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A vérnyomás rendszeres mérése fontos szerepet játszik az egészséges
életmód fenntartásában, a magas vérnyomás ugyanis az egyik leggyako-
ribb szív és érrendszeri betegség ma hazánkban. A magas  vérnyomás
Magyarországon a felnőtt lakosság közel 40 százalékát érinti, idősebb
korunkra - 60 év felett akár 60 százalékig nő ez az arány. Fontos tudni, 
hogy a vérnyomásértékek emelkedésével arányosan nőnek a kardiológiai
megbetegedések kockázatai is, mint a stroke, szívinfarktus, alvási apnoe stb. 
A magas vérnyomás eleinte nem, vagy csak alig észlelhetően okoz tüneteket. 
Így gyakran tünet helyett már a hipertónia káros következményeit érzékeli a 
páciens, ezért nagyon fontos a vérnyomás folyamatos ellenőrzése.
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GMed 200 digitális csuklós
vérnyomásmérő

GMed 126 automata felkaros
vérnyomásmérő

GMed 202 prémium minőségű
automata felkaros vérnyomásmérő

Intelligens, pontos és könnyen kezelhető digitális, csuklós 
vérnyomásmérő. Oszcillometrikus elven működő esz-
köz, a vérnyomás és pulzus egyszerű és gyors otthoni 
mérésére szolgál.

o LCD kijelző
o 3 színű háttérvilágítás
o 2 x 120 memóriába mentett érték
o Szabálytalan szívverés érzékelés
o Csukló körmérete: kb. 135 mm - 195 mm

A készülék egy kompakt, digitális, felkaros, oszcillo-
metrikus elven működő eszköz, a vérnyomás és pulzus
egyszerű és gyors otthoni mérésére szolgál.

o 4db “AA” elemmel működtethető
o Beépített idő/dátum és akkumulátor töltöttségi
   szintjének kijelzése
o Adapter külön vásárolható hozzá
o 2 x 120 adat tárolására alkalmas
o MAC mérési mód (automatikus kétszeri mérés)
o Utolsó 3 mérés átlagának kijelzése
o Szívritmus zavar érzékelésének a kijelzése
o Mandzsetta mérete: 22-42 cm

Új technológiás automata készülék. Digitális, felkaros, 
oszcillometrikus elven működő eszköz. A vérnyomás 
és pulzus egyszerű és gyors otthoni mérésére szolgál.

o Nagy LCD kijelzővel és háttérvilágítással
o Megbízható, könnyen kezelhető
o Beépített memóriával eltárolja a mért adatokat
o 4db “AA” elemmel működtethető
o Kompatibilis GMed mandzsetták kaphatóak hozzá:
 - Gyerek mandzsetta: 17-24 cm
 - Normál mandzsetta: 22-32 cm
 - Extra mandzsetta: 32-43 cm
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GMed 156A beszélő felkaros
vérnyomásmérő

GMed 13B4 automata felkaros
vérnyomásmérő

A készülék egy kompakt, digitális, felkaros, oszcillo-
metrikus elven működő eszköz, a vérnyomás és pulzus
egyszerű és gyors otthoni mérésére szolgál.

o 4db “AA” elemmel működtethető
o Alacsony akkumulátor és idő/dátum kijelzése
o Érintő képernyős
o Beállítható nyelv: magyar, angol, román
o 2 x 120 adat tárolására alkalmas
o Aritmia és afibrilláció kimutatására alkalmas
o AFib mód (automatikus kétszeri egymás utáni mérés)
o Mandzsetta és karmozgás érzékelés kijelzése
o Automatikus kikapcsolás 3 perc után
o Utolsó 3 mérés átlagának megjelenítése
o Nappali és éjszakai mérési átlag heti szintre lebontva
   8 héten át
o Mandzsetta mérete: 22-42 cm

A készülék egy kompakt, digitális, felkaros, oszcillo-
metrikus elven működő Bluetooth 4.0 technológiával 
ellátott eszköz, a vérnyomás és pulzus egyszerű és 
gyors otthoni mérésére szolgál.

