
 

 

Tensoval ® Duo Control  
  להכפלת אמינות הבדיקהףמדידת לחץ דם בטכנולוגיית קורטקו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

  

  : טכנולוגיית החיישן הכפול החדשנית משלבת בתוכה שתי טכנולוגיות מדידה מקצועיות

  .הטכנולוגיה האוסצילומטרית וטכנולוגיית קורטקוף

, לחץ דם פועלים בטכנולוגיה האוסצילומטרית בלבדבשעה שמכשירים אוטומטיים למדידת 

  . בשיטת קורטקוף בעלת האמינות הגבוהה יותר טכנולוגיית החיישן הכפול פועלת

.ריתהמכשיר יציג תוצאות שנמדדו בשיטה האוסצילומט, רק במקרים יוצאי דופן

 .וצאות מהימנותמדידות לחץ דם ודופק המספקות ת 

 .מותאם במיוחד לאנשים הסובלים מיתר לחץ דם ומהפרעות שונות בקצב הלב 

 .שימוש פשוט וקל 

 .מדידה נוחה 

 ).כלולות בערכה( מדידות 1,300 - סוללות המספיקות ל 

 . שנים3 -אחריות מורחבת ל 



 

 
  

המוצר נבדק מבחינה קלינית והומלץ על ידי המוסדות הבלתי 
  :איםתלויים הב

BHS- British Hypertension Society 

ESH- European Society of Hypertension 

ANSI/AAMI- Association for the Advancement for the Medical 

Instrumentation, U.S.A. 

מדידה מדוייקת של לחץ הדם באמצעות 
  שיטת קורטקוף

טכנולוגיית קורטקוף למדידת לחץ דם המאופיינת בדיוק רב 

הטכנולוגיה מאפשרת . ובעמידות גבוהה מפני תקלות

מדידה אמינים גם אצל אנשים הסובלים להפיק ערכי 

, לצורך מדידת לחץ הדם. מהפרעות שונות בקצב הלב

רופאים משתמשים בסטטוסקופ כדי להאזין לצלילים 

 Due,טכנולוגיית החיישן הכפול". צלילי קורטקוף"הנקראים

Sensor Technology  , פועלת בשיטת קורטקוף ובכך

יתרון נוסף הוא מיקומו של . מאפשרת מדידה מדוייקת

במכשיר עצמו ולא " ורטקוףצלילי ק"המיקרופון הקולט את 

מיקום זה מבטיח עמידות מפני תקלות הנובעות . בשרוולית

  .מתפעול שגוי

מעבר אוטומטי למדידה בשיטה 
  האוסצילומטרית בעת הצורך

צילומטרית מזהה את התנודות שיוצר שיטת המדידה  האוס

באמצעות . הדופק העורקי ולא את הצלילים שהוא מפיק

ערכי לחץ הדם מחושבים , שימוש בנוסחא מתמטית

ערכים אלה , בניגוד לשיטת קורטקוף. בסבירות גבוהה

אינם נמדדים באופן ישיר מהעורק ולכן שיטה זו נחשבת 

השיטה , יחד עם זאת. למדוייקת פחות משיטת קורטקוף

האוסצילומטרית מתאימה לאנשים בעלי צלילי דופק 

החלשים מכדי שיהיה ניתן למדודם באמצעות שיטת 

טכנולוגיית החיישן הכפול , במקרים הללו. קורטקוף

מעבירה את מצב המדידה אוטומטית לשיטה 

  .האוסצילומטרית

 

  הנוח והגדול פרימיום יתשרוול

  מ" ס32-42בהיקף של 

  מוצעים  מדידות אחרונות וערכים מ30זכרון השומר 
   משתמשים קבועים ומצב אורח2עבור 

 למשתמש שלישי

 מחבר ארגונומי לנוחות השימוש

  של תוצאות המדידהצג גדול לקריאה נוחה
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