
ABPM-05

Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial

A ferramenta leve e perfeita para o 
diagnóstico e controle da hipertensão

O monitor de Pressão Ambulatorial ABPM-05 é o 
companheiro perfeito na monitoração ambulatorial 
da pressão e no diagnóstico da hipertensão arterial. 
Liderando com tecnologia médica inovadora, agora 
com menores dimensões que seu antecessor, o 
popular e mundialmente conhecido ABPM-04, o 
ABPM-05 possuí peso de apenas 190 gramas sem 
baterias e opera com somente duas baterias AA. O 
seu tamanho ultracompacto e a operação silenciosa 
asseguram ao paciente máximo conforto possível. 
Acurácia, confiabilidade e segurança, trabalha 
baseado em um algoritmo oscilométrico exclusivo da 
Meditech, validado por instituições como a BHS e 
AAMI, possibilitando a seleção manual ou automática 
do manguito e ajuste da pressão máxima atingida no 
mesmo. 
Apresenta indicação de voltagem das baterias para 
verificação do estado das mesmas. Sua programação 
para análise e geração de relatórios é flexível e 
abrangente. O equipamento pode ser ajustado para 
se adaptar ao estilo de vida do paciente, utilizando-se 
a tecla ‘noite e dia’. Permite monitoração de até 48 
horas e um armazenamento máximo de 600 leituras 
em sua memória de estado sólido não volátil. 
Satisfação mundial em diagnóstico especializado e 
pesquisa farmacêutica. A Meditech pode ser 
reconhecida por sua qualidade, segurança e 
confiabilidade pelo certificado de conformidade CE. 

Principais benefícios
�Algoritmo oscilométrico preciso e confiável 

validado por instituições de renome tais como a 
BHS e AAMI.

�Amplo display de LCD para fácil visualização dos 
dados.

�Desenvolvido e fabricado sob as mais rígidas 
normas internacionais.

�Desenho leve e funcional com operação silenciosa, 
possibilita conforto ao paciente.

�Permite até 48 horas de monitoração e um máximo 
de 600 leitura armazenadas em sua memória de 
estado sólido.

�Programação amigável,  análise e relatórios 
abrangentes.

�Ajuste manual ao estilo de vida do paciente.

Peso: ~190 gramas (sem baterias)

Dimensões: 98mm x 69mm x 29mm

Fabricante: Meditech



Especificações Técnicas

Alimentação
2 baterias AA recarregáveis ou alcalinas

Método de Mensuração
Oscilométrico, por deflação inteligente e sensor 
piezo resistivo

Faixas de Medição
Pressão arterial 30-260mmHg
Pulso 40-200bpm

Acurácia Passiva
+/-3mmHg ou 2% do valor medido

Transferência de Dados
Linha RS 232, cabo ótico transmissão 9600 baud

Registro na ANVISA
ABPM04  80303610019
ABPM05  80303610020

Rua Mirassol, 320 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3294-8003
www.aurion.com.br
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