o LED kijelző
o Micro USB kábellel tölthető - tartozék
o Telefonos alkalmazással összekapcsolható
   (Easy BP), így korlátlan adat tárolható az
    alkalmazásban (IOS és Android kompatibilis)
o Mandzsetta mérete: 22-36 cm
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A betegségek kialakulásának megelőzésében és a már meglévő problémák 
kezelésében is kiemelkedő szerepe van az otthoni diagnosztikának.
Az időben diagnosztizált betegeknél a tünetek könnyebben kezelhetőek, 
a szövődmények megelőzhetőek. A rendszeres mérések fontos szerepet
játszanak az egészséges életmód fenntartásában, mivel nem mindig
kereshetjük fel orvosunkat így az otthon elvégezhető mérések segítséget
nyújthatnak betegségünk felmérésében. Az otthoni egészségügyi
eszközöket laikusok is könnyen használhatják orvosi segítség nélkül is.
Ezek az eszközök rendszeresen használhatóak. Előnye, hogy betegség
gyanúja esetén már a tünetek megjelenése előtt megmutathatják, érintet-
tek vagyunk-e. Ez lehetővé teszi a korai diagnosztizálást, és szükség esetén a 
terápia időben való megkezdését is. A többször is használható, önellenőrző 
eszközök rendkívül hasznosak lehetnek. A segítségükkel jól követhető a 
betegek állapota, megfigyelhető és rögzíthető, hogyan reagál a szervezet 
a külső hatásokra, diétára. Ezek az ellenőrzések nemcsak a beteg, de a 
kezelőorvos számára is komoly segítséget nyújthatnak. A pontos mérések 
elvégzéshez nagyon fontos, hogy egy megfelelő eszközzel végezze a mérést 
a pontos eredmény érdekében.

5

d
ia

g
n

o
sz

tik
a



GMed Pulzoximéter

GMed Csecsemő Pulzoximéter

GMed Digitális Panda Csecsemőmérleg

Testünk minden sejtjének működése oxigént igényel. Az 
oxigén molekulákat a vörösvértestjeink a tüdődben veszik 
fel és szállítják el testünk legtávolabbi zugába is, ahol 
átadják a sejteknek. A véroxigénszint mérés azt mutatja 
meg, hogy a vörösvértestjeink a lehetséges oxigénszállító 
kapacitásuk mekkora hányadát használják.

o Fájdalommentesen ujjracsiptethető
o OLED kijelzős
o USB kábellel könnyen tölthető
o 6 különböző kijelző mód érhető el, így bármilyen
   pozícióban könnyen leolvashatóak az eredmények
o Kicsi, könnyen hordozható
o Automatikus kikapcsolás

Sok esetben az anyukák egész nap azon törik a fejüket,
hogy éhes-e a babájuk, illetve elég-e az a tápszer, vagy
anyatej, amit már elfogyasztott. Ilyen esetben lehet
tökéletes választás egy digitális csecsemőmérleg,
mellyel folyamatosan ellenőrizni tudjuk a baba súlyát,
ebből pedig ki tudjuk deríteni, hogy eleget evett-e a
gyermekünk. A baba heti súlygyarapodásának figye-
lemmel kísérése – különösen koraszülött, esetleg 
valamely egészségügyi problémával küzdő csecsemőnél 
fontos.

o Digitális babamérleg, egyszerűbb kezelés
o 5g-os osztásokkal mér
o Max terhelhetőség: 60kg
o Automatikus kikapcsolási funkcióval
o Hold (tartási) funkcióval ellátva
o A tál levehető, így fertőtleníthető, tál nélkül pedig a
   mérleg használható gyermekmérlegként is
o LCD kijelzővel ellátott
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A pulzoximéter egy modern orvosdiagnosztikai ujjra csíp-
tethető eszköz, mely nem invazív módon képes artériás 
oxigén-telítettséget (SPO2) és szívfrekvenciát (pulzus) 
mérni. Az eszköz hordozható, gyorsan bármikor használ-
ható.

o Egy gombbal működtethető
o Háttér világítás
o Alacsony fogyasztású
o Könnyű és hordozható
o Automatikus kikapcsolás



