
www.accuniq.nl

BP210
BP250

Automatische bloeddrukmeter

Onze bestsellers, de gebruiksvriendelijke ACCUNIQ BP210 en BP250 garanderen
snelle en nauwkeurige resultaten. 

Medisch diagnostisch apparaat



ACCUNIQ BP210

• Helder LCD-display
• Eenvoudige één-aanraking functie
• Geïntegreerd stembegeleidingsprogramma en noodveiligheidstoestel
• Monitor aan de achterkant voor het invoeren van gegevens
• Hoge snelheid printer en automatische snijder beschikbaar om schoon en
  snel afdrukken gemakkelijker te maken
• Geïntegreerde kaartlezer om de resultaten bij te houden en te vergelijken
• Auto ON/OFF functie met nabijheidssensor (energiebesparende functie)
• Ergonomisch ontwerp

 
 

BP210 is ontworpen om betrouwbare en snelle
resultaten te leveren. Deze zeer geavanceerde
bloeddruk monitor maakt het gemakkelijk om
patientgegevens en -informatie op te slaan. 
De BP210 drukt de resultaten van de analyse 
onmiddellijk af nadat de meting is verricht.

Diverse opties+
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ACCUNIQ BP210

BP250 Linkshandig type

Weer te geven resultaten 
Systolische en diastolische druk,
pols, polsdruk, bloeddruk beoordeling,
polsgolf patroon, cumulatieve gegevens
(kaart optie)

Monitor achterkant (optioneel)  

Systolische en diastolische druk,
polsslag, ID-nummer, B.M.I.,
zwaarlijvigheidsgraad 

1  LCD-scherm

2  Magnetische kaartlezer

3  Hoge-snelheidsprinter

4  START toets  

5  STOP toets  

6  Nabijheidssensor

7  Noodstopschakelaar

8  Armsteun

9  Cuffs

Product introductie

Monitor achterkant
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ACCUNIQ BP250

7 inch LCD-kleurenscherm

Eenvoudige één-aanraking functie

Geïntegreerd stembegeleidingsprogramma en noodveiligheidstoestel

Gegevensbeheer via mobiel apparaat (QR-code weergegeven op het LCD-scherm)

Monitor aan de achterkant voor het invoeren van gegevens

Hoge snelheid printer en automatische snijder beschikbaar om schoon en snel
afdrukken makkelijker te maken

 
 

Geïntegreerde kaartlezer om de resultaten bij te houden en te vergelijken

Auto ON/OFF functie met nabijheidssensor (energiebesparende functie)

Ergonomisch ontwerp

BP250 is 's werelds eerste sfygmomanometer
die de analyseresultaten en QR-code op het
LCD-scherm weergeeft zonder uit te printen
en waarmee je een smartphone of een ander
mobiel apparaat kan gebruiken om gegevens
over te dragen, op te slaan en weer te geven.

 

Diverse opties+
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ACCUNIQ BP250

De eerste in zijn soort, toont de QR code op het
LCD-scherm. Als je het product koppelt aan een
smartphone, slaat het je bloeddrukgegevens op en
helpt het je de trend te volgen om je bloeddruk onder
controle te houden.

BP250 Linkshandig type

Weer te geven resultaten 
Systolische en diastolische druk,
pols, polsdruk, bloeddruk beoordeling,
polsgolf patroon, cumulatieve gegevens
(kaart optie)

Monitor achterkant (optioneel)  

Systolische en diastolische druk,
polsslag, ID-nummer, B.M.I.,
zwaarlijvigheidsgraad 

1  LCD-scherm

2  Magnetische kaartlezer

3  Hoge-snelheidsprinter

4  START toets  

5  STOP toets  

6  Nabijheidssensor

7  Noodstopschakelaar

8  Armsteun

9  Cuffs

Product introductie



ACCUNIQ

Risky Blood Pressure Level
Blood pressure classification by the US Combined Board JNC 7, 2003 (Unit: mmHg)
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ACCUNIQ bloeddrukmeters meten de bloeddruk als de cuffs druk loos zijn. 
Deze standaard meetmethode geeft resultaten die snel en nauwkeurig zijn.

