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Bovenarmbloeddrukmeter
Omron M3 Comfort
Nauwkeurig, betrouwbaar en praktisch

De compacte, gebruiksvriendelijke OMRON M3
Comfort meet de bloeddruk en de hartslag nauwkeurig
en snel. Het apparaat maakt voor het comfortabel,
gecontroleerd opblazen gebruik van de
vooruitstrevende “IntelliSense” technologie, waardoor
het vooraf instellen van de druk of opnieuw opblazen
niet meer nodig is.

Eigenschappen
De bloeddrukmeter is voorzien van een duidelijk LCD-display en is eenvoudig te bedienen.
De Intelli Wrap Cuff-technologie (= manchetcontrolesysteem) garandeert nauwkeurige
resultaten in elke positie rond de bovenarm.
Dankzij de Intellisense technologie verloopt de meting heel vlot en zonder een lange en
onaangename hoge druk.
Automatische detectie van te veel beweging tijdens meting.
Pompt en ontlucht automatisch.
Meetbare armomtrek: 22 - 42 cm
Gewicht:
- bloeddrukmeter: ca. 337 g (excl. batterijen)
- armmanchet: ca. 163 g

Geheugenopslagcapaciteit: 2 gebruikers x 60 metingen
Drukbereik van manchet: 0 tot 299 mmHg
Meetbereik:

Bloeddruk: SYS 60 tot 260 mmHg / DIA 40 tot 215 mmHg
(nauwkeurigheid binnen ±3 mmHg)
Hartslag: 40 - 180 slagen/minuut
(nauwkeurigheid binnen ±5% van de weergegeven waarde)
Garantie: 3 jaar vanaf de datum van aankoop (niet op de manchet).

Toepassingen
Detectie van onregelmatige hartslag
Weergave van bloeddrukniveau

Gebruik
Zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Opmerkingen & tips

Gebruik deze bloeddrukmeter enkel bij volwassen patiënten. NIET gebruiken bij baby’s,
peuters, kinderen of personen die niet in staat zijn hun toestemming daarvoor te verlenen.
Gebruik de armmanchet ALLEEN bij personen wiens armomtrek binnen het
gespecificeerde bereik van de manchet valt.
De bloeddruk in uw linkerarm kan verschillen van die in uw rechterarm. Gebruik daarom
altijd dezelfde arm voor het meten van de bloeddruk.
Rust minimaal 5 minuten uit voordat u een meting verricht.
Verwijder strakke of dikke kleding van uw arm bij het uitvoeren van een meting.
Blijf stilzitten zonder te praten of te bewegen totdat de meting is voltooid.
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Bewaring
Bewaar uw bloeddrukmeter in het opbergetui als deze niet wordt gebruikt.
Vermijd licht, vochtigheid en hoge temperaturen.
Dit medisch hulpmiddel werd klinisch gevalideerd bij de algemene populatie.
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