TABELA DE PREÇOS 2020-07

Nota: esta tabela encontra-se em vigor desde 1 de Julho de 2020 anulando todas as anteriores. Todos os Preços de Tabela estão
sujeitos à taxa de IVA em vigor. A Esotérico, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.
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Medidores de tensão arterial DE PULSO
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PVPR

Medidor de tensão arterial, frequência cardíaca e deteção de arritmias
App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
Indicação visual dos resultados em comparação com as
recomendações da OMS
Utilização com ou sem smartphone com memoria para 99 medições
Dispositivo de reduzidas dimensões, leve e compacto com caixa de
transporte
Método de medição: técnica oscilométrica com inflação e medição
automática
Faixa de medições: Sys: 60-260mHg / Dia: 40-199mmHg
Pulso: 40-180 bts / min
Alimentação: 2 pilhas AAA 1.5V
Dimensões: 80 x 60 x 22 mm | Peso: 69 g
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Medidor Tensão Arterial de pulso conectável Bluetooth
P. TABELA
REF.

34,95 €

28,41 €
EAN

KD-723

0856362005371

PVPR

79,95 €

Medidor Tensão Arterial de pulso conectável Bluetooth

Medidor de tensão arterial, frequência cardíaca e deteção de arritmias
App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
Dispositivo de reduzidas dimensões, leve e compacto com caixa de
transporte
Indicador no ecrã da posição do pulso para fazer uma medição
perfeita
Utilização com ou sem smartphone com memoria para 120 medições
Método de medição: técnica oscilométrica com inflação e medição
automática
Faixa de medições: Sys: 60-260mmHg: Dia: 40-199mmHg
Pulso: 40-180bts / min
Alimentação: Bateria Lítio com carregamento USB
Dimensões: 72 x 74 x 17.6 mm | Peso: 120 g

P. TABELA
REF.

BP7 S
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65,00 €
EAN

0855111003941

Medidores de tensão arterial DE BRAÇO

Track

Medidor Tensão Arterial de braço conectável Bluetooth

• Medidor de tensão arterial, frequência cardíaca e deteção de
arritmias
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
• Alteração da cor do ecrã de acordo com os resultados
• Cor verde, amarelo e vermelho permite comparar os resultados
com as recomendações da OMS
• Utilização com ou sem smartphone com memoria para 99
medições
• Método de medição: técnica oscilométrica com inflação e medição
automática
• Faixa de medições: Sys: 60-260mHg / Dia: 40-199mmHg
• Pulso: 40-180 bts / min
• Alimentação: 4 pilhas AAA 1.5V (250 medições)
• Dimensões: 98 x 98 x 46 mm | Peso: 438g

Neo

REF.

44,95 €

36,54 €
EAN

KN-550BT 0856362005005

Medidor Tensão Arterial de braço conectável Bluetooth

• Medidor de tensão arterial, frequência cardíaca e deteção de
arritmias
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
• Unidade de medição com display incorporado na própria manga
(sem tubo de ligação)
• Utilização com ou sem smartphone com memoria para 200
medições
• Ecrã Led integrado na manga para visualização de resultados
• Dispositivo leve, compacto com saco de transporte
• Método de medição: técnica oscilométrica com inflação e medição
automática
• Faixa de medições: Sys: 60-260 mmHg / Dia: 40-199mmHg
• Pulso: 40-180 bts / min
• Alimentação: Bateria de lítio com carregamento via USB
• Dimensões: 141,5 x 60,5 x 19 mm | Peso: 240 g

Clear

PVPR

P. TABELA

PVPR

P. TABELA
REF.

BP5S

99,95 €

81,26 €
EAN

0856362005142

Medidor Tensão Arterial de braço conectável Wi-Fi

• Medidor de tensão arterial, frequência cardíaca e deteção de
arritmias
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Transferência das leituras para a app MyVitals via Wi-Fi
• Reconhecimento de dois utilizadores na gestão da App
• Utilização com ou sem smartphone com memoria para 2 x 1000
medições
• Alteração da cor do ecrã HD de acordo com os resultados
• Cor verde, amarelo e vermelho permite comparar os resultados
com as recomendações da OMS
• Exibe a temperatura interior e exterior quando não esta a ser
utilizado com a manga
• Método de medição: Oscilométrico, com insuflação/deflação
automática
• Faixa de medições: Sys: 60-260 mmHg / Dia: 40-199mmHg
• Pulso: 40-180 bts / min
• Alimentação: Bateria de lítio com carregamento via USB (180
medições com carga total)
• Dimensões: 119 x 118 x 51 mm | Peso: 350 g
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PVPR

