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se záznamníkem custo screen 300 | až 72 hodin záznamu

vysoký komfort pro pacienty díky velice tichému procesu
měření a přizpůsobivému řízení nafukování
vysoká bezpečnost zajištěná dvojtým přetlakovým ventilem
precisní výsledky měření za použití vysoce kvalitního,
tepelně nezávislého senzoru tlaku
lehce srozumitelné a přehledné grafické znázornění
vyšetření, tabulka naměřených hodnot s možností porovnání
všechna vyšetření pacienta lze porovnávat či zobrazit v trendu
komfortní reporty s předdefinovanými texty
přehledné výtisky na formát A4 sestavené jedním kliknutím
přímé spojení s lékařskou praxí: odesílání výsledků vyšetření
a reportů e-mailem, faxem, PDF nebo datovým souborem (.cst)
všestranná možnost integrace do existujících
IT struktur (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)
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Specifikace
custo screen 300

Metoda měření

oscilometrické měření s automatickou korekcí nuly

Obsah dodávky

Rozsah měření

tepová frekvence

35 – 220 tepů / min

custo screen 300

systolický krevní tlak

70 – 270 mmHg

měřící manžeta (Standart)

diastolický krevní tlak

40 – 155 mmHg

3 baterie

Tlak v manžetě

neoprenová brašnička

max. 300 mmHg

opasek
Maximální počet měření
Maximální délka záznamu
Doba měřícího procesu
Intervaly měření

512

port custo com IR

72 hodin
< 30 sekund
Standartně - denní fáze každých 15 min. a noční fáze
každých 30 min., volitelné: dodatečná fáze,

		

intervaly mohou být nastaveny v rozmezí 5 a 90 minut,
možnost tvorby individuálních profilů

Velikost měřících manžet

Přenos dat
Napájení

dětská

20 – 24 cm

standart (obsah dodávky)

24 – 32 cm

XL

32 – 40 cm

XXL

38 – 50 cm

infračervený (pomocí custo com IR)
3 Mignon 1.5 V, Typ AA nebo
3 akumulátory, Ni-MH, 1.2 V, min. 1500 mAh

Rozměry

cca. 100 * 66 * 26 mm (V * Š * H)

Hmotnost

cca. 112 g (s bateriemi)

Klasifikace

bezpečnostní třída III, třída IIa, Typ BF, DIN EN 60601-1,
DIN EN 1060-1 – 1060-4, IEC 80601-2-30

Funkce diagnostického programu
Jednotlivé hodnoty nebo hodinové průměry TK a TF jsou zobrazovány
v přehledných grafických nebo numerických tabulkách
Pacientský denník, který lze vytisknout a dále uchovávat digitálně
Rychlá identifikace překročení limitních hodnot
Zřetelně uspořádaná kontrola terapie s automatickým dlouhodobým trendem

