
ambuláns vérnyomásmérô monitor

tökéletes társ a magas 
vérnyomás diagnosz-
tikájában és terápiás 
kontrolljában

Magas színvonalú innovatív 
orvosi technológia
Kis méret és halk mûködés, 
amely nem zavarja a beteg 
megszokott napi életvitelét
Pontos és megbízható, BHS 
és AAMI validált oscillometriás 
mérési algoritmus
Automatikus vagy manuális man-
dzsettaméret választás, beállítható 
maximális mandzsettanyomás
Telepfeszültség kijelzés 
az elemek ellenôrzésére
Flexibilis programozás, részletes 
elemzés és jelentés
Vérnyomás-monitorozás akár 
51 órán át, 600 mérési eredmény 
tárolása nem-felejtô memóriában
Elégedett felhasználók világszerte 
az alap- és szakellátásban, valamint 
a tudományos kutatásban

TÖKÉLETES GONDOSKODÁS
TELJESEBB EGÉSZSÉG



ABPM-04
Az ABPM-04 programozható, csendes, kis méretû, könnyû ambuláns vér-
nyomásmérô monitor. A 24 vagy 48 órás mûködést négy AA akkumulátor 
biztosítja. Egy elemgarnitúrával 300 mérés végezhetô el. A monitor kor-
látlan ideig 600 mérést képes tárolni nem-felejtô memóriájában. A készü-
lékben a Meditech BHS és AAMI validált oscillometriás vérnyomásmérô 
algoritmusa mûködik, amely rövid mérési idôvel megbízható eredményt ad. 
A páciens rendkívüli mérést kezdeményezhet, megjelölhet eseményeket és 
speciális nappal/éjszaka jelzést állíthat be a készüléken található gombbal. 
Az ABPM-04 automatikusan felismeri a standard, a nagy és a kisméretû Meditech 
mandzsettákat. A feszültségkijelzési funkcióval ellenôrizhetô az elemek állapota. 
A nagyon csendes készülékben többszintû páciensbiztonsági funkció is mûködik. 
Soros optikai kábelével bármilyen standard személyi számítógéphez csatlakoztat-
ható. A felhasználóbarát szoftver segítségével a készülék rugalmasan programozható, 
a gyûjtött adatsor megjeleníthetô, elemezhetô, és teljes jelentés készíthetô.

Tápellátás 4 AA akkumulátor vagy tartóselem

Mérési módszer oscillometriás módszer, lépcsôzetes 
 nyomásleengedés, félvezetô nyomásérzékelô

Mérési tartomány vérnyomás 30-260 mmHg, pulzusszám 40-200/min

Passzív pontosság  3 mmHg vagy mérési érték 2%-a

Adatátvitel RS232 port, fénykábeles átvitel, 115 200 baud

Méretek  124 x 82 x 33,5 mm

Súly ~ 350 g (elemekkel együtt)M
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Gyár tó
Meditech Kf t .

1191 Budapest, Üllôi út 200.
Telefon (1) 280 8232, (1) 280 8233

Forgalmazó és szerviz

ABPM-Art Kft.  
1196 Budapest, Hunyadi út 153.  

Telefon (1) 282 5504  
Fax (1) 282 9934  
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ambuláns vérnyomásmérô monitor


