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Blærescanner
BVT01

ari-design.no

Egenskaper
l Norsk språklig layout
l 5,7”  LCD skjerm, oversiktelig og enkel
l 3 pasient typer, vanlig, barn, og  
 adipøs
l Skanne tid <4 sekunder
l Ved større mengder urin enn  
 skanneren kan måle vil en alarm gi  
 beskjed
l Ved valg av ulike bildekontraster kan  
 målingen bli enda mer eksakt
l Preskanning utføres enkelt med et  
 trykk på proben

Spesifikasjon
Standby time: 8 timer
Vekt på hovedenhet er 1,7 kg
Beregning av volum skjer i 12 plan, intervaller a´ 15 grader
Volum måles i ml.  f.eks. 100 ml.
Måleområde: 20 – 999 ml
Målenøyaktighet: ml,  +- 15%

Standard oppsett: 
Hovedenhet 1 stk
Probe 1 stk
Strøm adapter 1 stk 
Intern batteri 1 stk

Tillegsutstyr:  
Calibrerings enhet, 1 stk
Tralle

Enkel i bruk
Skanneren er enkel å bruke, lett å bæres. Men finnes også med tralle. Ved rett bruk vil du få riktige svar, derfor er det 
viktig med opplæring selv om selve apparatet er enkelt. Vi hjelper dere med det! Apparatet er utviklet for norske 
forhold, norsk display, enkel å bruke.  Ønsker man utskrift er det integrert termal printer.  Batteritiden er over 8 timer.
Svært nøyaktig måleresultater  gjør den svært tillitsfull når den brukes av flere.

Kaixin BVT01 er en svært hendig lett skanner som lett «grabbes» tak i når man skal skynde 
seg å måle urin hos paisenter.  Den er enkel å ha med i bil, eller på en tralle på sykehjemmet/
sykeuset.  Med integrert printer får du svaret skrevet ut så snart du trykker på printericonet.  
Eller du trenger bare et bra bilde til å verifisere om det er mye urin eller ikke.  Enkel i bruk, dette 
er et solid apparat som brukes av sykehus, sykehjem og legekontor til hurtig, enkel og praktisk 
bruk hver dag.


