
ABPM-05
ambuláns vérnyomásmérő monitor

Tökéletes társ a 
magas vérnyomás 
diagnosztikájában
és terápiás 
kontrolljában

Pontos és megbízható BHS és AAMI 
által validált oscillometriás mérési 
algoritmus

Nagyméretű LCD kijelző, könnyebb 
olvashatóság

A beteg életviteléhez igazítható kézi 
beállítások

48 órás vérnyomásmérés, 600 mérés 
tárolása a nem-felejtő memóriában

Világszínvonalú technológia 
alkalmazása a fejlesztés és a gyártás 
során

Kis méret és súly, halk működés 
a maximális kényelem biztosítása 
érdekében

Felhasználóbarát programozás, 
széleskörű, részletekben gazdag 
elemzés és jelentés készítés

TÖKÉLETES GONDOSKODÁS
TELJESEBB EGÉSZSÉG



ABPM-05

Az ABPM-05 egy kisméretű, csendes és rendkívül megbízható ambuláns 
vérnyomásmérő készülék. A nagyméretű kijelző és a kis súly egyaránt a páciens 
maximális kényelmét szolgálják. Két AA méretű elemmel, vagy akkumulátorral 
a készülék 48 óráig tud programozott, illetve manuális méréseket végezni. Az 
ABPM-05 600 mérést képes eltárolni a nem-felejtő memóriájában korlátlan 
ideig. Kézi beállítással lehetőség van rendkívüli mérések indítására, illetve 
események megjelölésére. A készüléken található nappal/éjszaka gombbal az 
ABPM-05 működését összhangba lehet hozni a páciens mindenkori életvitel-
ének sajátosságaival. Az elemek töltési állapota megjeleníthető a kijelzőn. A 
készülékben többszintű veszélyelhárító funkciók gondoskodnak a műszer hasz-
nálatának maximális biztonságáról. Soros optikai kábellel bármilyen standard 
személyi számítógéphez csatlakoztatható. A felhasználóbarát CardioVisions 
szofteverrel a készülék könnyen és rugalmasan felprogramozható. Lehetőség 
van a letöltött adatok megjelenítésére, sokoldalú elemzésére, és teljes jelentés 
készítésére.
Az ABPM-05-ben található algoritmus mérési pontosságát a BHS és az AAMI 
validációk biztosítják.

Tápellátás  2 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, 9.600 baud

Méretek  98 x 69 x 29  mm

Súly  190 g (elemek nélkül)
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Gyár tó

Meditech Kf t .
1191 Budapest, Üllôi út 200.

Telefon (1) 280 8232, (1) 280 8233
www.meditech.hu

Forgalmazó és szerviz

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

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


