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Opslag- en transportcondities
 -10°C~60°C(14°F~140°F)

10%~90% RH, 700~1060 hPa
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Atrial Fibrillation Detection (AFib)
Atriumfibrillatie (ook AFib of AF genoemd) is een trillende of 
onregelmatige hartslag (aritmie) die kan leiden tot bloedstolsels, 
beroerte, hartfalen en andere hartgerelateerde complicaties. AFib is een 
serieuze aandoening die kan optreden zonder verschijnselen of 
symptomen, maar die kan leiden tot levensbedreigende complicaties als 
dit niet wordt behandeld.

Premature Contraction Detection (PC)
Extra, abnormale hartslagen ontstaan op abnormale plaatsen in uw hart, 
hetzij in de boezems (PAC), de hartkamers (PVC) of de sinusknoop (PNC). 
Deze extra slagen verstoren het regelmatige hartritme en veroorzaken soms 
hartkloppingen (bv. overgeslagen slagen) in de borstkas. Ze kunnen 
eenmalig of herhaaldelijk voorkomen in verschillende frequenties. Als ze niet 
stressgerelateerd zijn, kunnen ze een belangrijke indicator zijn voor een 
groot aantal hartaandoeningen en een verhoogd risico op ischemische 
beroertes met PC.

Tachycardia (TACH)
Een snelle hartslag van meer dan 100 slagen per minuut (BPM) bij volwassenen. 
Tenzij veroorzaakt door fysieke of mentale stress een indicator voor hart- en 
extracardiale aandoeningen (bv. Coronaire hartziekten, hyperthyreoïdie, koorts)

Bradycardia (BRAD)
Een trage hartslag van minder dan 55 slagen per minuut bij volwassenen. Tenzij 
veroorzaakt door een zware cardiale duurtraining, kan bradycardie gerelateerd 
zijn aan een breed scala van hart- en extracardiale aandoeningen (bv. verstoorde 
elektrolytenbalans, medicatie, coronaire en / of valvulaire hartziekte.)

• Onregelmatige Hartslag Detectie (ARR)
• Atriumfibrillatiedetectie (AFib)
• Detectie van Premature Contracties (PC)
• Tachycardiedetectie (TACH)
• Bradycardia Detection (BRAD)
• Automatische & Auscultatoire meting beschikbaar
• Manchetdetectie
• Bewegingsdetectie
• Indicatie Risico op Hypertensie
• 90 geheugenplaatsen met datum- & tijdsindicatie
• Inclusief Latexvrije Small, Medium & Large Manchet
• Manchethouder Ontwerp
• Jumbo formaat “XL” cijfers ( LCD scherm: 99*115

mm)
• LCD-scherm met achtergrondverlichting
• Adapteraansluiting
• Levenslange Kalibratie
• PC Link (optioneel)
• Draagtas

 L formaat: 34 ~ 46 cm (13.4”~ 18.1”) 
M formaat: 24 ~ 36 cm (9.5”~ 14.2”)  
S formaat: 16 ~ 26 cm (6.3”~ 10.2”)
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