A láz az immunrendszer természetes védekező mechanizmusa. Éppen 
ezért, gyermekkorban sem a lázat kell megszüntetni, hanem a lázat kiváltó 
betegséget. Kivétel ez alól, ha a kicsi láza eléri, vagy meghaladja a 38 °C-ot.
A lázmérés többféle lázmérő segítségével, a testrész több pontján történhet,
ugyanakkor a módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a gyermek
életkorát is. A 38 °C feletti lázas állapot megfelelő kezeléséhez elenged-
hetetlen a testhőmérséklet változásának pontos nyomon követése. Ehhez 
többféle lázmérési módszer áll rendelkezésre, nem mindegy azonban, hogy 
ezeket hogyan alkalmazzuk.
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GMed digitális lázmérő

GMed digitális flexibilis lázmérő

GMED DIGITÁLIS FLEXIBILIS
GYEREK LÁZMÉRŐ

Gyorsan és pontosan ellenőrizhető a testhőmérséklet.

o Szájban, hónaljban vagy végbélben történő használatra 
o Könnyen olvasható digitális kijelző
o Üzemkész állapotba kerüléskor hangjelzés
o Automatikus kikapcsolás funkció

Gyorsan és pontosan ellenőrizhető a testhőmérséklet.

o Szájban, hónaljban vagy végbélben történő használatra
o Gyors és pontos mérés
o LCD kijelző
o Üzemkész állapotba kerüléskor hangjelzés
o Automatikus kikapcsolás funkció
o Hajlékony, rugalmas, kényelmes fej

Gyorsan és pontosan mérhető meg a testhőmérséklet,
a mérési eredmény az LCD kijelzőn olvasható.

o Hajlékony, rugalmas, kényelmes fej
o Biztonságos, pontos 3 mp-en belüli leolvasás
o Könnyen visszahívható memória
o Gyors hangjelzés a magas hőmérséklet jelzésére
o Kevesebb, mint egy perc alatt mérési eredmény
o Hőmérséklet tartomány: 32.0o - 44.0o Celsius
o Felbontás: 0,1o Celsius
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Nincs is annál jobb érzés, amikor egy hideg téli estén előmelegített ágyba
vackolhatod be magad, mivel télen az ember alapvetően érzékenyebb a
hidegre, és a takaró alatt is nehezebben melegszik fel. Egy ágymelegítő 
csodákra lehet képes. Jó hatással lehet a reumatikus problémákra és az
ízületi bántalmakra is, és csökkenti az éjszakai meghűlés kockázatát. Ezek 
az eszközök kényelmet és nyugalmat biztosítanak alvás közben. Egy 
stresszes hideg nap után mindenkinek jól esik a meleg puha ágyba bebújni.
Ajánlott reumás betegségek kezelésére, mert a hő ellazíthatja az izmokat,
és nyugtató hatással rendelkezik. Enyhítheti a neuralgiát és ellazíthatja az 
izmokat, javítja a vérkeringést. A menstruációs görcsök és migrénrohamok 
enyhítésére is kifejezetten ajánlott. 
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GMed Elektromos
 melegítőpárna HP301

GMed Elektromos  ágymelegítő
lepedő UB103

GMed ágymelegítő lepedő 7830 

Az elektromos melegítőpárna segítségével már lefekvés 
előtt kellemesen melegre fűtheti fel az ágyát, hogy jóleső 
érzés legyen belebújni. Különböző testrészei fájdalmát 
csillapíthatja az izomlazító és vérkeringés serkentő 
hatásának köszönhetően.

o 3 fokozatban állítható hőmérséklet szabályozás
o Túlmelegedés elleni védelemmel
o Gyors felfűtési tulajdonság
o 90 perc után automatikusan kikapcsol
o A leválasztható LED-es irányítónak köszönhetően kézzel
   mosható
o Mérete: 40 x 30 cm

Az elektromos ágymelegítő segítségével már lefekvés 
előtt kellemesen melegre fűtheti fel az ágyát, hogy jóleső 
érzés legyen belebújni.