P. TABELA
REF.

BPM 1

99,95 €

81,26 €
EAN

0856362005050
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TERMÓMETRO

PT2L Termómetro testa infravermelho sem contato (não conectável)
PVPR

• Dispositivo médico para medição da temperatura, clinicamente
validado
• Tempo de medição de 1 segundo
• Sem contato para evitar contaminação cruzada
• Écran LCD com indicador de estado da temperatura: verde quando
menor que 37,5°C; laranja quando igual ou superior a 37,5°C e
menor que 38°C, e vermelho quando igual ou superior a 38°C
• Som indica fim da medição
• Unidades de medida: ° C e ° F
• Distância de medição: 3 cm
• Alimentação: 2 pilhas AAA 1.5V
• Faixa de medição: 34 ° C- 43 ° C
• Precisão de medição: ± 0,2 ° C entre 35 ° C - 42 ° C e ± 0,3 ° C para
outras faixas de temperatura
• Dimensões: 141 × 48 × 32 mm | Peso: 53 g (pilhas não incluídas)
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P. TABELA
REF.

PT2L

39,95 €

32,48 €
EAN

3760051330163

Termómetro testa infravermelho sem contato (não conectável)
PVPR

Dispositivo médico para medição da temperatura
Tempo de medição de 1 segundo
Sem contato para evitar contaminação cruzada
Sensor infravermelho ultra sensível mede a energia infravermelha
pela testa e recolhe mais de 100 pontos de dados por segundo
Sensor de distancia garante que as medições não sejam feitas a
mais de 3 cm para medições exatas
Sensor de temperatura ambiental deteta as variações em tempo
real da temperatura ambiente para reduzir o impacto e compensar
a exatidão da medição
Silencioso, leve vibração indica fim da medição
Unidades de medida: ° C e ° F
Distância de medição: 3cm
Alimentação: 2 pilhas AAA 1.5V
Faixa de medição: 32 ° C- 42,9 ° C
Precisão de medição: ± 0,3 ° C entre 35 ° C - 41,6 ° C e ± 0,4 ° C para
outras faixas de temperatura
Dimensões: 170 × 65 × 43 mm | Peso: 130 g

P. TABELA
REF.

PT3
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49,95 €

40,61 €
EAN

0856362005043

OXÍMETRO

Air

Oxímetro conectável Bluetooth

• Oxímetro para analise do teor de oxigénio no sangue (Sp02), pulso
e índice de perfusão
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
• Utilização com ou sem smartphone
• Ideal para pacientes com asma, doença pulmonar, desportistas e
fumadores
• Amplitude de medição SpO2: 70-99%
• Faixa de medição de pulso: 30-250 bpm
• Precisão SpO2: 70-99%, ± 2% ; < 70%
• Precisão da frequência de pulso: ± 2bpm
• Sistema de visualização: LED
• Desconexão automática depois de 8 segundos
• Bateria recarregável via USB (3.7V Li-ion, 300mAh)
• Dimensões: 62 mm × 33 mm × 28 mm | Peso: 42 g

PVPR

P. TABELA
REF.

PO3M

79,95 €

65,00 €
EAN

0855111003910

MONITOR DE ATIVIDADE

Wave

Relógio Monitor de Atividade Bluetooth

• Relógio de monitorização de atividade diária: passos, distância,
calorias queimadas
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Transferência das leituras para a app MyVitals via Bluetooth
• Monitorização da natação: duração, objetivos, movimentos por
minuto, calorias, reconhecimento de estilos de natação
• Monitorização do sono: duração, indicações de qualidade
• Relatórios automáticos após caminhar, nadar e dormir
• Função de alarme vibratório programável
• Resistente à água até 30 m
• Peso: 35g
• Bateria recarregável via USB (3.7V Li-ion, 100mAh)
• Bateria/Duração: 3 anos

