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Holter TeleABP
 Prosta obsługa jednym przyciskiem

 Cicha pompa zmniejsza dyskomfort 
codziennego życia

 2 baterie typu AA 

 3 okresy pomiarowe – dzień, noc, okres 
specjalny

 Ustawianie parametrów i transfer 
danych poprzez kabel USB

 Transmisja przez Bluetooth*

 Kliniczna wydajność w przystępnej cenie 
dla klinik i szpitali

 Pomiar oscylometryczną metodą z 
postępującą deflacją uznaną przez 
lekarzy na całym świecie

Nowa Generacja ABP

Innowacyjny holter TeleABP zwiększający wydajność
i ułatwiający pracę
Holter ciśnieniowy TeleABP jest prostym w użyciu 24 godz. (do 72 godz.) 
monitorem ciśnienia krwi umożliwiającym analizę zmienności ciśnienia, 
analizę gładkości BP, porannego wzrostu ciśnienia i inne. Zapewnia dokładne 
pomiary co pozwala na dostosowanie farmakoterapii do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. Zaawansowane oprogramowanie daje potężne wsparcie 
zapewniające bardziej efektywną analizę pomiarów ciśnienia krwi i 
diagnozowanie potencjalnych powikłań u pacjenta. Z tym wszystkim, TeleABP 
usprawnia zarządzanie ciśnieniem krwi u pacjentów i sprawia, że 
monitorowanie jest bardziej efektywne i skuteczne w praktyce.

TeleABP oprogramowanie analizujące

 Konfiguracja rejestratora przed badaniem: dzień/noc, okres specjalny, 
interwały, maksymalne ciśnienie w mankiecie

 Włączanie/wyłączenia wyświetlacza oraz zablokowania przycisku funkcyjnego

 Konfiguracja granic alarmowych osobno dla dnia i nocy

 Możliwość porównywania 2 badań od tego samego pacjenta

 Możliwość edycji czasu dzień/noc

 Zaawansowana analiza uwzględniająca zmienność ciśnienia, indeks gładkości, 
poranny wzrost ciśnienia

 Tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów wraz z oznaczeniem aktywności 
pacjenta dla każdego pomiaru

 Interpretacja podsumowująca, trend ABP, analiza DIP, histogramy, wykresy 
kołowe, średnie godzinowe, korelacje, indeks gładkości

 Edycja i wybór sekcji raportu do wydruku

 Eksport raportu do formatu PDF



Cechy TeleABP
Oprogramowanie Analizujące

Przykładowy Raport

24 godz. Trend

24 godz. Wykresy Kołowe

24 godz. Histogramy

Parametry Funkcjonalne

Metoda pomiaru Oscylometryczna z postępującą deflacją

Zakres ciśnienia skurczowego 20-270 mmHg

Zakres ciśnienia rozkurczowego 20-180 mmHg

Zakres ciśnienia w mankiecie 0-280 mmHg

Tętno 20-180 ud./min.

Dokładność ± 3mmHg, ± 3 ud./min

Okresy pomiarowe 3 okresy (dzień, noc i specjalny)

Interwały pomiarowe 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 i 120 min

Klawisz zdarzeń Klawisz do zaznaczania zdarzeń przez pacjenta

Akcelerometr Wykrywanie ruchu/aktywności pacjenta

Kalibracja Minimum raz na 2 lata

Połączenie USB/Bluetooth*

Pamięć Pamięć flash do 300 badań

Parametry Ogólne

Wymiary 118 x 67 x 29mm

Waga 210g, wraz z bateriami

Zasilanie Dwie 1,5V baterie typu AA

Warunki

Warunki pracy Temperatura: 5-40C

Wilgotność: 10-95%

Warunki przechowywania Temperatura: -20 do 55C

Wilgotność:  =<95%

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Autoryzowany dystrybutor:
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