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Ambulantní monitor TK boso

boso TM-2450
ambulantní monitor krevního tlaku
Pacientský záznamník boso TM-2450 s pouhými 135 g patří mezi nejlehčí 24hodinové monitory krevního tlaku. TM-2450 je malý a plochý,
což pacientům nabízí komfort při nošení. Nafukování manžety je velmi tiché. Tlačítko den/noc pacientům umožňuje ruční nastavení režimu
spánku. Záznamník umožňuje měření a zobrazení dalších parametrů (tlaková k řivka, teplota, pohyb pacienta atd.).

Profitujte z jednoduché obsluhy, přesného měření, rychlého a jasného vyhodnocení naměřených dat. Nasmlouváním sdíleného kódu
výkonu 17129 – NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU zvýšíte prestiž ordinace a současně zajistíte rychlou
návratnost investice. Vyžádejte si u nás ekonomickou rozvahu.
24hodinové měření TK s boso TM-2450 zaujme uživatelskou přívětivostí, osvědčenou a známou kvalitou. Propojením s ambulantním
programem je ovládání ještě jednodušší a rychlejší. Závěrečnou zprávu lze přenést do ambulantního programu v podobě PDF.

• Menší, lehčí, tišší.
• Vyšší kvalita pro lékaře, větší komfort pro pacienta.
• Klinicky validováno podle DIN EN ISO 81060-2.
• Velká paměť až pro 600 měření TK, vč. zobrazení tlakové
křivky, data z pohybového a teplotního senzoru.
• 4 velikosti manžet pro správné měření.
• Manžeta pro leváky.
• Vyhodnocovací program ProfilManager XD s propojením
na ambulantní programy.
• Tisková zpráva vč. statistik a grafů na jednu stranu A4.
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Ambulantní monitor TK boso

příslušenství
4 velikosti manžet

manžeta pro pravou paži
•
•
•
•
•
•

látková manžeta
kónický tvar
vel XL, extra velká, 36-50 cm
vel. L, velká, 28-38 cm
vel. M, standard, 20-31 cm
vel. S, dětská S, 15-22 cm

náhradní krytka baterií

•
•
•
•

textilní pouzdro
• látkové pouzdro pro záznamník
• včetně pásku na krk

• náhradní krytka
baterií

pásek k pouzdru

bederní pásek
• pásek na krk
k poudru

komunikační USB kabel

• bederní pásek pro lepší uchycení
poudra se záznamníkem

podkladová punčocha

• komunikační
USB kabel

nabíječka s akumulátory
• rychlá plně automatická
nabíječka akumulátorů
• baterie v balení: 4 ks AA 1900mAh
• vhodné pro baterie: AA/AAA

www.compek.cz

látková manžeta
kónický tvar
vel. M, standard, 20-31 cm
pro pravou ruku

• šíře 7,6 s 10,1 cm
• vyšší komfort pacienta
při nošení manžety
• snížení opotřebení manžety

akumulátory eneloop
• nabíjecí tužkové baterie AA
• napětí 1,2 V
• min. kapacita 1900 mAh
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Kominukace s ambulantními programy
vyhodnocovací program ProfilManager XD
Obousměrná komunikace mezi Vaším ambulantním programem a přístrojovým programem ProfilManager XD ušetří minuty
drahocenného času denně. Za měsíc jsou to hodiny, za rok dny! Jak to? Sestra nemusí již pacientské údaje znovu zadávat do programu.
Jsou přeneseny přímo z karty pacienta do přístroje  a může být přímo spuštěné i vyšetření.

Tím, že je vyšetření identifikováno pacientskými údaji, lze stejným způsobem přenést vyšetření zpět do karty pacienta. Výsledek lze
přenést jako volný text, strukturovaná data nebo jako soubor PDF. To již záleží na zpracování propojení v daném ambulantním programu.
Na straně lékaře tudíž již není potřeba spouštět program, ale nahlédnout přímo do dekurzu, vyšetření nebo laboratorních výsledků
ambulantního programu. Samozřejmě lze ale otevřít i příslušné vyšetření pacienta.

• Automatický přenos pacientských dat mezi programy.
• Zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce sestry.
• Provedené vyšetření je automaticky propsáno do
ambulantního programu.
• Textový nebo formalizovaný přenos výsledku vyšetření.
• Možnost přenosu výsledku vyšetření do karty pacienta
v souboru PDF.
• Propojeny jsou nejdůležitější ambulantní programy:
PC DOKTOR®, AMICUS®, Medicus, SmartMEDIX®,
WinMedicalc, AIS a další.

4|

obchod@compek.cz

Technické parametry a příslušenství

technické parametry
produkt

tonometr pro 24hodinové měření

typové označení

boso TM-2450

jmenovité napětí

2× 1,5 V stejnosměrné resp.
2× 1,2 V stejnosměrné

zdroj napájecího napětí:

2 akumulátory NiMh (Mignon)

rozsah měření

systola: 60–280 mmHg
diastola: 30–160 mmHg
puls: 30–200 tepů/min

maximální odchylka tlaku manžety

±3 mmHg nebo
2 % odečtené hodnoty
(platí větší hodnota)

maximální odchylka zobrazené hodnoty pulsu

±5 %

paměť měřených hodnot

600 měření

provozní podmínky

+10 °C až +40 °C
rel. vlhkost vzduchu 30–85 % (bez kondenzace)
tlak vzduchu 700–1060 hPa

podmínky skladování

-20 °C až +60 °C
10–95% rel. vlhkost vzduchu
tlak vzduchu 700–1060 hPa

hmotnost

135 g bez akumulátorů

rozměry (Š × V × H)

66 mm × 25 mm × 95 mm

očekávaná provozní životnost přístroje

10 let

očekávaná provozní životnost manžety

10 000 cyklů měření

klinický test

přesnost měření odpovídá požadavkům normy ISO 81060-2

manžety
velikost M

CA91

20–31 cm

737-105

velikost M (P)

CA91R

20–31 cm

737-109

velikost L

CA92

28–38 cm

737-106

velikost XL

CA94

36–50 cm

737-108

velikost S

CA93

15–22 cm

737-107

příslušenství
nabíječka eneloop

277-012

akumulátory eneloop (4 ks)

277-064

bederní brašna s přenášecím páskem

737-171

bederní pásek

737-172

komunikační USB kabel

737-172

eneloop aku, 2 ks

277-065

stockinet 7,6 cm

742-011

stockinet 10,1 cm

742-010

www.compek.cz

|5

CKAT202105

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
          blog.compek.cz
pobočka Plzeň:
Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Westend Plazza, Lamačská 3B, 841 01 Bratislava
mobil: +421 908 758 793
e-mail: info@compek.sk
web: www.compek.sk
pobočka Žilina:
Bytčická 89, 010 09 Žilina
mobil: +421 905 805 546
e-mail: obchod@compek.sk

pobočka Púchov:
Námestie slobody 1657/9, 020 01 Púchov
mobil: +421 949 749 599
e-mail: puchov@compek.sk

www.compek.cz
Prvotřídní kvalita pro lékaře a kliniky

