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• Bluetooth® lage energietechnologie
• Onregelmatige Hartslag Detectie (ARR)
• Atriumfibrillatiedetectie (AFib)
• Detectie van Premature Contracties (PC)
• Manchetdetectie
• Bewegingsdetectie
• Indicatie Risico op Hypertensie
• Gemiddelde van de laatste 3 metingen
• Gemiddelde laatste 7 dagen AM/PM
• 120 geheugenplaatsen voor 2 gebruikers met

datum- & tijdsindicatie
• Gastmodus
• Groot LCD-scherm | 69 x 64.4 mm
• USB Type C Poort (USB-voedingsaansluiting)
• Oplaadbare Lithium-ion Batterij
• Levenslange Kalibratie
• Opbergetui
• Latexvrij Gepatenteerd Universeel Manchet

Universeel Manchet voor bovenarmomtrekken van: 
24 ~ 40 cm (9.4"~ 15.7")
Andere maten manchetten beschikbaar op aanvraag
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Gegevensoverdracht

Atriumfibrillatiedetectie (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.

Detectie Premature Contracties (PC)
Een premature contractie kan ontstaan in de bovenste (atria) of onderste 
(ventrikels) hartkamers. Bij deze "extra" slag zorgt een pauze er meestal voor dat 
de volgende normale hartslag krachtiger is. Vroegtijdige slagen die beginnen in de 
bovenste kamers van uw hart zijn premature atriale contracties, of PAC's. De 
slagen die in de onderste kamers beginnen, zijn premature ventriculaire contracties, 
of PVC's. In zeldzame gevallen kunnen premature contracties worden veroorzaakt 
door een ziekte of letsel aan het hart.

Technologie
Voorkom het risico op hartziekten en beroertes door vroegtijdige detectie 
van atriumfibrillatie, premature contracties, tachycardie en bradycardie. 
Hartstoornissen hebben medische zorg nodig en daardoor is een vroege 
diagnose van uiterst belang. De PARR-technologie detecteert 
hartritmestoornissen tijdens reguliere bloeddrukcontroles zonder enige extra 
gebruikersvaardigheden, gebruikersinteractie en verlenging van de meting.

Opslag- en transportcondities
-10°C~50°C(14°F~122°F) 

10%~90% RH, 700~1060 hPa
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