
 
 

PRESSMEDDELANDE  
 

Få grönt ljus för ditt hjärta 
 

   
Trots hälsoriskerna som är förenade med högt blodtryck visar ny forskning att de flesta har dålig koll på 
sitt blodtryck. Över halva Europas befolkning, 63 procent, kontrollerar aldrig eller endast ibland sitt 
blodtryck enligt en studie gjord av Braun1. 
 
Idag söker vi alltmer information om vår hälsa med hjälp av hemteknologi. Allt från kalorier och vikt till 
stegräkning. Men blodtrycksmätning är något vi ofta missar, även om det kan vara en av de viktigaste 
hälsoparametrarna. Högt blodtryck förblir ofta oupptäckt om man inte besöker en vårdinrättning och 
om det inte behandlas kan det leda till allvarliga hälsoproblem som hjärtattack, stroke och njursvikt. 
Om det däremot upptäcks tidigt kan enkla livsstilsförändringar göra stor skillnad för att sänka 
blodtrycket. Genom regelbunden mätning kan man upptäcka vad som utlöser ett högt blodtryck och 
därigenom vidta enkla åtgärder för att förbättra hjärthälsan och det totala välbefinnandet.  
 
Ett balanserat blodtryck är ett tecken på en hälsosam kropp, och att hålla koll på det ska vara enkelt. 
Med Brauns nya generation blodtrycksmätare – ActivScan™ 9 och iCheck® 7 – har det nu blivit mycket 
enklare. Brauns senaste teknik erbjuder smarta, bekväma och intuitiva avläsningar som är 
lättförståeliga och gör det enkelt att göra blodtrycksmätning till en daglig rutin.  
 
Brauns design gör det enkelt att få en bild av sin hjärthälsa. Blodtrycksmätarna tyder på ett smart sätt 
dina värden och hjälper dig att följa dina framsteg över tid genom lättförståeliga diagram och 
färgkurvor.  Det är sedan enkelt att synkronisera resultaten i Brauns app Healthy Heart. I appen kan 
man också enkelt lägga in ytterligare livsstilsfaktorer som har betydelse för hjärthälsan.  Mätningen 
med Brauns blodtrycksenhet är så enkel att den kan motivera dig att hantera och kontrollera den egna 
hjärthälsan och få grönt ljus för ditt hjärta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Studie med 3 000 vuxna personer över hela Europa utförd av 3GEM Research and Insights på uppdrag av 
Braun, 2018 



 
 
Brauns blodtrycksmätare finns i två modeller – iCheck® 7 och ActivScan™ 9 
 

iCheck® 7 (BPW4500) 
Blodtrycksmätare för handled  
 
iCheck® 7 erbjuder smart och snabb blodtrycksmätning med 
professionell noggrannhet. 
 
Den är lätt att sätta fast på handleden och det smarta “kulan i hål”-
systemet styr dig till rätt position för att göra en noggrann avläsning.  
 
Så snart den har avläst blodtrycket färgkodas resultatet, från grönt till 
rött, så att man direkt får en uppfattning sin hjärthälsa.  
 
iCheck® 7 synkroniserar de uppmätta värdena med gratisappen Healthy Heart. Appen visar alla 
blodtrycksmätningar i tydliga diagram och kurvor.  
 
Tillsammans med dina blodtrycksvärden kan man också registrera dagliga sömn, kost och träning för 
att bygga upp en helhetsbild av sitt välbefinnande. Appen hjälper dig att förstå hur din livsstil påverkar 
ditt blodtryck. En enkel mätning av dina blodtrycksvärden betyder att du kan förse din läkare med en 
realistisk helhetsbild av dina blodtrycksändringar över tid. På det här sättet kan man med bara några få 
klick få en helhetsbild av sin hjärthälsa över tid.  

 
ActivScan™ 9 (BUA7200) 
Blodtrycksmätare för överarm 
 
ActivScan™ 9 är en bekväm och intuitiv blodtrycksmätare. Den 
mäter och sparar ditt blodtryck som du får åtkomst till via det 
dynamiska användargränssnittet. Den visar data direkt på 
skärmen på ett överskådligt sätt och ger en bild av din hjärthälsa.  
 
Så snart den har avläst blodtrycket färgkodar den resultatet, från 
grönt till rött, så att man tydligt får en bild av sin hjärthälsa. 
 
ActivScan™ 9-mätaren visar dina blodtrycksdata enkelt och elegant med hjälp av diagram och kurvor. 
På det här sättet kan man både se ett enstaka värde och helhetsbilden av din hjärthälsa över tid. 
Mätaren är helt kompatibel med smarttelefonenheter via Brauns app Healthy Heart, som ger dig 
åtkomst till dina data när som helst, var som helst och där du kan lägga in livsstilsdata för att skapa en 
fullständig bild av din hälsa och livsstil. 
 
