
BOSO ABI 100BOSO ABI 100
Včasný screening a diagnostika ICHDK

jednoduché zistenie indexu členok–rameno  (ABI index)• 

súčasné  meranie TK na všetkých štyroch končatinách • 

oscilometrická metóda merania• 

zobrazenie oscilačných pulzov• 

spustenie vyšetrenia priamo z obsluhovaného PC• 

prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt• 

grafi cké porovnanie viacerých meraní• 

konfi gurovateľná záverečná správa• 

komunikácia s programami pre vedenie ambulancie• 
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konfi gurovateľná záverečná správa

komunikácia s programami pre vedenie ambulancie

Prístroj BOSO ABI 100 prináša úplne novú metódu merania indexu členok-
rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

Periférne arteriálne ochorenie (PAOD, ICHDK) vedie často ku kardiovas-
kulárnej príhode s dramatickým priebehom. Hlavne u rizikových skupín 
( fajčiari, diabetici a starší ľudia) je toto ochorenie veľmi často neskoro 
diagnostikované. Prístroj BOSO ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne 
a spoľahlivo, čo je klinicky overené.

Jednoduchá a rýchla obsluha umožňuje široké použitie tejto vyšetrovacej 
metódy. Tým je možné včasné rozpoznanie, predovšetkým, keď sa u pa-
cienta ešte nevyskytujú žiadne potiaže. Prístroj BOSO ABI 100 tak otvára 
dvere k riešeniu ochorení  vo včasnom štádiu. 

Po meraní sú hodnoty prenesené prostredníctvom USB káblu do PC, kde 
SW automaticky vypočíta ABI index.  Program ABI obsahuje databázu 
s dátami pacientov, grafi cké zobrazenie nameraných hodnôt a GDT roz-
hranie k prenosu výsledkov merania do ambulantného programu.

MERANIE TK

www.boso-abi.sk

KLINICKY 

OVERENÉ

KOMPLETNEJ ORDINÁCIEDODÁVATEĹ

2.260,- €
1.990,- €

ceny bez DPH

AKČNÁ PONUKA !

Prístroj odporúča Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, www.vpl.sk 

všeobecným lekárom, ktorí sa zapoja do projektu SSVPL SLS:

 „Všeobecný lekár - diagnostika a liečba pacientov s cievnym ochorením“
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VŠEOBECNÝ LEKÁR
zapojený do projektu SSVPL SLS

DIAGNOSTIKA A LIEČBA 
PACIENTOV 

S CIEVNYM OCHORENÍM

Ukončenie akčnej ponuky bude oznámené na www.boso-abi.sk

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Strážna 11, 831 01 Bratislava
tel.:     +421 2 4569 2569
mobil:  +421 908 758 793
e-mail:  info@compek.sk
web:  www.compek.sk


