
A ferramenta perfeita para o diagnóstico e controle da hipertensão arterial

O monitor de pressão ambulatorial ABPM-05 é o 
companheiro perfeito na monitoração e no diagnóstico da 
hipertensão arterial. Com tecnologia médica inovadora, 
certificado pelos órgãos competentes como Anvisa, CE, FDA 
e validado pelas instituições BHS e AAMI, o ABPM-05 
permite medidas mais precisas, maior comodidade ao 
paciente e menor taxa de repetição. Para os médicos, o 
equipamento fornece uma ampla visão dos resultados com 
gráficos e medidas das 24h, além do descenso noturno e 
ascensão matinal.

O ABPM-05 é extremamente leve, seu peso é de apenas 
240g. Conta com um display em LCD, comunicação 
ótica/USB e utiliza duas pilhas do tipo AA com indicação de 
voltagem. O seu tamanho ultracompacto e a operação 
silenciosa asseguram ao paciente máximo conforto 
possível.

Acurácia, confiabilidade e segurança, o ABPM-05 trabalha 
baseado em um algoritmo oscilométrico validado 
exclusivo da Meditech, possibilitando a seleção manual ou 
automática do manguito e ajuste da pressão máxima a ser 
atingida. 

Fácil programação, análise e geração de relatórios flexíveis e 
abrangentes. O equipamento pode ser ajustado para se 
adaptar ao estilo de vida do paciente, com a possibilidade 
de monitoração de até 48 horas e um armazenamento 
máximo de 600 leituras em sua memória. Software 
amigável que permite visualização ampla dos resultados, 
melhor gestão dos pacientes e uma melhor integração das 
clínicas com centrais de telemedicina. Satisfação mundial 
em diagnóstico especializado e pesquisa farmacêutica. A 
Meditech pode ser reconhecida por sua qualidade, 
segurança e conf iabi l idade pelo cer t i f icado de 
conformidade CE.

Cardiologia

Modelo: ABPM-05 
Peso: 240g
Dimensões: 7 x 9,9 x 3cm
Armazenamento: 600 medidas
Conexão: Ótica/ USB

MAPA
Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial

ABPM-05
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    REGISTRO ANVISA: 80303610020

BPF
RDC 16:2013

Alimentação

Display

Armazenamento de dados

Transferência de dados

Ambiente Operacional 

Temperatura

Umidade (não condensação)

Pressão atmosférica

Ambiente de Armazenamento e Transporte

Temperatura

Umidade (não condensação)

Método de medição da pressão arterial

Armazenamento máximo de leituras/ medidas

Faixa de medição

Precisão passiva

Precisão de medição da pressão arterial

Sensor de pressão

Inflação

Segurança

Deflação

Braçadeiras
*Uma braçadeira adulto inclusa no kit inicial. Para adquirir 

outro tamanho ou mais braçadeiras, consulte o vendedor. 

2  AA - alcalinas ou recarregáveis (pilhas NiCd/NiMH)

LCD (cristal líquido) 40 x 22mm

Memória sólida interna

Cabo Ótico/USB (não incluso)

10 - 45 °C

10 - 95%

70 - 106 kPa

-20 - 50 °C

10 - 95%

Oscilométrico com controle por deflação

Pelo menos 600 medidas

Pressão arterial: 30 - 260mmHg

Pulso:  40 - 200bpm

+/- 3mmHg ou +/- 2% do valor medido

Algoritmo de medição validado com protocolo BHS e AAMI 

Piezo resistivo

Controlado automaticamente

Inflação máxima de 300mmHg (40kPa), válvula de liberação de segurança 

independete

Válvula de liberação de pressão rápida e automática

MDHACBRD0003 - braçadeira infantil

MDHACBRD0001 - braçadeira adulto

MDHACBRD0002 - braçadeira adulto grande

Principais Benefícios

Ÿ O ABPM-05 é leve, compacto, respeita o dia a dia do paciente e tem reconhecimento nacional e utilizado em vários 
países. 

Ÿ Algoritmo oscilométrico preciso e confiável validado pelas instituições BHS e AAMI, favorável ao sono, e com várias 
publicações disponíveis.

Ÿ Amplo display de LCD para fácil visualização dos dados.
Ÿ Desenvolvido e fabricado sob as mais rígidas normas internacionais.
Ÿ Desenho leve e funcional com operação silenciosa, possibilita maior conforto ao paciente.
Ÿ Permite até 48 horas de monitorização e um máximo de 600 leituras armazenadas em sua memória. Com relógio 

interno que mantêm as medidas salvas.
Ÿ Proteção IP22 contra líquidos.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800
37561-130 - Desm. Murilo Gattini 
Pouso Alegre - MG - Brasil 

Comercial: (11) 5081-7190 / (11) 5539-0746

www.prolife.com.br
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