o 3 fokozatban állítható hőmérséklet szabályozással
o Túlmelegedés elleni védelemmel
o 3 óra után automatikusan kikapcsol
o A leválasztható LED-es irányítónak köszönhetően kézzel
   mosható
o 4 gumipánt segítségével könnyen a matrachoz rögzíthető
o Mérete: 150 x 80 cm

Az elektromos ágymelegítő segítségével már lefekvés 
előtt kellemesen melegre fűtheti fel az ágyát, hogy jóleső 
érzés legyen belebújni.

o 2 fokozatú hőmérséklet szabályzás
o Túlmelegedést gátló funkció
o A leválasztó irányítónak köszönhetően mosható
o Méret: 160 x 80 cm
o Anyag: Gyapjú és poliészter keverék
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GMed ágymelegítő lepedő  QD1

GMed Melegítő takaró QD16

Hatásos lehet izom, valamint ízületi fájdalmak enyhí-
tésére, de jótékony hatással bírhat idegbántalmak 
esetén is. Továbbá enyhítheti a fejfájást, fülfájást, hasfá-
jást, különböző görcsöket.

o 3 fokozatban állítható hőmérséklet szabályozóval
   ellátott készülék
o Túlmelegedés elleni védelemmel
o Leválasztható hálózati csatlakozójának köszönhetően
   kézzel mosható
o Mérete: 150x80 cm

Hatékony segítséget nyújt az olyan esetekre, amikor az
orvos termoterápiát javasol. Hatásos lehet izom, valamint 
ízületi fájdalmak enyhítésére, de jótékony hatással bírhat 
idegbántalmak esetén is. Továbbá enyhítheti a fejfájást, 
fülfájást, hasfájást, különböző görcsöket. Jó szívvel
ajánljuk azoknak, akik fázósak, számukra igen kellemes 
élményt nyújthat, amikor ágyban, vagy akár a TV előtt
melengetni tudják az áthűlt vagy fázós testrészeiket,
végtagjaikat.

o 6 fokozatban állítható hőmérséklet szabályozással
o Túlmelegedés elleni védelemmel, amely hiba esetén
   azonnal kikapcsolja a takarót.
o A leválasztható LED-es irányítónak köszönhetően kézzel
   könnyen mosható
o Kellemes tapintású, igazán kényelmes, puha flanel
   anyagból készült.
o Mérete 160x130 cm, így gyermekek és felnőttek számára
   egyaránt kényelmes a használata.
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A belső levegő ideális páratartalma 40-60% között mozog. Ha ennél
magasabb, az kedvez a beltéri allergének – háziporatka, penészgomba
megjelenésének és elterjedésének. Ha viszont túl alacsony a páratartalom, 
a száraz levegő a légutakat irritálhatja: köhögés, orrszárazság jelentkezhet, 
a kiszáradt nyálkahártya védtelenebb a kórokozókkal szemben, vagyis
könnyebben betegszünk meg. A hideg levegőben kevesebb nedvesség talál-
ható, mint a melegebb hőmérsékletű levegőben, ez az oka annak, hogy
főként a téli időszakban kell jobban odafigyelnünk lakásunk levegőjének 
páratartalmára. Nyaranta a levegő nedvesebb, azonban ha a kániku-
lai időszakban klímaberendezést használunk, akkor a levegő folyamatos
hűtése miatt szintén az ideálisnál szárazabbá válhat a belélegzett levegő, 
akár otthonunkban, akár az irodában.pá
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GMed 7650 ultrahangos párásító

GMed henger alakú párologtató

A GMed 7650 ultrahangos párásító segítségével optimá-
lis szinten tarthatja gyermeke szobájának páratartalmát.
A tartósan alacsony páratartalom könnyen hozzájárul 
a kórokozók terjedéséhez. Az optimális páratartalmú 
levegő megfelelő működést biztosít az orr és a légutak 
nyálkahártyája számára, ezáltal csökkentve a felső légúti
megbetegedések kialakulását.

o Áramforrás: 220-240 V
o Víztartály űrtartalom: Kb. 3,7 L
o Működési idő egy víztartállyal: min. 12 óra
o Párásító kapacitás: 25 m2

