
TÖKÉLETES GONDOSKODÁS

TELJESEBB EGÉSZSÉG

Kényelmes: 
kis méret és halk mûködés a maximális 
kényelem biztosítása érdekében

Vezeték nélküli kommunikáció:
Bluetoothtm technológia 
az adatátvitelhez

Pontos és megbízható:
BHS és AAMI által validált mérési 
algoritmus

Felhasználóbarát:
nagyméretû LCD kijelzô, könnyû 
felprogramozás, kiolvasás és jelentés 
készítés

Hosszú mûködés:
51 órás mûködés, 600 mérés tárolása 
nem-felejtô memóriában

Bluetoothtm - képes ambuláns 
vérnyomásmérô monitor

BlueBP-05 Vezeték nélküli megoldás 

a magas vérnyomás 

diagnosztikájában 

és kontrolljában



Bluetoothtm - képes ambuláns 
vérnyomásmérô monitor

BlueBP-05

www.meditech.eu

A Bluetoothtm kapcsolattal mûködô BlueBP-05 a legújabb technológiát ötvözi 
a már jól ismert minôséggel, úgy, hogy lehetôvé teszi az adatátviteli kábelek 
mellôzését a kötetlenebb kommunikáció érdekében. A monitor felprogramozása 
és az adatok kiolvasása bármilyen Bluetoothtm technológiával ellátott személyi 
számítógéppel elvégezhetô. A készülék a páciens maximális kényelmét szolgálja, 
mivel könnyû, nagyméretû LCD kijelzôvel és egy speciális nappali/éjszakai 
gombbal felszerelt, így biztosítva az egyszerû olvashatóságot, illetve az aktív és a 
passzív idôszakok közötti váltást. Kézi beállítással lehetôség van rendkívüli mérések 
indítására, valamint események megjelölésére. A BlueBP-05 2 AA méretû tartós 
elemmel mûködve 51 óráig képes eseményeket rögzíteni. A készülék több, 
mint 600 mérést tárol korlátlan ideig nem-felejtô memóriájában, és 3 külön-
bözô méretû mandzsettát ismer fel. A felhasználóbarát CardioVisions szoftver 
szöveges és grafikus megjelenítéssel teszi az összegyûjtött adatok elemzését 
könnyebbé. A létrehozott összefoglaló jelentés hasznos információkat tar-
talmaz az átlagos, a szisztolés és a diasztolés vérnyomásértékekrôl. Az integ-
rált szoftver a legtöbb Meditech készülékkel alkalmazható. A BlueBP-05-ben 
található algoritmus mérési pontosságát a BHS és az AAMI validációk biztosítják. 
A készülék viseli a CE jelzetet, amely jól tükrözi minôségét és megbízhatóságát.

Gyártó: 
Meditech Kft.

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

e-mail: meditech@meditech.eu
www.meditech.eu

Forgalmazó és szerviz: 

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

Telefon (1) 282 5504
Fax (1) 282 9934
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mérési módszer

mérési tartomány 

 

passzív pontosság

adatátvitel 

méretek

súly

2 AA akkumulátor vagy tartóselem

oscillometriás módszer, lépcsôzetes 

nyomásleengedés, félvezetô nyomásérzékelô

vérnyomás 30-260 mmHg

pulzusszám 40-200/min

_+  3 mmHg vagy mérési érték 2%-a

vezeték nélküli Bluetoothtm kapcsolat 

98 x 69 x 29 mm

197g (elemek nélkül)


