
ABPM50 jest ambulatoryjnym monitorem ciśnienia krwi, który jest zaprojektowany zgodnie z teorią oscylografii. Urządzenie
może monitorować ciśnienie krwi w organizmie człowieka do 24 godzin w sposób ciągły i dynamiczny, zapewniając dokładną
podstawę do postawienia diagnozy. Można go stosować w szpitalach, klinikach i innych placówkach medycznych.

Cechy
Cechy produktu
 Kompaktowy i  przenośny interfejs  przyjazny dla  użytkownika,

łatwy w użyciu
 Zakres pacjenta: dorosły, pediatryczny, noworodek
 24-godzinna ambulatoryjna funkcja monitorowania NIBP, nawet

350 grup ambulatoryjnych danych NIBP może być zapisanych
jednorazowo

 Idealna kombinacja automatycznej i  ręcznej metody pomiaru,
do 300 grup danych może być zapisana jednorazowo metodą
ręczną

 Kolorowy  wyświetlacz  TFT  o  wysokiej  rozdzielczości,  dobra
widoczność

 Interfejs  przeglądu  danych  jako  "lista  danych",  "wykres
trendów", "duża czcionka", dane NIBP są jasne w skrócie

 Wyświetlanie  monitu  zasilania,  alarmów,  komunikatów  o
błędach i czas

 Dwa rodzaje jednostek: mmHg/kPa
 Interfejs  wyświetlacza  można  przełączać  między:  Polskim

i Angielskim
 Funkcja alarmu parametrycznego jest opcjonalna
 Komunikacja  z  komputerem,  oprogramowanie  komputerowe

zapewnia  przegląd  danych,  analizę  wyników,  widok  wykresu
trendów, drukowanie raportów i inne funkcje

Cechy oprogramowania
 Połączenie z urządzeniem przez interfejs USB
 Pobieranie wyniku pomiaru NIBP z urządzenia końcowego
 Wyświetlanie  wykresu  trendu,  wykresu  trendu  wypełnienia,

histogramu, wykresu kołowego, wykresu liniowej korelacji
 Edycja  każdego  pomiaru  danych  nibp  i  dodawanie  do  niego

adnotacji
 Edycja  podstawowych informacji,  porady  lekarskie,  instrukcja

statusu NIBP, aktualne informacje o lekach itp.
 Wsparcie drukowania raportu i podgląd wydruku

Wykonanie
NIBP
 Metoda pomiaru: Oscylometryczna
 Tryb pomiaru: Pomiar w górnych kończynach
 Automatyczny interwał pomiaru: 15, 20 ,30, 40, 60, 90, 120,

180, 240min.
 Zakres  pomiaru:  Ciśnienie  0kPa  (0  mmHg)~38,67kPa  (290

mmHg)
 Rozdzielczość: 1 mmHg
 Dokładność: ±3 mmHg
 Alarm parametrów: SKR, ROZ
 Inflacja: automatyczna inflacja wymuszona pompą
 Deflacja: automatyczna deflacja skokowa
PR
 Zakres pomiaru: 40ud./min~240 ud./min
 Rozdzielczość: 1 ud./min
Bezpieczeństwo
 Zasilanie: DC 3V (2x1,5V AA baterie alkaiczne)
 Typ bezpieczeństwa: urządzenie zasilane wewnętrznie, część

aplikacyjna typu BF z ochroną przed defibrylacją

Akcesoria
 Mankiet dla dorosłych – 1 szt., CD (oprogramowanie PC) – 1

szt.,  Instrukcja  Użytkownia  –  1  szt.,  Kabel  USB  –  1  szt.,
Pokrowiec – 1 szt.

Parametry fizyczne
 Typ bezpieczeństwa: urządzenie zasilane wewnętrznie, część

aplikacyjna typu BF z ochroną przed defibrylacją

Akcesoria
 Mankiet dla dorosłych rozm. 25-35 cm
 Wąż powietrzny
 CD z oprogramowaniem
 Instrukcja Użytkowania
 Kabel USB
 Pokrowiec z paskiem 



CONTEC zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji i funkcji, bez uprzedniego
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