A henger alakú párologtatót párásításra és illóolaj 
párologtatásra terveztük. Ultrahangos mikro perme-
tező technológia segítségével takarít meg energiát és 
védi a környezetet.

o Javíthatja az Önt körülvevő levegőt
o Hideg permetszerű párásítást biztosít
o 7 különböző LED világítással: piros, zöld, kék, sárga,
   világos kék, rózsaszín, világos lila, váltakozó
o Automatikus kikapcsolás 3 óra után
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Mivel nem mindig kereshetjük fel orvosunkat, amikor rossz a közérzetünk, az 
egészséggel kapcsolatos oktatás és az átgondolt öngyógyítás a családunk 
javára válhat. A felelősségteljes öngyógyítás része az egészségtudatos,
önmagáról felelősséggel döntő ember életének. Ezért is nagyon fontos, hogy 
gyarapítsuk egészségügyi ismereteinket. A megbízható és időbeni orvosi 
ellátáshoz jutás problematikus lehet számos esetben, ezért is nagyon fontos,
hogy otthonunkban megtalálhatóak legyenek az olyan termékek, melyek
segíthetnek a tünetek enyhítésében. Az otthon használható eszközeink 
kezelése rendkívül egyszerű, és bárki akár segítség nélkül is könnyen
alkalmazni tudja azokat. A természetes gyógymódok, nem terhelik a betegek
szervezetét, így hozzásegíthetik a szervezetet a gyorsabb gyógyuláshoz.
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Ultrasonic Ultrahangos inhalátor

GMed MDTS100 Tens készülék

GMed Ultrahangos inhalátor

Az inhalációs terápia célja a gyógyító szerek hatékony 
bejuttatása a tüdőbe, légutakba. Az inhaláció során a 
terápiás szer a célzott területre jut, így gyorsabban
fejtheti ki hatását. Természetes gyógymód, mely nem 
terheli a betegek gyomor- és bélrendszerét. Jó szolgála-
tot tesz az egész család apraja-nagyja számára, veszély 
nélkül alkalmazható bármikor.

o Hálózati adapterrel
o Inhaláció: > 0,2 – 0,7ml/perc, mely függ a
   gyógyszer sűrűségétől
o Automatikus kikapcsolás
o Gyógyszer tartó kapacitása: max. 4,5 ml

Az MDTS100 Elektromos izomstimulátort otthoni 
használatra tervezték. A készülék elektromos impulzu-
sokat juttat el a fáradt és fájdalmas izmokba. Az MDTS100 
Elektromos izomstimulátort a váll, derék, hát, felső
végtagok (kar) és az alsó végtagok (láb) testmozgás 
vagy szokásos házimunkák és munkatevékenységek 
által okozott izomfájdalmak ideiglenes enyhítésére
használhatja.

o Hordozható, kompakt és stílusos kivitelű készülék
o Folyadékkristályos kijelző (TFT)
o 2 független kimeneti csatorna
o 7 stimulációs mód
o 10 intenzitási szint
o 20 perces időzítő

Kicsi, könnyű, és hordozható ultrahangos inhalátor 
készülék. Lehetővé teszi a légúti megbetegedésben
szenvedőknek, hogy bárhol használni tudják.

o Hálózati adapterrel vagy elemmel (2 db “AA” 1,5 V
   alkáli elem) is működtethető inhalátor
o Inhaláció: > 0,25 ml/perc, mely függ a gyógyszer
   sűrűségétől
o Gyógyszertartó kapacitása: min. 0,1 ml
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A nemzetközi gyakorlatban a házi oxigénterápia legelterjedtebb, legkorszerűbb,
legköltséghatékonyabb módja az oxigénkoncentrátor használata.  Szinte minden
tevékenységet ülve végzünk, keveset mozgunk, szennyezett környezetben élünk.
Ennek következtében légzésünk erősen gyengül, ami a szervezet oxigénellátásának 
csökkenéséhez vezet. Erre vezethető vissza számtalan megbetegedés: az elhízás, 
a szív, a keringési rendszer és az immunrendszer károsodása, valamint a fizikai és a
szellemi teljesítőképesség csökkenése is. A szervezet oxigénellátásának javításával
olyan betegségeket is kezelni lehet, melyek nem szervi eredetűek, pl. a pánikbetegség, 
a stressz okozta lelki problémák vagy az impotencia. Az érelmeszesedés, a különféle 
ízületi és reumatikus fájdalmak, az allergia leküzdésében is döntő szerepet kap az
oxigén mennyisége. Az oxigén katalizátorként segíti elő a gyógyulási folyamato-
kat, növeli a szervezet energiaszintjét, aktiválja a szívműködést. A tiszta állapotú
oxigén számos jótékony hatása mellett növelheti a koncentrációs képességet, segíthet
ellazulni stresszes helyzetekben, a sejtek friss oxigénhez jutnak, így javulhat a vérkép, 
hatékonyabbá válhat az anyagcsere.O
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GMed Oxigén koncentrátor