 

 

 

Klinische informatie 
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FAQ

Q. Wat kan ik doen als mijn bloeddruk sterk schommelt?
 
 

 A. Ons lichaam ondergaat veranderingen en een constante circulatie. 
Bovendien varieert onze bloeddruk voortdurend op basis van onze
hartslag en ademhalingsfrequentie. Aangezien onze bloeddruk niet
precies kan worden bepaald door slechts één meting, wordt de laatste
jaren steeds meer gebruik gemaakt van het 24 uur per dag bewakingssysteem.
Om te bepalen of je manier van bloeddruk meten juist of onjuist is, kan je op
onze website de voorzorgsmaatregelen bij het meten van de bloeddruk bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q. Wat is DP (dubbel product)?

 A. DP is je maximale bloeddruk vermenigvuldigd met polsslag.
Hoe hoger je maximale bloeddruk en hoe sneller je polsslag,
hoe hoger je DP is.

 

 

 

 

Q. Wat zijn de factoren die je bloeddruk veranderen?

 
 A. Je bloeddruk kan veranderen gedurende 1 uur na een maaltijd,

na het drinken van alcohol, koffie of thee (met cafeïne), na roken
baden of lichaamsbeweging, als je spreekt of beweegt tijdens de
analyse, wanneer de kamertemperatuur drastisch verandert,
of nadat je bloeddrukverlagende medicijnen hebt ingenomen. 

Q.  Wat is het beste moment om mijn bloeddruk te meten?

 
A. Als je het 's morgens wilt doen, is het aan te bevelen dit te doen binnen

1 uur na het wakker worden, na het plassen en voor het ontbijt.
Om het 's avonds te doen, is het het beste om te meten voordat je naar 
bed gaat. Het is ook aan te bevelen om het twee keer te doen - één keer
's morgens en één keer 's avonds op hetzelfde tijdstip.



Dit product is een 'medisch apparaat'.
Lees daarom zorgvuldig de 'voorzorgsmaatregelen voor gebruik' en 'hoe te gebruiken'.
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ACCUNIQ BP250

Oscillometrisch

Kleuren LCD touch display (7 inch)

Bloeddruk 30 ~ 300mmHg, polsslag 30 ~ 200 slagen/minuut

Druk: ±3 mmHg of binnen ±3%, hartslag binnen ±3%

DC Motor

Temperatuur : 10~40°C, Luchtvochtigheid: 30~75% (niet condenserend)

463 x 324 x 276 mm (L x B x H)

8.0 kg

Systolische/diastolische/gemiddelde bloeddruk, pols, polsdruk, bloeddrukmeting, pols golfpatroon.

ACCUNIQ BP250 Specificaties

Model

Meetmethode

Display

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Druk methode

Werkend bereik

Afmeting

Gewicht

Af te lezen resultaten

Linkerarm of rechterarmPlaats meting

1mmHgResolutie

Ongeveer 10 seconden per meting

Ongeveer 33 seconden per meting

RS-232C

Ingang: AC100~240V, 50/60Hz, Uitgang: Gelijkstroom 12V, 5A adapter

Drukopbouw tijd

Meet tijd

Data overbrenging

Stroom

Systolische/diastolische bloeddruk, polsslag, ID, B.M.I. en mate van zwaarlijvigheidAf te lezen resultaten bij
extra monitor (optie)

Micro-gestuurde elektronische lucht uitlaatUitlaat methode

ACCUNIQ BP210

Oscillometrisch

LCD scherm (197 x 145 mm) display

Druk 30~300 mmHg, hartslag 30~200

Druk: ±3 mmHg of binnen ±3%, hartslag binnen ±3%

DC Motor

Temperatuur : 10~40°C, Luchtvochtigheid: 30~75% (niet condenserend)

463 x 324 x 276 mm (L x B x H)

8.0 kg

Systolische/ Diastolische/ Gemiddelde bloeddruk, Polsslag, Polsdruk, Bloeddrukmeting, 
Polsgolfpatroon

ACCUNIQ BP210 Specificaties

Model

Meetmethode

Display

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Druk methode

Werkend bereik

Afmeting

Gewicht

Af te lezen resultaten

RechterarmPlaats meting

1mmHgResolutie

Ongeveer 10 seconden per drukopbouw

Ongeveer 33 seconden per meting

RS-232C

Ingang: AC100~240V, 50/60Hz, Uitgang: Gelijkstroom 12V, 5A adapter

Drukopbouw tijd

Meet tijd

Data overbrenging

Stroom

Systolische/diastolische bloeddruk, polsslag, ID, B.M.I., en mate van zwaarlijvigheidAf te lezen resultaten bij
extra monitor (optie)

Micro-gecontroleerde elektronische uitlaat typeUitlaat methode


