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BP850
Medisch diagnostisch apparaat

Tweearmige bloeddrukmeter

’s Werelds eerste automatische bloeddrukmeter welke twee armen meet. De gebruiksvriendelijke 
ACCUNIQ BP850 garandeert een snelle en betrouwbare bloeddruk meting. ,



,

ACCUNIQ BP850 Product informatie

BP850 is ontworpen om betrouwbare
en snelle resultaten te leveren.
Deze zeer geavanceerde bloeddruk
monitor is ’s werelds eerste 
automatische bloeddruk meter 
welke twee armen meet voor een
meer volledig resultaat. 

Waarom moet de bloeddruk van beide armen worden gemeten?

Waarom moet de bloeddruk van beide armen worden gemeten?
Bloeddruk wordt meestal gemeten met de rechterarm. Als de systolische druk
van de rechter- en linkerarm 15 mmHg of meer verschilt, hebben de aders
naar uw ledematen de neiging nauwer te worden. Een dergelijke adervernauwing
verhoogt naar verluidt het risico op een beroerte met 70% en het risico op
overlijden door een gewone oorzaak met 60%.
Met de BP850 kunt u verschillen in bloeddruk tussen uw armen
snel en gemakkelijk meten om eventuele verschillen in uw bloedsomloop in een vroeg
stadium op te sporen.
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Diverse resultaten bladen+
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Resultaten weergave

1. Maximale bloeddruk in
    beide armen 
2. Minimale bloeddruk 
3. Gemiddelde bloeddruk 
4. Verschil in bloeddruk 
5. Polsslag 

Het toont de QR code op het LCD scherm. Als u het product 
koppelt aan een smartphone, slaat het uw bloeddrukgegevens 
op en helpt het u de trend bij te houden, zodat u uw bloeddruk
onder controle houdt. 

,

ACCUNIQ Product informatie



Volgens de aanbeveling van de WHO; wanneer de maximale bloeddruk van beide armen 20 mmHg verschilt, 
en de minimum bloeddruk 10 mmHg, kan dit wijzen op een risicofactor voor circulatieziekte, waarvoor 
medisch advies nodig is.

ACCUNIQ Product informatie

1. 7 inch LCD-kleurenscherm (touchscreen)
2. Gebruiksvriendelijke one-touch knop (hand- en voetschakelaar)
3. Snelle thermische printer met eenvoudige papiervervanging
4. Cuffs met een diameter van 150 mm om de gebruiker comfortabel te bedienen 
5. Armsteunen en bewegingssensor op hetzelfde niveau om de analyse nauwkeuriger te maken,

Hand- en voetschakelaar voor
comfortabele metingen 
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BP850 is ontworpen om betrouwbare en snelle resultaten te leveren. 
Deze zeer geavanceerde bloeddruk monitor is ’s werelds eerste automatische 
bloeddruk meter welke twee armen meet voor een meer volledig resultaat. 

Waarom moet de bloeddruk van beide armen worden gemeten?
Bloeddruk wordt meestal gemeten met de rechterarm. Als de systolische druk
van de rechter- en linkerarm 15 mmHg of meer verschilt, hebben de aders
naar uw ledematen de neiging nauwer te worden. Een dergelijke adervernauwing verhoogt 
naar verluidt het risico op een beroerte met 70% en het risico op overlijden door een gewone 
oorzaak met 60%. Met de BP850 kunt u verschillen in bloeddruk tussen uw armen snel en 
gemakkelijk meten om eventuele verschillen in uw bloedsomloop in een vroeg stadium op te sporen.

VIVIS Manager A4 resultsatenblad Verstelbare kruk

Diverse opties

VIVIS Manager is een bloeddruk
gegevens management programma
dat u helpt bij het beheren van de
analyse resultaten en cumulatieve
gegevens.
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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 

Drukloze
Meetmethode
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Diverse analyse methodes

Linker arm Beide armen Rechter arm

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.



530mm

319mm

481mm

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

ACCUNIQ BP850

Oscillometrisch

7 inch LCD scherm

Druk 30~300 mmHg, hartslag 30~200 slagen/minuut

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

DC Motor

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

530 x 481 x 346 mm (L x B x H

12.0 kg

Het meten van één arm: Systolische bloeddruk, Diastolische bloeddruk, Gemiddelde bloeddruk,
Polsslag, Polsslagpatroon, Evaluatie van Bloeddruk
Meten van beide armen: Systolische bloeddruk, Diastolische bloeddruk, Gemiddelde bloeddruk,
Polsslag, Polsslagpatroon, Inter-arm drukverschil, Evaluatie van Bloeddruk

ACCUNIQ BP850 Specificaties

Model

Meetmethode

Display

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Druk methode

Werkend bereik

Afmeting

Gewicht

Af te lezen resultaten

Rechter arm/linker arm/beide armenPlaats meting

1mmHgResolutie

Ongeveer 20 seconden per drukopbouw

Ongeveer 50 seconden per meting

RS-232C, USB-kabel

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

Drukopbouw tijd

Meet tijd

Data overbrenging

Stroom

Micro-gestuurde elektronische lucht uitlaatUitlaat methode


