
Welch Allyn

ABPM 7100
Omfattande blodtrycksövervakning 
för bekväm patientvård i hemmet



Welch Allyn ABPM 7100 är en användarvänlig, bärbar enhet för 
dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika 
eff ekterna av vitrockshypertoni, ge tillförlitliga data så att du kan 
göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedelsbehandlingen 
efter patienternas behov. Enheten använder kraftfull Windows®-baserad 
programvara som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna 
eff ektivare så att du kan diagnostisera potentiella komplikationer hos 
patienterna. Med allt det här kan ABPM 7100 hjälpa dig att förbättra 
hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen 
eff ektiv på din mottagning.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
• Med obegränsade protokoll kan du programmera mätningsperioder och uppblåsningsfrekvenser utifrån de värden 
som ska studeras

• Använder oscillometrisk teknik, den främsta metoden för automatisk mätning av NIBP
• AFL (Auto Feedback Logic) under uppblåsningen gör att patienten slipper känna obehag
• Lätt, kompakt och tyst för att öka patientföljsamheten
• Manschetterna är inte gjorda av latex. Risken för allergiska reaktioner hos patienten är därmed mindre.
• Följer eller överskrider de senaste AAMI- och EHS-standarderna och har fått BHS-betyget A/A
• Innehåller programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation
• Uppgradera för att lägga till ytterligare funktioner, däribland mätning av centralt blodtryck och pulsvågsanalys 
(artärstelhet)

GER OMFATTANDE BLODTRYCKSANALYSER 
SÅ ATT BÄTTRE VÅRDBESLUT KAN FATTAS



Med resultaten från Welch Allyn 
ABPM 7100 kan du enkelt skapa, 
skriva ut och anpassa detaljerade 
rapporter efter behov:

5. Sammanfattning

4. Trendverktyg för långsiktig 
utvärdering och medicinhantering 

2. Grafi ska presentationer av 
blodtrycksprofi len med bland 
annat tårtdiagram, stapeldiagram 
och korrelationsdiagram per dygn, 
samt enskild statistik för avläsning 
av dag och natt

1. Statistiska sammanfattningar 
för systoliskt tryck, pulstryck, 
medelartärtryck och hjärtfrekvens, 
inklusive lägsta värde, högsta 
värde, genomsnittsvärde och 
standardavvikelser

3. Redigerbar tabellrapport 
för detaljerad analys

Programvara till 
Welch Allyn 

CardioPerfect 
Workstation

Uppgradering fi nns: Pulsvågsanalys och 
centralt blodtryck
Studier visar att mätning av pulsvågshastigheten 
i aorta och det centrala blodtrycket kan ge 
tydligare information om en potentiell hjärtinfarkt 
och stroke än den blodtrycksmätning som endast 
görs på överarmen. Med Welch Allyn ABPM 7100 
med pulsvågsanalys och central blodtrycksmätning 
kan båda mätningsmetoder användas i en enda 
enhet, så att du kan få exaktare mätresultat och 
enklare kan upptäcka kardiovaskulära risker och 
subkliniska organskador.

Mätning av blodtryck och pulsvågor, kombinerat i en procedur. 
Omklassifi cering av riskpatienter: I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, 
Tyskland. 
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Om du vill ha mer information eller vill se en demonstration 
kontaktar du din lokala Welch Allyn-representant.

Kraftfull programvara som gör datahanteringen enklare
Welch Allyn ABPM 7100 är en del av programvaruserien 
CardioPerfect Workstation. Programvaran hanterar data från 
ABPM 7100 och andra kardiopulmonära enheter från Welch Allyn 
på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation i samma 
register. Du slipper pappershantering och får överföringsmöjligheter. 
På så vis kan du hämta och analysera information snabbt och 
fokusera på att ta hand om patienterna. Om du sedan är redo för 
elektroniska journaler (EMR) kan patientinformation och testdata 
enkelt överföras till fl era ledande elektroniska journalsystem i ett 
enkelt elektroniskt gränssnitt.

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Enheter
ABPM 7100  ABPM 7100-inspelningsenhet
ABPM 7100S  ABPM 7100-inspelningsenhet, inklusive programvara till Welch Allyn 
 CardioPerfect® Workstation 
 
Tillbehör
7100-21 Väska och axelbälte för ABPM 7100
7100-24 USB-gränssnittskabel för ABPM 7100
REUSE-09-ABPM ABPM-manschett, barn: 14–20 cm
REUSE-10-ABPM ABPM-manschett, liten vuxen: 20–24 cm 
REUSE-11-ABPM ABPM-manschett, vuxen: 24–32 cm
REUSE-11L-ABPM ABPM-manschett, stor vuxen: 32–38 cm
REUSE-12-ABPM ABPM-manschett, extra large: 38–55 cm
REUSE-091012-ABPM Set med små manschetter (storlekarna 9, 10 och 12)
REUSE-ALL-ABPM Set med alla fem manschettstorlekar

Programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation

Trender

Utanför standarder Sammanfattning Mätning

Trender

Frekvensfördelning


