DuraShock Produktvalsguide
Artikelnummer som anges nedan representerar en komplett produkt med manometer, en FlexiPort-manschett storlek
11 och en väska.

Manometrar med tryckventil

Manometrar med skruvventil Integrerade manometrar

60-serien

50-serien

40-serien

LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI • 150 CM STÖTSÄKERHET • LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI • 150 CM STÖTSÄKERHET

Platinalinjen

DS48A Tycos®
Klassisk integrerad
manometer
#DS48A-11

DS58 Tycos®
Klassisk manometer
#DS58-11

Guldlinjen

15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET

DS66 Manometer med
tryckventil

DS56 Manometer
#DS-5601-189

#DS-6601-189

Silverlinjen

10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET

DS65 Manometer med
tryckventil

DS45 Integrerad
manometer

#DS-6501-189

#DS45-11

DS55 Manometer
#DS-5501-189

Bronslinjen

5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET

DS54 Manometer
#DS-5401-189

#DS44-11

För ytterligare information om hur blodtrycksprodukter med DuraShock-teknologi
kan hjälpa dig, kontakta din försäljare eller gå in på www.welchallyn.com/durashock.
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DS44 Integrerad
manometer
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Welch Allyn blodtrycksprodukter
med stötsäker DuraShock™-teknik

Bibehåll exakta blodtrycksmätningar med lägre
livstidskostnad med

I stressade sjukvårdsmiljöer där utrustningen måste vara tålig och tillförlitlig,
håller Welch Allyns anerioda sfygmomanometrar med stötsäker DuraShock™-teknik
blodtrycksmätarna säkert exakta och kalibrerade under längre tid, jämfört med

Welch Allyn DuraShock™ -teknik

Kugghjulsfri
GEAR-FREE

FEWER PARTS

ACCURATE/
GEAR-FREE
RELIABLE

Färre delar
LOWER LIFEFEWER PARTS
TIME COST

ACCURATE/
RELIABLE

traditionella anerioda sfygmomanometrar.

GEAR-FREE

LOWER LIFETIME COST

FEWER PARTS

Exakt och tillförlitlig
ACCURATE/
GEAR-FREE
RELIABLE

LOWER LIFEFEWER PARTS
TIME COST

ACCURATE/
RELIABLE

Lägre livstidskostnad
LOWER LIFETIME COST

Welch Allyn DuraShock™ blodtrycksmätare med

Den kugghjulsfria designen ger DuraShock-

Den tåliga, kugghjulsfria designen inuti mätaren

Enastående stötsäkerhets- och

revolutionerande kugghjulsfri teknik – den första

mätare färre fjädrar, detaljer och delar – och

gör DuraShock blodtrycksmätare stötsäker och

kalibreringsgarantier innebär att du inte

större innovationen inom aneroid teknologi på

en tåligare, robustare design – än traditionella

bättre rustad att stå emot daglig användning och

behöver byta ut eller omkalibrera Welch

nästan 100 år.

blodtrycksmätare.

brysk hantering. De förblir kalibrerade under längre

Allyn-mätare lika ofta som konkurrerande

tid, vilket garanterar exakta tillförlitliga avläsningar

utrustning, vilket undviker problem med

under mätarens livslängd.

utrustningen och sänker totalkostnaden.

”I en utvärderingsstudie av mekaniska stötar, visade sig den nya kugghjulsfria
teknologin vara mer exakt och tillförlitlig än traditionella aneroidenheter.
Detta är speciellt viktigt eftersom den kliniska användaren oftast inte märker
av vanliga kalibreringsfel som uppkommer till följd av stötar.“
Prisbelönt teknik

—Resultat från fallteststudie av aneroid, Dr. Klaus Forstner

Patenterad DuraShock-teknik är den första större
uppfinningen inom aneroid sfygmomanometerteknik
på nästan 100 år.

	Resultat från “Fallstudie av aneroid: Utvärdering av en ny kugghjulsfri aneroid blodtrycks-teknik
och klinisk relevans för stötsäkerhet”, utförd av by Dr. Klaus Forstner, 2004.

Fyra produktlinjer med DuraShock-teknik:
Platinalinjen

Guldlinjen

Silverlinjen

Bronslinjen

LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI

15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

•	Extra stötsäker—kan stå emot
upp till 150 cm fall och förblir exakt
• Livstids kalibreringsgaranti
• Exklusivt utförande
• Juvelförsedd friktionspunkt för lång livslängd
• Lasergraverad skala för precision
• Högklassigt uppumpningssystem för komfort

• S
 tötsäker vid 76 cm fall för
precision och lägre totalkostnad
• 15 års kalibreringsgaranti
• Exklusivt utförande
•	Juvelförsedd friktionspunkt för lång
livslängd
• Lasergraverad skala för precision

• S
 tötsäker vid 76 cm fall för
precision och lägre totalkostnad
• 10 års kalibreringsgaranti
• Lasergraverad skala för precision

• S
 tötsäker vid 76 cm fall för precision
och lägre totalkostnad
• 5 års kalibreringsgaranti

