
Een betrouwbare bloeddrukmonitor voor dieren die snel, eenvoudig en stil is

  

+ Bewegingstolerante technologie 
   zorgt voor minder foutieve metingen

Automatische bloeddrukmonitor 
                        voor huisdieren

Twee standen voor huisdieren

Tot 50 opgeslagen gegevenssets

Tips voor het oplossen van problemen

+ Dierspecifiek bloeddrukalgoritme



+ Kenmerken/voordelen + Beschrijving  
Betrouwbaar:  Dankzij de bewegingstolerante technologie van   
 SunTech levert de SunTech Vet20 meer succesvolle   
 bloeddrukmetingen dan andere apparaten. 

Gebruiksvriendelijk:  De intuïtieve touchscreen-interface heeft alle benodigde 
functies voor het bekijken en analyseren van bloeddruk-
gegevens; hiervoor is weinig tot geen opleiding van 
personeel nodig.

Nauwkeurig:  Het bloeddrukalgoritme is specifiek ontworpen voor   
 huisdieren door experts van een toonaangevende   
 dierenartsenopleiding.

Stil:  Het apparaat meet de bloeddruk zonder geluid en  
 alarmen kunnen worden afgezet om te voorkomen dat 
 het dier bang wordt.

Snel:  Metingen worden sneller uitgevoerd dan met apparaten 

 van de concurrentie. Een Doppler-meting duurt 10 minuten!

Draagbaar:  Het apparaat werkt op batterijen en kan makkelijk worden  
 meegenomen naar verschillende onderzoeksruimtes.  

en dat is niet alles...   

De nieuwe draagbare SunTech® Vet20™ levert snel en eenvoudig betrouwbare bloeddrukmetingen bij wakkere 
huisdieren, waardoor onderzoeksprocedures door dierenartsen en hun personeel eenvoudiger worden. Met behulp 
van de vertrouwde Advantage™ VET bloeddruktechnologie van SunTech voert de SunTech Vet20 zonder geluid bewegings-
tolerante, oscillometrische bloeddrukmetingen uit met nauwkeurigere resultaten, met een hoger slagingspercentage dan 
andere apparaten. Gebruikers kunnen onmiddellijk aan de slag met het apparaat, omdat de intuïtieve touchscreen- 
interface alle benodigde functies voor het bekijken en analyseren van bloeddrukgegevens bevat, zodat er weinig tot 
geen opleiding van het personeel nodig is. Alarmen kunnen worden afgezet om te voorkomen dat het dier bang wordt 
en opgeslagen gemeten gegevens blijven altijd bewaard als het apparaat wordt uitgeschakeld. 

+ Specificaties 

SYS: 
DIA: 
MAP: 
Hartslag: 
Gewicht apparaat: 

Afmetingen: 

Garantie:  

Het geavanceerde geheugen van de SunTech Vet20 zorgt ervoor dat gegevens altijd bewaard blijven als het 
apparaat wordt uitgeschakeld. Gebruikers kunnen tevens specifieke metingen uit het geheugen van het apparaat 
selecteren en automatische bloeddrukmiddeling uitvoeren.

+ Beschrijving 

40 tot 265 mmHg 
20 tot 200 mmHg 
27 tot 222 mmHg 
25 tot 300 BPM 
1,3 lb (met batterijen) 
590 gram (met batterijen) 
6,25” x 5” x 5,25” 

   15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm 
   2 jaar op de monitor  

+ Manchetten 

#1  3-6 cm 
#2  4-8 cm 
#3  6-11 cm 
#4  7-13 cm 
#5  8-15 cm 
#6  12-19 cm 
#7  17-25 cm  

www.SunTechMed.com  

Zachtere, latexvrije materialen en 
afgeronde hoeken zorgen voor een 
gebruiksvriendelijke manchet. SunTech 
Medical bloeddrukmanchetten zijn 
kleurgecodeerd voor snelle selectie van 
de maat en bereikindicators garan-
deren een nauwkeurige manchetmaat 
en -pasvorm. LATEX  

part #82-0500-00 Rev. A  
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