Az oxigénkoncentrátort egyéni, otthoni használatra tervez-
ték. Ez egy elektronikus működtetésű készülék, amely 
az oxigént a szoba levegőjéből leválasztja. Az orrkanül 
segítségével nagy koncentrációjú oxigént biztosít közvetle-
nül Önnek. Klinikai tanulmányok során feljegyezték, hogy 
az oxigénkoncentrátor terápiás hatása egyenértékű más 
típusú oxigénszállító rendszerek hatásával.

o  Időzítő funkció, amely a teljes működési időt mutatja
o Áramkiesés riasztási funkció
o Magas nyomás és alacsony nyomás riasztási funkció
o Túlmelegedés elleni védelemmel
o Áramlási tartomány: 1 - 5 l / perc
o Oxigén koncentráció: ≥ 90%

17

GMed oxigén koncentrátor 8f

A tartós otthoni oxigénkezelés alkalmazása súlyos,
előrehaladott krónikus légzési elégtelenség kezelése
során szükséges. A megfelelő oxigénpótlás javítja a
véráramlást, a beteg mentális állapotát, amely az élet-
minőség javulását eredményezi az élettartam meghosz-
szabbításának reményében.

o Teljesen műanyag külső burkolat, biztonságos
    és megbízható.
o Időzítő funkció, amely a teljes működési időt
    mutatja a kijelzőn.
o Áramlási tartomány: 0 - 5 L/ perc
o Nettó súly: 15,5 kg
o 7 különböző biztonsági rendszer került beépítésre
   (Túláram esetén vagy ha a kapcsolat meglazult,
   Kompresszor túl melegedése esetén, Nyomás, ciklushiba
   esetén, Kompresszor meghibásodása esetén, Alacsony
   oxigénkoncentráció esetén)



Az utóbbi időben kénytelenek vagyunk egyre többet foglalkozni a minket körülvevő 
környezettel, a fertőtlenítéssel és nem utolsó sorban a bennünket fenyegető
kórokozókkal és vírusokkal. Általánosságban elmondható, hogy az időnk mintegy 90 
%-át valahol belső térben töltjük, ahol a légszennyezés mértéke akár az utcán mért 
érték százszorosa is lehet. A szobánkban, belső terekben áramló levegő tele van az 
egészségünkre ártalmas mikroorganizmusokkal, például penészgomba spórákkal,
poratkákkal, valamint számos légúti megbetegedés és allergia kiváltásáért felelős
vírusokkal és baktériumokkal. Az ionizáló működése során a fertőtlenítéshez szükséges 
mennyiségű ózon (O3) termelődik. Mivel az ózon a világon az egyik legerősebb
oxidálószer, ezért kitűnő a fertőtlenítő hatása, így a levegőben és a tárgyak felületén 
lévő mikroorganizmusok és a vírusok ellen is rendkívül hatékony anyag. Hozzájárul a 
friss levegőhöz azáltal, hogy semlegesíti a környezetben lévő szagokat.
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Fali ionizáló

Mobil ionizáló

A készülék negatív ionokat és ózont (O3) termel (nem kerül 
a környezetbe), így alkalmas a környezetben lévő kórokozó- 
kat, vírusokat, baktériumokat, gombákat, penészgombákat 
és spórákat elpusztítani, ugyanakkor megtisztítja a levegőt 
a részecskéktől, pollentől, etilén anyagoktól ezáltal steril 
környezetet biztosít.

