
Přesný a spolehlivý oscilometrický 
algoritmus schválený  BHS a AAMI 

Velký LCD displej, snadná čitelnost

Špičková technologie použita při vývoji 
a výrobě

Ultralehký design a velmi tichý chod 
pro maximální pohodlí pacienta

Až 48 hodin monitorování; maximálně 
600 naměřených hodnot uložených 
v    polovodičové paměti

Přátelské programování, úplná a 
podrobná analýza a report

Ruční nastavení odpovídající životnímu 
stylu pacienta

Perfektní společník pro
diagnózu a kontrolu
zvýšeného tlakuAmbulantní monitor krevního

tlaku

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ



ABPM-05
Ambulantní monitor krevního tlaku
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napájení: 4 ks AA akumulátory nebo alkalické baterie
způsob měření: oscilometrická metoda, s krokovým snížením 

tlaku, s polovodičovými senzory
rozsah měření: tlak: 30-260 mmhg, puls: 40-200/min
pasivní přesnost: 3 mmhg nebo 2 % naměřené hodnoty
Připojení k PC: USB nebo RS232, pomocí optického kabelu, 115 200 baud
rozměry: 98 x 69 x 29 mm
hmotnost: 190 g (bez baterií)

ABPM-05 je tichý, malý a velmi spolehlivý ambulantní monitor krevního 
tlaku. Velký displej zajišťuje snadnou čitelnost a malá váha zaručuje 
maximální pohodlí pacienta. S použitím 2 ks dobíjecích baterií typu 
AA ABPM-05  může měřit až 48 hodin.  Přístroj dokáže uložit do své 
polovodičové paměti až 600 měření na libovolně dlouhou dobu. Lze ručně 
inicializovat mimořádná měření a označit události. Přístroj lze přizpůsobit 
životnímu stylu pacienta pomocí tlačítka denní/noční. Na displeji lze 
kontrolovat stav napětí baterií, aby bylo zajištěno jejich patřičné nabití pro 
monitorovací periodu. Přístroj je velmi tichý a je vybaven víceúrovňovou 
bezpečností pacienta. Pomocí optického kabelu lze připojit k jakémukoliv 
počítači. Uživatelsky velmi příjemný software CardioVision slouží
k flexibilnímu naprogramování přístroje, následně ke čtení, zobrazení, 
analýze naměřených hodnot a nakonec k vytvoření kompletní zprávy. 
Přesnost algoritmu použitého v ABPM-05 byla schválena podle BHS 
(British Hypertension Society) a AAMI (Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation). Kvalita, bezpečnost a spolehlivost výrobku 
jsou znázorněny značkou CE.

Výrobce: Meditech Kft
H-1191 Budapest, Üllői út 200

Maďarská republika
Tel: +36 1 280 8232

Dovoz a distribuce:
METRIMPEX PRAHA s.r.o.

Slezská 128
130 00 Praha 3

Tel: 267 315 870
Fax: 267 315 806

E-mail: info@metrimpex.cz


