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SunTech® Tango® M2 bloeddruk monitor

Specificaties

Bloeddrukmeting Auscultatorische R-golfgating op basis van K-soundanalayse, 
voor alle statische & actieve fasen van inspanningstesten

Meetbereik:
Systolisch: 40-270 mmHg (DKA modus) / 40-260 mmHg (OSC modus) 
Diastolisch: 20-160 mmHg (DKA modus, OSC modus) 
Hartslag: 40-200 spm

Interface Te integreren met alle gangbare inspannings-ECG-systemen die 
gebruikmaken van RS-232, BNC & ECG-aansluitingen

ECG-bron
Primair: via geïntegreerd inspannings-ECG-systeem of andere 
externe bron 
Secundair: interne ECG-optie op basis van V2, V6, RL

Voeding Ingaand: 100-240 V AC bij 1,5 A 50-60 Hz; uitgaand: 9 V DC bij 5 A

Classificatie Klasse I, continu

Meetintervallen Op basis van geïntegreerd inspannings-ECG-systeem of andere 
externe bron, of met intervallen van 1-20 minuten

Afmetingen 24,0 x 17,4 x 11,5 cm

Gewicht 1,68 kg

Nauwkeurigheid
Vergelijkbaar met een getrainde waarnemer die gebruik maakt 
van de auscultatiemethode met manchet/stethoscoop volgens 
ANSI/AAMI/ISO 81060-2

Normen
IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2007 (EMC), IEC 80601-2-30:2009, 
ISO 80601-2-61:2011, ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, 
ISO 10993-10:2010, FDA 21CFR801.5, MDD, WEEE

Met de Suntech Tango M2® kunt u bloeddrukmeting en SpO2 toevoegen aan uw inspannings-ECG-systeem om zo een compleet en volledig
geïntegreerd diagnostisch testcentrum te creëren.

Nauwkeurig handsfree meten tijdens inspanningstesten. 
 
De Tango M2® is een zeer geavanceerde bloeddrukmonitor die speciaal is 
ontwikkeld voor het automatisch meten van de bloeddruk tijdens Ergometrie. 
De unit maakt gebruik van Suntech’s beproefde ’Auscultatory K-sound analyse’
voor accurate metingen.
De Tango M2® is voorzien van een duidelijk afleesbaar display waarop tevens
de Korotkoff-geluiden zichtbaar worden gemaakt.
Het apparaat is te koppelen aan vele stress-ECG systemen, waarbij de 
meting wordt gestart aan de hand van het ECG en de bloeddrukwaarden 
worden meegenomen op het rapport.

De Tango M2® geautomatiseerde NIBP-monitor maakt gebruik van DKA 
technologie speciaal ontwikkeld voor de cardiale stress test omgeving.
Met de Tango M2® komt de focus te liggen op de patiënt, u kunt zich tijdens
inspanningstesten volledig richten op uw patiënt en verliest geen waardevolle
tijd met het uitvoeren van handmatige metingen.

De specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


