
 

PEF-mätare

PersonalBest

 
Färgkodad mätning med 3 zoner

Hjälper dig att behålla
kontrollen

Lämplig för barn och vuxna

 

Product Picture

HH1309

Håll koll på din astma
Enkel övervakning av ditt toppflöde

Philips PersonalBest är lätt, fristående och bärbar och ger dig toppflödesövervakning oavsett när du behöver

det. Mätning av toppflödet är en viktig del i hanteringen av dina astmasymtom.

Användarvänliga funktioner

Lättanvänd teknik

Snabba och enkla avläsningar som stöd för din astmaåtgärdsplan

Förvaringsfodral skyddar mätaren

Exakta mätningar

Konfigurera enheten så att du kan mäta ditt personliga intervall

Enkel skötsel

Använd bara tvål och vatten



PEF-mätare HH1309/00

Funktioner Specifikationer
Toppflödesövervakning

Ett utfällbart handtag håller handen borta

från indikatorerna och möjliggör rätt teknik

för korrekt mätning.

Färgkodning i tre zoner

De färgkodade indikatorerna definierar tre

mätningszoner som gör det enkelt för dig att

se om ditt eller ditt barns tillstånd är stabilt

eller har försämrats.

Justerbara mätningar

De färgkodade indikatorerna kan ställas in av

vårdpersonal så att de representerar följande

procentandelar av ditt personbästa för

toppflödet: grön zon: 80–100 % av

personbästa, gul zon: 50–80 % av

personbästa, röd zon: 50 % eller mindre av

personbästa

Förvaring och skydd

Det utfällbara handtaget förvandlas till ett

stabilt förvaringsfodral som skyddar mätaren.

Enkel rengöring

PersonalBest kan tvättas med varmt vatten

och mild flytande tvål eller i den övre delen av

diskmaskinen och lufttorkas.

Design

Färgkodade indikatorer: Astmavård med 3

zoner

Produktdetaljer

Huvuddel: ABS-plast

Fodral och handtag: Polypropylen

Skala: Brännstämplad, alkoholresistent

Prestandadata

Noggrannhet: + /- 10 % eller 10 l/min

Repeterbarhet: Mindre än eller lika med 5 %

eller 10 l/min

Linjäritet: Mindre än eller lika med 5 % eller

10 l/min

Flödesmotstånd: Mindre än eller lika med

0,35 kPa/l/min

Frekvensåtergivning: Mindre än eller lika med

12 % eller 15 l/min

Kalibreringsdata

Mätområde: 60–800 l/min

Skalupplösning

10 l/min: från 60–700 l/min

20 l/min: från 700–800 l/min
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