
 
 
 
 

Persbericht 

5 januari 2017 
 
 
iHealth, pionier op het gebied van connected health, breidt zijn gamma 

bloeddrukmonitors uit met 2 nieuwe producten  
 

Kom naar de stand van iHealth op CES Las Vegas, in de VS, van 5 tot 8 
januari 2017 

 
 
Een hoge bloeddruk is wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem. Meer dan 1 miljard mensen 
lijdt aan deze cardiovasculaire aandoening. Ze vormt een belangrijk risico op een beroerte en een 
hartaanval en doodt elk jaar 7,5 miljoen mensen, voornamelijk in de ontwikkelingslanden. (Bron: 
FRHTA) 
 
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de 
gezondheid. Dat is de reden waarom iHealth innovatieve, klinisch erkende, geconnecteerde 
gezondheidszorgproducten met een intuïtief en gebruiksvriendelijk ontwerp maakt en verdeelt. Ons 
aanbod bestaat uit een brede waaier bloeddrukmonitors om te dragen aan de pols of de arm en zelf 
de bloeddruk te meten op een snelle en eenvoudige manier, zowel door patiënten als 
zorgprofessionals.  
 
iHealth toont op CES 2017 zijn volledige gamma bloeddrukmonitors, met inbegrip van twee 
gloednieuwe producten. Het volledige aanbod beantwoordt aan de behoeften van elke patiënt op 
het vlak van prijs, mogelijkheden en zelfs formaat. Elke bloeddrukmonitor is gebruiksvriendelijk en 
erg intuïtief ontworpen, bovendien met een knap design.  
 

 NIEUW! iHealth Neo – Intuïtiever en met een nieuw design 
 
iHealth Neo is een evolutie van de bekroonde iHealth Feel 
bloeddrukmonitor. Het is een nieuw design, dunner en met een 
scherm waarop de gebruiker meteen zijn of haar resultaten kan 
bekijken. Het interne geheugen bewaart 300 metingen en de 
gebruiker kan de resultaten synchroniseren met de iHealth 
MyVitals app, via Bluetooth 4.0, wanneer nodig. 
iHealth Neo is beschikbaar in 2017. 99,95 EUR 

  

https://ihealthlabs.eu/en/9-wireless-blood-pressure-monitor.html


 NIEUW! iHealth Clear – De wifi-bloeddrukmonitor voor rond de arm  
 

iHealth Clear kan op regelmatige basis gebruikt worden door 
twee personen. De 2 knoppen aan de voorkant starten erg 
eenvoudig de meting voor de ene of de andere persoon en het 
HD-scherm toont automatisch de resultaten. iHealth heeft een 
toestel gemaakt met een mooie vormgeving voor een complete 
gebruikservaring. De gebruiker kan de laatste meting op het 
scherm raadplegen evenals de temperatuur binnen en buiten en 
het toestel biedt bovendien spraakondersteuning (enkel 

beschikbaar in de VS). De smartphone is niet elke dag nodig dankzij een geheugen dat 1000 × 2 
metingen kan bewaren. De iHealth Clear is erg gebruiksvriendelijk dankzij de wificonnectie en 
synchroniseert automatisch met de iHealth MyVitals app na de eerste connectie. 
Beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2017. 99,95 EUR 
 
 

 iHealth View  
 
De iHealth View bloeddrukmonitor is beschikbaar sinds eind 2016 en 
wordt gedragen aan de pols. Het is de perfecte partner om de 
bloeddruk dagelijks bij te houden. Voor het gebruiksgemak licht de 
iHealth View op wanneer de patiënt hem draagt en detecteert snel de 
optimale positie voor een precieze meting. Vervolgens worden 
eenvoudig de resultaten weergegeven op een breed en 
gestroomlijnd scherm dat ook de hartslag toont. Het is een groot 
voordeel voor de patiënt dat hij of zij geen smartphone meer nodig heeft 
om de resultaten te lezen. 
iHealth View synchroniseert automatisch met de iHealth MyVitals app via Bluetooth 4.0 en bewaart 
tot 120 metingen. 
Reeds beschikbaar. 99,99 EUR 
 