Vår specialanpassade manschett går lätt att fästa runt överarmen och använder sig av kontrollerad 
uppblåsningsteknik. Mätningen görs därför skonsamt och bekvämt.  
 



Det dynamiska användargränssnittet är enkelt och intuitivt att använda, är i färg och styrs med ett 
lättanvänt navigationshjul och lättryckta knappar. 
 
Med en knapptryckning kan du granska ditt blodtryck bekvämt i ditt hem och se hur det förändras per 
dag, per vecka eller per månad. Vill du se senaste veckans medelvärde? Inga problem. Vill du jämföra 
det med den senaste månadens medelvärde? Det kan inte vara enklare. 
 
 
Brauns Healthy Heart-app 
Brauns app Healthy Heart kan kopplas ihop med båda våra 
blodtrycksmätare så att du kan se dina blodtrycksförändringar 
när som helst, var som helst. Appen bygger upp en 
blodtryckshistorik och låter dig lägga in uppgifter om sömn, 
motion, mat, stress och läkemedel för att skapa en 
sammanfattning om din livsstil så att du kan se hur den 
påverkar ditt blodtryck. Du kan också delge din läkare dina 
blodtrycksvärden för att diskutera din hjärthälsa.  
 
 
 
 
 
PRESSKONTAKT 
 

• Brauns blodtrycksmätare kommer bl a säljas via  https://www.elgiganten.se/ 
https://www.apotekhjartat.se/ 
 

• WEBB  https://se.braunbloodpressuremonitors.com/ 
• INSTAGRAM  https://www.instagram.com/braunhealthcarese/ 
• FB  https://www.facebook.com/BraunHealthcareSE 

 
Använd gärna: #GreenLightHeart  

 
Kontaktuppgifter PR-kontakt:  Låt oss sprida kunskap och skapa något värdefullt för svenska folkets 
hjärthälsa, nu! Brauns nya framtidsprodukterna lanseras nu i Sverige, 2018. 

För mer information, bilder, produktprover, tävlingar, samarbeten, kontakta Brauns presstjänst: PR-
kontakt Brauns nästa generations blodtrycksmätare;  
Carina Gure, www.guregroup.se 
carina@guregroup.se 0739-282005  
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Källor: 
En studie med 3 000 vuxna personer över hela Europa är utförd av 3GEM Research and Insights på uppdrag av 
Braun, 2018. 
 

 

Om BRAUN 
Braun har i över 90 år tillverkat produkter som är välkända för sin pålitlighet, livslängd och hållbarhet. Våra 
grundval är design, tack vare Dieter Rams och hans efterträdare, och alltefter hur våra kunders behov ändras 
under 2000-talet är vårt fokus på att erbjuda våra kunder en ojämförlig produkt. 
 
Vårt mål är att utforma våra produkter med detaljer som gör skillnad i människors liv, att levandegöra kundernas 
upplevelse i vad vi kallar ”Braunögonblicket”. Braun leder vägen in i framtiden med produkter som designats för 
att göra konsumenters liv bättre och håller fast vid sitt motto:  ”Design som gör skillnad”. 
 
Braun Healthcare är välkända för sin fackkunskap av hälso- och sjukvårdspersonal. Produkter från Braun 
Healthcare säljs i 44 länder inom Europa, Mellanöstern och Afrika, med över 13 miljoner sålda medicintekniska 
produkter över hela Europa. 
 
Dessa produkter tillverkas på licens under varumärket 'Braun'. 'Braun' är ett registrerat varumärke som tillhör 
Braun GmbH, Kronberg, Tyskland. © 2018 Med ensamrätt 
  

Om Helen of Troy Limited 
Helen of Troy Limited (NASDAQ, NM: HELE) är ett ledande globalt företag inom området förbrukningsprodukter 
som erbjuder kreativa lösningar till sina kunder via ett konkurrenskraftigt utbud av välkända och pålitliga 
varumärken, inklusive OXO®, Hydro Flask®, Vicks®, Braun®, Honeywell®, PUR®, Febreze®, Revlon®, Pro Beauty 
Tools®, Sure®, Pert®, Infusium23®, Brut®, Ammens®, Hot Tools® och Bed Head®. Alla varumärken häri tillhör Helen 
of Troy Limited (eller dess dotterbolag) och/eller används på licens från deras respektive licensgivare..  Mer 
information om Helen of Troy Limited finns på www.hotus.com.   

http://www.hotus.com/
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