PVPR

P. TABELA
REF.

AM4

59,95 €

48,74 €
EAN

0855111003965

BALANÇA

Fit

Balança de analise corporal conectável Bluetooth

• Balança de análise corporal: peso, IMC, índice de gordura,
massa magra, massa muscular, massa óssea , massa de água
e gordura visceral
• Transferência das leituras para a app MyVitals via bluetooth
• App intuitiva iHealth MyVitals disponível para Android e iOS
• Utilização com ou sem smartphone
• Calculo de estimativa de ingestão diária de calorias
• Display LED luminoso
• Reconhece 8 utilizadores, cada um com o seu perfil e gestão
de resultados
• Memoriza até 500 medições antes da sincronização
• Amplitude de medição: 5 kg-180 kg
• Precisão: ±1% (50 kg~180 kg)
• Alimentação: 4 pilhas AAA 1.5 V
• Dimensões: 306 × 306 × 26,6 mm | Peso: 1850 g

www.esoterico.pt

PVPR

P. TABELA
REF.

HS2S

69,95 €

56,87 €
EAN

0856362005128
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App MyVitals
A iHealth MyVitals é uma app disponível para tablets e smartphones onde são guardados e geridos todos os dados e leituras do
universo de dispositivos conectáveis iHealth juntando os produtos de bem-estar e os dispositivos médicos num só ecossistema.
As leituras efetuadas pelos dispositivos são enviadas e sincronizadas para a app no smartphone
via bluetooth ou por Wi-Fi para a iHealth Could que posteriormente sincroniza os dados com a
app MyVitals.
Através desta app podemos a qualquer momento seguir os dados dos nossos sinais vitais, observar
a evolução em relação aos objetivos definidos ou compara-los seguindo as recomendações da
Organização Mundial de Saúde.

• Acesso ao histórico de dados sempre que precisar
• Possibilidade de partilha de dados com um profissional de
saúde e/ou com a sua família, de forma segura
• Apresentação gráfica dos resultados para melhor
compreensão e interpretação dos mesmos
• Permite estipular objetivos
• Possibilidade de adicionar notas pessoais
• Possibilidade de criar vários perfis de utilizador
• Compatibilidade de suporte para com a app iOS “Saude”
• Varias línguas disponíveis, incluindo o Português
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iHealth Cloud

Todos os utilizadores de produtos iHealth conectáveis que queiram usar a app MyVitals têm de criar uma conta pessoal na iHealth Cloud.
Posteriormente podem aceder através de qualquer computador à pagina web da sua conta iHealth Cloud a qual se encontra devidamente
protegida com acessos credenciados.
Todos os dados das contas iHealth Cloud estão hospedados na IDS (Informatique de Sécurité), uma
empresa Francesa certificada como alojador (ISO 27001:2013) e pioneira na hospedagem de informação
de natureza pessoal pelo seu know-how na segurança de dados e credenciais de acesso, que é a nossa
principal preocupação. Por isso na primeira ligação à interface web cloud.ihealthlabs.eu existem várias
etapas de credenciação visando a máxima proteção para garantir que os seus dados vão permanecer
anónimos e confidencias. Aos utilizadores cabe a decisão de os partilhar, de forma segura, com um
profissional de saúde ou com quem desejar.
Quando se sincroniza os produtos iHealth com o
smartphone ou tablets (iOS/Android), os seus dados
são enviados para a nossa nuvem segura iHealth Cloud.
Esta nuvem é um espaço de armazenamento de dados
onde poderá aceder gratuitamente aos seus dados a
partir dos seus dispositivos, em qualquer momento e em qualquer lugar.
Na pagina web da conta iHealth Cloud não só temos acesso a todos os nossos dados e leituras
como podemos tambem visualizar graficamente a evolução dos mesmos.
Aqui encontram-se todos os dados transmitidos por todos os dispositivos da iHealth: Medidores
de tensão arterial, balanças, oxímetro, monitores de atividade e tambem os dispositivos de
medição de glicemia.

Em Janeiro de 2016, a iHealth recebeu, em França, o prémio Blaise Pascal na categoria “Investigação Clínica e
Conformidade Regulamentar” pelo seu compromisso na proteção de dados de saúde através da sua nuvem
segura IDS, ao lado do seu parceiro, Clínica Pasteur de Toulouse. Por iniciativa do deputado francês Gérard
Bapt, presidente do grupo de Estudo Parlamentar Digital e Saúde da Assembleia Nacional e com o apoio de
Marisol Touraine, ex-ministra de Assuntos Sociais, da Saúde e dos Direitos das Mulheres, este prémio honra o
desenvolvimento de soluções digitais tão uteis como inovadoras.
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