o Mérete: 630 x 150 x 325 mm
o Teljes légcsere kapacitás: ≤ 210 m3/h
o Hatékonysági terület : 80 m3

o Fertőtlenítő hatékonyság : legtöbb mikroorganizmus, vírus,
   az influenza, rsv, kórokozók, penész, gomba, pollen
o Technológia: Környezeti plazma, Negatív ion generátor,
    1 db 15W UVC 254 m2 germicid lámpa
    / 1 db 18 W 400‐700 m2 lámpa

A készülék ózon ionizátorral, UV-lámpa és HEPA / ULPA-szűrő 
segítségével végzi a fertőtlenítést. Negatív ionok és ózon (O3) 
(nem kerül a környezetbe) előállításával az eszköz elpusz-
títja a kórokozókat, vírusokat, gombákat és baktériumokat.
Homogén légszűrés és sterilizálás.

o Mérete: 320 x 320 x 820 mm
o Teljes légcsere kapacitás: 400 m3/h
o Hatékonysági terület: 130m3

o Részecske fertőtlenítés : egy órán belül 96% ≤ részecske
   fertőtlenítés
o Fertőtlenítő hatékonyság: legtöbb mikroorganizmus, vírus,
   az influenza, rsv, kórokozók, penész, gomba, pollen.stb
o HEPA teljesítmény: 99,95%
o Technológia: HEPA, Környezeti plazma, Negatív ion
   generátor, 2 db 15W UVC 254 m2 germicid lámpa / 2 db
   18 W 400‐700 m2 lámpa
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A mai rohanó világban nem sok idő jut a sportra, viszont egészségünk érdekében időt
kell rá szakítanunk. Erre fejlesztették ki a hordozható pedálgépet, melyet az íróasztal
alatt tárolva, munkavégzés közben is lehet tekerni. A pedálgépet nem csupán azok
használhatják, akiknek nincs idejük edzőterembe menni, de azok is, akik már idősebbek 
és leginkább otthon végezhető, karbantartó edzéseket szeretnének végezni. Azok,
akik egész nap ülő munkát végzenek, nagyobb mértékben vannak kitéve a külön-
féle krónikus megbetegedéseknek még akkor is, ha munkán kívül aktív életet élnek. 
Évente 3,3 millió ember hal meg a mozgásszegény életmód miatt, ami így a negyedik
vezető halálokká vált. A pedálgéppel való tekerés során a térd és a boka
ízületei nem károsodnak, minimális nyomás éri őket, ütődés jobb esetben egyáltalán
nem történik. Nem csak az alakot formálja, hanem az egészségre is kiemelkedően
jó hatással lehet. Ez a hatás segítheti a tüdő jobb működését, több oxigénnel látja el a
sejteket, melyek működéséhez és regenerálódásához ez elengedhetetlen.
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GMed Manuális Pedálgép

GMed Digitális Pedálgép

A GMed Pedálgép kitűnő megoldás a kényelmes, otthoni 
mozgáshoz, edzéshez. Nagyon hasznos az idősek, vagy 
a rehabilitációs terápiát igénylők számára, valamint a 
mozgásigény kielégítése céljából bárkinek. A készülék 
akár ágyban is használható.

o Helytakarékos kialakítás
o Könnyen vezérelhető tekerési ellenállás
o Rögzítőpántokkal

A GMed Pedálgép alkalmas a karok és a lábak
megmozgatására egyaránt, ezáltal javítva a szív- és 
érrendszeri aktivitást, fejleszti a tónusizmokat és
erősíti az ízületeket. Kitűnő megoldás a kényelmes,
otthoni mozgáshoz, edzéshez. Nagyon hasznos az 
idősek, vagy a rehabilitációs terápiát igénylők számára,
valamint a mozgásigény kielégítése céljából bárkinek. 
A készülék akár ágyban is használható.

o Helytakarékos kialakítás
o Könnyen vezérelhető tekerési ellenállás
o Rögzítőpántokkal
o Időmérő, számláló funkció
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