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Rannemittari mittaa verenpaineen luotettavasti kotona ja matkalla  
 
Omronin uudella RS6-rannemittarilla verenpaineen voi mitata huomaamattomasti missä ja milloin 
tahansa. Uudistettu verenpainemittari on aiempia malleja pienempi ja täysin äänetön. Sen edistyksellinen 
asentosensori auttaa mittaamaan aina oikeassa asennossa.  

 
Tutkimuksen mukaan vain puolet verenpainetautia sairastavista ovat tietoisia taudistaan ja kuuluvat hoidon 
piiriin*. Kohonnut verenpaine on yleensä oireeton, joten omaa verenpainetta on hyvä seurata, vaikkei sairastaisi 
verenpainetautia tai kuuluisi sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään. Kotona tehdyt mittaukset auttavat 
verenpainetaudin havaitsemista, ja näin tarvittava hoito ja verenpaineen säännöllinen seuranta voidaan aloittaa 
ajoissa.  
 
Omronin uusi RS6-rannemittari on kehitetty helpottamaan verenpaineen säännöllistä seuraamista. Aktiiviseen 
elämäntyyliin sopiva, kompakti mittari kulkee helposti mukana. Mittaaminen käy vaivattomasti ilman, että 
esimerkiksi paitaa pitää riisua. 
 
Tarkka ja luotettava mittaustulos  

 
Oikeaoppisesti tehty verenpainemittaus kotona antaa luotettavaa tietoa 
oman verenpaineen tasosta sekä omasta terveydentilasta.  
 
Omron RS6-ranneverenpainemittarin edistyksellinen teknologia takaa 
luotettavan mittaustuloksen. Mittarissa on asentosensori, joka neuvoo 
asettamaan käden oikeaan asentoon.  Näytössä oleva OK-symboli 
vahvistaa, että mansetti on riittävän tiukalla.  
 
RS6-malli laskee myös automaattisesti kolmen viimeisen lukeman 
keskiarvon, ja ilmoittaa epäsäännöllisestä sykkeestä mittauksen aikana. 
Mittarin muistiin mahtuu yhteensä 90 mittausta. 
 
Omron RS6-verenpainemittari on kliinisesti validoitu ja lääketieteen 
ammattilaisten testaama. Mittari on myynnissä valtuutetuissa 
myyntipaikoissa kautta maan sekä valikoiduissa verkkokaupoissa. 
 
* Käypä hoito -suositus. Kohonnut verenpaine. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2013 
 
Katso opastusvideo RS6-verenpainemittarin käytöstä:  
http://www.youtube.com/watch?v=iw4_25m0Hj0 
 
 

 
Näin mittaat verenpaineen luotettavasti kotioloissa 
 

 Lepää ensin, mittaa sitten 
Odota viisi minuuttia ennen mittaamista, jotta verenpaine asettuu omalle tasolleen 

 Toista mittaus 
Tee mittaus aina kahdesti, ja pidä 1-2 minuutin tauko mittausten välillä 

 Mittaa kahdesti päivässä ja toista 3-7 päivän ajan 
Tee mittaus aamulla (klo 6-9) ja illalla (klo 18–21), ja laske verenpainetaso aamu- ja 
iltamittauksien keskiarvosta 

 Käytä luotettavaa verenpainemittaria 
Käytä mittaria, joka on hyväksytty puolueettomissa, teknisissä ja kliinisissä testeissä 

 
Lähde: Jouni Johansson. Optimal Schedule for Home Blood Pressure Measurements and Clinical 
Significance of the Variability in Home-Measured Blood Pressure and Heart Rate. THL:n 
tutkimuksia 66/2011. Helsinki 2011. 
 

 

 
 

Tuote 

Omron RS6-ranneverenpainemittari, hinta n. 150€. 
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Tuotekuvat 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=8822-jgiichbaij&l=FI 

Kuluttajatiedustelut 

Berner Oy Kulutustavarat omronneuvonta@berner.fi, puh. 020 7914 393 

OMRON Healthcare on maailmanlaajuisesti hyvinvointilaitteiden valmistaja. Yritys suunnittelee ja valmistaa uusinta teknologiaa 
hyödyntäen tuotteita, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tuotevalikoimaan kuuluvat digitaaliset verenpaine-, 
kehonkoostumus-, kuume- ja aktiivisuusmittarit, sekä erilaiset lihasjännityksen helpottamiseen tarkoitetut laitteet. OMRON 
Healthcare on osa japanilaista OMRON Corporation -konsernia. www.omaomron.fi 

 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat Bernerin omat kotimaiset tuotannon tuotteet sekä maahantuodut kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia 
tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner 
edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc 
Jacobs, Rimmel, Panos Emporio, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja 
Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn -lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi 
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