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Säilitus- ja tarnetingimused
–10 °C kuni 60 °C

10–90% (suhteline niiskus), 
700–1060 hPa

Universaalne kooniline mansett sobib 24–40 cm 
ümbermõõduga käele.

Muude suurustega mansette on saada soovi korral.

Hüpertensiooni 
riski tähistamine

Kolme viimase 
väärtuse keskmine

Liigutuste tuvastamine

120 mälukohta kahele 
kasutajale koos 

kuupäeva ja kellaajaga

Külalise režiim7 päeva 
hommikuse/õhtuse 
väärtuse keskmine

Manseti hoidik Ülisuured XL-numbridUniversaalne kooniline 
mansett

Manseti tuvastamineARR/AFib ARR/PC

12

6

7 Day

Mudel Arv karbis Karbi maht

X5 18 tk 0,067 cbm/ctn

Hulk 20' kohta Hulk 40' kohta Hulk 40’ HQ kohta

7524 tk 15 048 tk 17 478 tk

Tehnoloogia
Südamehaiguse ja insuldiriski ennetamine kodade virvenduse, vara-
jaste vahelöökide ning tahhü- ja bradükardia varajase tuvastamisega. 
Südamehaigused vajavad meditsiinilist tähelepanu ja seega on nende 
varajane diagnoosimine eriti tähtis. PARR-tehnoloogia tuvastab 
rütmihäireid tavalise vererõhumõõtmise ajal, ilma et oleks vaja kasutaja 
erioskusi, sekkumist ja pikka mõõtmisaega.

• Arütmia tuvastamine (ARR)
• Kodade virvenduse tuvastus (Afib)
• Varajaste kontraktsioonide tuvastus (PC)
• Manseti tuvastamine
• Liigutuste tuvastamine
• Hüpertensiooni riski tähistamine
• Kolme viimase väärtuse keskmine
• 7 päeva hommikuse/õhtuse väärtuse keskmine
• 120 mälukohta kahele kasutajale koos 

kuupäeva ja kellaajaga
• Külalise režiim
• Lateksivaba patenditud universaalne kooniline 

mansett
• Manseti hoidik
• Suur LCD-ekraan: 69 × 78 mm
• Adapteri pistik
• Eluaegne kaliibrimine
• PC Link (valikuline)
• Lukuga kott
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Kodade virvenduse tuvastus (Afib)

Varajaste kontraktsioonide tuvastus (PC)

Südame kojad tõmbuvad kokku korrapäratult (värisevad) ja enamasti 
kiiresti selle asemel, et tõhusate kokkutõmmetega verd vatsakestesse 
juhtida. Sellises olukorras on suurem trombide tekkeoht südames, insuldi-, 
südamepuudulikkuse ja muude südamefunktsiooniga seotud tüsistuse 
risk. Ligikaudu 10–20%-l isheemilise insuldi saanud patsientidest on 
kodade virvendusarütmia.

Südame valedest piirkondadest, nt kodadest (PAC), vatsakestest (PVC) või 
südame juhtesüsteemist (PNC) pärinevad liigsed kontraktsioonid. Liigsed 
kokkutõmbed häirivad korrapärast südametööd, põhjustades mõnikord 
rindkeres südapekslemise või vahelejäänud südamelöökide tunnetamist. 
See võib tekkida üks kord või korduvalt erineva sagedusega. Kui 
vahelöögid ei ole seotud koormusega, on need mitmele südamehaigusele 
viitavad tundlikud sümptomid, vahelöökidega on suurenenud insuldirisk.

Patendi nr-d:
USA: 7597667B2; US: 9724046B2
TW: 191076; TW: I236891; TW: I322262; TW: I533839
CN: 469964; CN: ZL 2014 3 04136514
Muud ootel patendid
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Universaalne 
kooniline 
mansett 

24–40 cm

Universaalne 
kooniline 
mansett 

24–40 cm


