
 

 

Philips PersonalBest
Toppflowmåler

3-soners fargekodet måling
Hjelper deg med å ta kontroll
Egner seg for barn og voksne
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ilips PersonalBest er lett, selvstendig og bærbar. Det gjør det mulig å overvåke toppflow 
d et tastetrykk akkurat når du trenger det. Å måle toppflow er en viktig del av 
ptombehandlingen for astma.

Brukervennlige funksjoner
• Raske og enkle avlesninger som støtter din handlingsplan for astma
• Teknikk som er enkel å bruke
• Beskyttende etui som sikrer måleren

Nøyaktige målinger
• Konfigurerer enheten til å måle ditt personlig område

Enkelt vedlikehold
• Bare bruk såpe og vann



 Toppflowovervåking med

Et håndtak som holder hånden unna indikatorene, og 
også bidrar til en god teknikk for vellykket lesning.

3-soners fargekoding

De fargekodede indikatorene definerer tre 
målingssoner som gjør det enkelt for deg for å se om 
din eller barnets tilstand er stabil eller forverres.

Justerbare målinger

Helsepersonell kan stille inn de fargekodede 
indikatorene til å representere følgende 

prosentandeler av din personlige rekord for 
toppflow: grønn sone er 80–100 % av personlig 
rekord, gul sone er 50–80 % av personlig rekord, og 
rød sone er 50 % eller mindre av personlig rekord

Oppbevaring og beskyttelse

Det utbrettbare håndtaket blir til et robust 
oppbevaringsetui, slik at måleren er beskyttet.

Enkel rengjøring

PersonalBest kan rengjøres med varmt vann og mild, 
flytende såpe eller ved å legge den i det øverste 
stativet i oppvaskmaskinen. La den lufttørke.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Fargekodede indikatorer: 3-soners kontroll av 

astma

Kalibreringsdata
• Målingsområde: 60–800 l/min

Ytelsesdata
• Nøyaktighet: ±10 % eller 10 l/min
• Repeterbarhet: Mindre enn eller lik 5 % eller 10 l/

min
• Linearitet: Mindre enn eller lik 5 % eller 10 l/min
• Flowmotstand: Mindre enn eller lik 0,35 kPa/l/min
• Frekvensområde: Mindre enn eller lik 12 % eller 

15 l/min

Produktdetaljer
• Hoveddel: ABS-plast
• Deksel og håndtak: Polypropylen
• Skaler: Varmstemplet, alkoholbestandig

Skalaoppløsning
• 10 l/min: Fra 60–700 l/min
• 20 l/min: Fra 700–800 l/min
•
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