 

 iHealth Track 
 

iHealth Track werd specifiek ontworpen om mensen gemoedsrust 

te verschaffen die het niet gewend zijn om te gaan met nieuwe 

technologie, waaronder ook ouderen. De iHealth Track werkt 

volgens een ‘makkelijk, gewoon een keer aanraken’-principe. Hij 

heeft een groot scherm dat van kleur verandert op basis van de 

aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als 

een hoge bloeddruk wordt gemeten, wordt dat weergegeven in rood 

terwijl een normale bloeddruk wordt weergegeven in groen. iHealth 

Track bewaart 60 metingen alvorens te synchroniseren. Deze 

cruciale metingen worden via Bluetooth verstuurt naar de iHealth MyVitals app met een druk op de 

knop.  

Reeds beschikbaar. 49,99 EUR 

  

https://ihealthlabs.eu/en/50-connected-wrist-blood-pressure-monitor-ihealth-view.html
https://ihealthlabs.eu/en/44-ihealth-track-856362005005.html


 

 iHealth MyVitals App 

 

Alle iHealth bloeddrukmonitors kunnen geconnecteerd worden 

met de iHealth MyVitals app, de iHealth app voor het beheer 

van de gezondheid. Deze app is beschikbaar voor Apple en 

Android. De iHealth MyVitals app is bovendien ergonomisch en 

heel gebruiksvriendelijk. Met deze app kunnen de gebruikers 

al hun gezondheidsgegevens weergeven in grafieken, hun 

resultaten vergelijken met de aanbevelingen van de WHO, 

gegevens versturen naar gezondheidszorgprofessionals of 

familie, gegevens exporteren naar PDF-rapporten of Excel-

spreadsheets en nog veel meer. De iHealth MyVitals app is een heuse compagnon voor de 

gezondheid.  

 

De iHealth-producten omvatten tevens weegschalen (iHealth Core en iHealth Lite), 

activiteitstrackers (iHealth Wave), oxymeter (iHealth Air) en bloedsuikermeters (iHealth Gluco en 

iHealth Align). 

 
iHealth zal aanwezig zijn op CES van 5 tot 8 januari op Sands Expo 43611 
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Over iHealth 
iHealth, opgericht in 2009 in de Verenigde Staten en wereldleider op het vlak van connected health, 
produceert en distribueert vernieuwende gezondheidsproducten die gebruikers de mogelijkheid biedt om hun 
lichaamssignalen beter te begrijpen. Klinisch goedgekeurd volgens de hoogste medische normen verbinden 
de producten van iHealth zich met iOS en Android smartphones. iHealth heeft een compleet ecosysteem 
aan producten ontwikkeld, gaande van bloeddrukmonitoren, glucometers, weegschalen voor 
lichaamsanalyse en pulse oxymeters, tot activiteit- en slaapmonitoren. Met de gratis iHealth MyVitals app 
kunnen gebruikers hun gezondheidsgegevens analyseren en opvolgen en ze vervolgens delen met hun arts 
of familie. iHealth biedt alsook een productgamma aan voor professioneel gebruik, gepaard met een iHealth 
Pro app waarmee de arts en patiënt zich met elkaar kunnen verbinden. iHealth, met hoofdkwartier in Silicon 
Valley, is een filiaal van de Andon Health group, een Chinees bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in 
medische apparatuur. Xiaomi, ‘s wereld derde grootste smartphone-producent, heeft recent 25 miljoen dollar 
in het bedrijf geïnvesteerd. 

https://ihealthlabs.eu/en/22-wireless-body-analysis-scale.html
https://ihealthlabs.eu/en/12--ihealth-lite.html
https://ihealthlabs.eu/en/48-ihealth-wave.html
https://ihealthlabs.eu/en/14-wireless-pulse-oximeter.html
https://ihealthlabs.eu/en/51-connected-glucometer-ihealth-gluco.html
https://ihealthlabs.eu/en/8-connected-glucometer-ihealth-align.html

