zdravotný 
stav (IM, NCMP). 
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Atriálna FIBrilácia – fibrilácia predsiení 

Pri dennom používaní tlakomera a funkciou Afib môže byť identifikovaná AF už v 
počiatočnej fáze!  

Pacient môže byť liečený skôr a s výrazne väčším úspechom.  
Je preto vhodné pacientom odporúčať tlakomery MICROLIFE s detekciou AFIB pre 
predchádzanie IM a NCMP. 

Vždy, keď je to možné, kedykoľvek, kdekoľvek.  
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Technológia Gentle+ 
• Zabezpečí pohodlné a presné merania 
• Optimálna rýchlosť a kontrola tlaku 

Nová manžeta kónického tvaru  
pre lepšie nasadzovanie a presnosť. 

Záruka:  
2 roky na tesnosť vzdušného vaku manžety! 

Všetky modely majú  
• indikátor manžety 
• indikátor pohybu ramena! 

Plnoautomatické tlakomery 
3.generácie 

22 



Veľkosti manžety (nylon a bavlna) 

• S-cuff:     17-22 cm obvod 

 

• M-cuff:    22-32 cm 

 

• L-cuff:    32-42 cm  

 

• L-XL cuff:   

 

•                                    32-52 cm (Validované)   

Možnosť prania v pračke! 

Štandard 



Pamäť posledného merania 

BP A150 AFIB 

Plnoautomatický 
tlakomer 

Plnoautomatický tlakomer s 
technológiou AFIB  
pre včasné rozpoznanie atriálnej  
fibrilácie  
a s technológiou MAM  
pre zvýšenie spoľahlivosti vďaka 
automatickému 3-krát 
opakovanému meraniu.  
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http://www.mamtechnology.net/


BP A150 AFIB 

Včasná diagnostika 
fibrilácie predsiení  
môže zachrániť život! 

Plnoautomatický 
tlakomer 

• meranie pulzu a tlaku krvi 
 
• technológia AFIB - včasná detekcia  
   atriálnej fibrilácie 
 
• technológia MAM - automatické 3-krát  
   opakované meranie 
 
• klinicky testovaný (BHS protokol) 
• pamäť posledného merania 
• veľký displej 
• veľmi ľahké používanie 
• veľkosť manžety M - L (22 - 42 cm) 
• súčasťou tlakomeru je praktický obal 
• indikátor nízkeho stavu batérie 
• indikátor vybíjania batérie 
• možnosť prevádzky na nabíjateľné batérie 
• sieťový adaptér súčasťou balenia 
• záruka 5 rokov, na manžetu 2 roky 
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Ďakujem za pozornosť. 


