
 

 

 

 

 

 

Huntleigh Ability automatische enkel-arm index meter 

compleet met 4 manchetten 

 
 
Een uitgebreid programma Enkel Arm Index (EAI)-oplossingen. 
KLINISCH BEWEZEN, MEET DE DRUK IN BEIDE ARMEN: ESSENTIEEL OM TE 
VOLDOEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR EAI. 
 
MAAKT GEBRUIK VAN PLETHYSMOGRAFIE, BEWEZEN ACCURATER TE ZIJN DAN 
OSCILLOMETRIE, IN HET BIJZONDER VOOR HET DETECTEREN VAN LAGE 
ENKELDRUK. 
 
De Dopplex Ability heeft voor een revolutie gezorgd van het EAI proces en biedt 
automatische, eenvoudige, snelle en accurate metingen met een directe afdruk van de 
resultaten vanuit de geïntegreerde printer of via het optionele DR4 softwarepakket. 



 

 
Vereist minimale training en levert snelle bilaterale EAI metingen binnen slechts 3 
minuten. Dankzij de draagbaarheid van het toestel kunnen metingen efficiënter 
verlopen in huisartsenpraktijk, ziekenhuis of thuis bij de patiënt. Dit kan leiden tot 
priorisering van medische diensten doordat de medische handelingen verbeterd zijn. 
Dopplex Ability registreert ook de enkel-pols volumecurves die een geïllustreerd bewijs 
vormen om de arts te helpen bij de diagnose. Dit is bijzonder waardevol bij patiënten 
die risico lopen op aderverkalking, zoals diabetici. 
Kostenbesparend, tijdbesparend en verbeterde efficiëntie. 
 
Twee versies: 

• Dopplex e-Ability, zonder batterij, deze versie wordt geleverd zonder printer 
maar wel met de DR4 software en is een kosteneffectieve en digitale oplossing.  
 

o Snelle metingen in 3 minuten 
o De patiënt hoeft niet vooraf te rusten 
o Kan gebruikt worden door ondersteunend zorgpersoneel 
o Beperkt onnodige doorverwijzingen 
o Levering met 4 manchetten, 100 sleeves (hoezen), DR4 software 

 
• De Dopplex Ability, met batterij, biedt een kosteneffectieve oplossing voor het 

meten van de EAI: 
o Snelle metingen in 3 minuten 
o De patiënt hoeft niet vooraf te rusten 
o Kan gebruikt worden door ondersteunend zorgpersoneel 
o Beperkt onnodige doorverwijzingen 
o Directe afdruk 
o Afdrukken en archiveren van de resultaten met DR4 Softwarepakket. 
o Levering met 4 manchetten, 100 sleeves (hoezen) 2 rollen papier, printer, 

DR4 software 

Optioneel: 
01HVAS013 Statief voor Huntleigh Ability  met 01HVas012 bevestigingsplaat 
01HVAS015 Draagtas voor Ability 
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