Philips PersonalBest
Piekstroommeter

Meting met kleurcodering in 3
zones
U hebt de touwtjes in handen
Geschikt voor kinderen en
volwassenen

Uw astma bijhouden
Eenvoudige bewaking van uw piekflow
Met de lichte, onafhankelijke en draagbare Philips PersonalBest hebt u de bewaking van
uw piekflow altijd in de hand. Het meten van uw piekflow vormt een belangrijk onderdeel
van het beheer van uw astmasymptomen.
Gebruiksvriendelijke functies
• Snelle, eenvoudige aflezing ter ondersteuning van uw astma-actieplan
• Gebruiksvriendelijke techniek
• De beschermkoffer zorgt voor veiligheid
Nauwkeurige metingen
• Configureer het apparaat voor meting van uw persoonlijke bereik

HH1309

Eenvoudige zorg
• Gewoon met water en zeep
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Piekstroommeter

Meting met kleurcodering in 3 zones U hebt de touwtjes in handen, Geschikt voor kinderen en volwassenen

Kenmerken
Piekstroombewaking binnen handbereik

Specificaties
percentages van uw persoonlijke beste piekflow
weer te geven: groene zone 80-100% van
persoonlijke beste waarde; gele zone 50-80% van
persoonlijke beste waarde; rode zone 50% of minder
van persoonlijke beste waarde

Opslag en bescherming

Ontwerp

• Kleurgecodeerde indicatoren: Astmabeheer met 3
zones

Kalibratiegegevens

• Meetbereik: 60-800 l/min

Prestatiegegevens

Dankzij het uitvouwbare handvat blijft uw hand uit de
buurt van de indicatoren en is een goede techniek
mogelijk voor een succesvolle aflezing.

• Nauwkeurigheid: +/- 10% of 10 l/min
• Herhaalbaarheid: Minder dan of gelijk aan 5% of 10
l/min
• Lineariteit: Minder dan of gelijk aan 5% of 10 l/min
• Stroomweerstand: Minder dan of gelijk aan 0,35
kPa/l/min
• Frequentiebereik: Minder dan of gelijk aan 12% of
15 l/min

Kleurcodering in drie zones

Productgegevens
Het uitvouwbare handvat verandert in een stevige
opslagkoffer, zodat uw meter goed wordt
beschermd.

Eenvoudige reiniging

• Behuizing: ABS-plastic
• Afdekking en handvat: Polypropyleen
• Schaal: Warmtedruk, alcoholbestendig

Schaalresolutie

• 10 l/min: van 60 tot 700 l/min
• 20 l/min: van 700 tot 800 l/min
•

De kleurgecodeerde indicatoren geven drie
meetzones aan waardoor u eenvoudig kunt zien of
uw toestand of die van uw kind stabiel is of
verslechtert.

Aanpasbare metingen
PersonalBest kan met warm water en milde
vloeibare zeep of in het bovenste rek van de
vaatwasser worden gereinigd en aan de lucht
worden gedroogd.

De kleurgecodeerde indicatoren kunnen door uw
zorgverlener worden ingesteld om de volgende
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