Verenpainemittari Panasonic DIAGNOSTEC EW-BU15
Uuden sukupolven Panasonic olkavarsiverenpainemittari.
Tämä on uusi olkavarsiverenpainemittari Panasonic BU -sarjassa. EW-BU15 -mittarilla on innovatiivinen,
ergonominen muotoilu ja se on varustettu suurella näytöllä sekä uudistetulla esimuotoillulla mansetilla.
Muistijärjestelmässä on uusi vertailuominaisuus, jolla viimeisintä mittaustulosta voidaan verrata edellisten
mittausjaksojen (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 kuukautta sitten) tuloksiin. Nämä EW-BU15 -mallin uudet ominaisuudet
tekevät mittauksen yhä mukavammaksi ja helpommaksi.
EW-BU15 on Euroopan Verenpaineyhdistyksen (ESH) hyväksymä.
Mansetti:
- Esimuotoiltu mansetti parantaa ergonomiaa ja helpottaa mansetin pukemista. Kevyt ja helposti aukeava
mansetti on erityisen helppo asettaa kädelle ilman pujottelua ja kiristämistä. Esijännitteellisyytensä ansiosta
mansetti ei putoa tai kierry vaikka se on auki. Hyvä ergonomia parantaa mittaustulosten luotettavuutta kun
tarpeettomat liikkeet ja jännitys pukiessa jäävät pois.
- Mansetti on päällystetty uudella, pestävällä materiaalilla ja se on varustettu selkein opastavin merkinnöin,
jotka ohjaavat mansetin asettamisessa kädelle oikein. Mansettiin on merkitty asteikko, joka tekee
helpommaksi sulkea mansetti samalla tavalla jokaisella mittauskerralla (jos paino/käden ympärys ei ole
muuttunut merkittävästi).
- Mansetin letkun tyviosa on nivelletty sekä vasen-, että oikeankätisen mittauksen huomioiden.
- Mansetin voi desinfioida alkoholipohjaisella desinfiointiaineella.
Saatavana 3 eri kokoa: S/M-L/XL (17-44 cm):
- Koko S - 17-30 cm (saatavana)
- Koko M-L - 20-34 cm (vakiokoko)
- Koko XL - 35-44 cm (saatavana)
Mittarissa on kaksi elektronista järjestelmää,
jotka auttavat mittaamaan oikein ja
varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuuden:
1) Epäsäännöllisen pulssin ilmaiseva merkkivalo
2) Käden liiallisen liikkumisen ilmaiseva merkkivalo
-

90 muistipaikkaa
Korkeasta verenpaineesta varoittava toiminto
Kirjasinten koko näytöllä: 22 mm
Aikatoiminnot: mittaustulosten yhteyteen tallentuu kellonaika ja päivämäärä
Muistitoiminnoissa on vertailuominaisuus, jolla viimeisintä mittaustulosta voidaan verrata edellisten
mittausjaksojen (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 kuukautta sitten) tuloksiin.
Uusi muotoilu ja hyvin suuri näyttö (9,5 x 4,9 cm) tarjoaa yhä paremman käyttöystävällisyyden ja helpon
tuloksien luettavuuden.
Sumea logiikka. Älykkään mittausteknologian ohjaama mittaustapahtuma.
Täytön aikainen mittaustekniikka (inflative measurement). Mittaustapahtuma alkaa jo mansetin täytön aikana,
mikä takaa nopean ja miellyttävän mittauksen.
Mukana suomenkielinen käyttöohje, paristot sekä säilytyspussi
Laitteen paino: 290 g (ilman paristoja)
Ulkomitat (l x k x s): 13,0 x 7,9 x 11,5 cm
Kliinisesti validoitu
Takuu 3 vuotta

