
Проста зовні. Розумна всередині.
Зручна для лікаря і пацієнта.

Професійна система 
добового моніторингу АТ 
ABPpro™

Створена у повній відповідності до рекомендацій Європейського 
товариства гіпертензії ESH. Якісна діагностика, неперевершена 
зручність у використанні. 



Професійне програмне забезпечення – 
швидко, надійно, зручно.

ABPpro™ система добового моніторингу АТ

Новітній інтерфейс, бездоганна візуалізація результатів і інтелектуальний автоматичний 
висновок роблять аналіз ДМАТ простим, зрозумілим і швидким. Все що вам потрібно – 
зробити один клік, щоб роздрукувати звіт.

Простий інтерфейс для 
професійної роботи

Автоматичний 
висновок

Інформативний звіт

Відповідає рекомендаціям ESH
(Європейського товариства гіпертензії)



Сучасний і технологічний. Повністю 
бездротовий. Однаково зручний на 
ПК, ноутбуці чи планшеті.
Миттєвий і якісний результат усього в один клік. Лише за 1 хвилину 
можна завантажити дослідження, роздрукувати якісний та інформативний 
звіт і підготуватися до наступного моніторингу.

Програмований протокол досліджень. Можливість проводити позачергові 
вимірювання АТ під час моніторингу.

Висококласний монітор АТ – 
запорука комфорту для пацієнта і 
зручності для вас.
Маленький, легкий і майже непомітний, проте 
точний, надійний і витривалий. Верифікований 
за клінічними протоколами ESH.

Компактний реєстратор займає мінімум місця, 
носиться безпосередньо на манжеті та майже не 
відчувається під час моніторингу – немає довгих 
шлангів, немає дратівливого вдягання. Зручний 
у у підготовці, комфортний для пацієнта.

Унікальна технологія вимірювання в процесі 
накачування забезпечує новий рівень комфорту 
для пацієнта завдяки меншій тривалості 
вимірювання (тиск в манжеті піднімається до 
мінімально необхідного рівня) та суттєвому 
зниженню неприємних відчуттів під час 
ннакачування манжети. 

Неперевершена зручність в користуванні
Лише дві кнопки, максимально просте керування 
і бездротовий інтерфейс Bluetooth.



Технічні характеристики Добового Монітору АТ

осцилометричний, під час накачування

20-280 мм.рт.ст.

30-180 уд./хв.

± 3 мм.рт.ст.

5 %

до 72 годин

еенергонезалежна, до 600 вимірювань

ЖК дисплей

бездротовий Bluetooth

92х51х24 мм, 120 г

2 х ААА

2 роки

Метод дослідження

Діапазон вимірювання АТ 

Діапазон вимірювання ЧСС

Похибка вимірювання АТ

Похибка вимірювання ЧСС

Тривалість моніторингу

ППам’ять

Екран

Інтерфейс обміну даними

Габарити

Живлення

Гарантія

Повна комплектація для 
негайного початку роботи. 

В комплекті поставки є все 
необхідне, щоб відразу розпочати 
дослідження, включно з набором 
манжет, акумуляторами і 
зарядним пристроєм.

Технічна підтримка і бездоганний сервіс.
Як і усе експертне медичне обладнання родини ECGpro®, ABPpro™ забезпечено 
якісним сервісом і сучасною технічною підтримкою.

ECGpro®, ТОВ "Імеск" 
м. Київ, пр-т Лобановського 126Г, офіс 2
www.ecgpro.ua, www.imesc.com

+38 044 585 82 47             
ecgpro@imesc.com

Холтер ЕКГ

Добовий монітор АТ (ДМАТ)

12-канальна ЕКГ спокою

ЕКГ стрес-тест

Ергоспірометрія (СРЕТ)

Інтеграція в інформаційні госпітальні системи

ECGpro – 
багатофункціональний 
електрокардіографічний комплекс


