
 

 

Philips PersonalBest
Peak-flowmeter

Måling med 3 farvekodede zoner

Hjælper dig med at bevare 
styringen
Velegnet til børn og voksne

HH1309

H
N
Ph
for
old øje med din astma
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ilips PersonalBest er let og bærbar, så du kan monitorere dit peak-flow, når du har brug 
 det. Måling af dit peak-flow er en vigtig del af håndteringen af dine astmasymptomer.

Brugervenlige funktioner
• Hurtige og enkle visninger understøtter din astmahandlingsplan
• Brugervenlig teknik
• Beskyttende etui holder det sikkert

Nøjagtige målinger
• Konfigurer enheden til at måle dit personlige interval

Nem vedligeholdelse
• Brug bare vand og sæbe



 Monitorering af peak-flow

Et håndtag, der kan foldes ud, holder din hånd væk 
fra indikatorerne, og er en hjælp til at få en god 
teknik og en vellykket måling.

Farvekodning med 3 zoner

De farvekodede indikatorer definerer tre 
målingszoner, som gør det nemt for dig at se, om din 
eller dit barns tilstand er stabil eller forværres.

Justerbare målinger

De farvekodede indikatorer kan indstilles af din læge 
eller sygeplejerske til at angive følgende procentdele 

af dit personlige bedste peak-flow: grøn zone 80 - 
100 % af personlige bedste, gul zone 50 - 80 % af 
personlige bedste, rød zone 50 % eller derunder af 
personlige bedste

Opbevaring og beskyttelse

Det foldbare håndtag forvandles til et robust 
opbevaringsetui, så din måler holdes beskyttet.

Enkel rengøring

PersonalBest kan vaskes med varmt vand og mild 
flydende sæbe - eller på den øverste hylde i 
opvaskemaskinen - og lufttørres.
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Specifikationer
Design
• Farvekodede indikatorer: Astmamonitorering med 

3 zoner

Kalibreringsdata
• Måleinterval: 60-800 l/min

Data for ydeevne
• Nøjagtighed: +/- 10% eller 10 l/min
• Gentagelighed: Mindre end eller lig med 5% eller 10 

l/min.
• Linearitet: Mindre end eller lig med 5% eller 10 l/

min.
• Flowmodstand: Mindre end eller lig med 0,35 kPa/

l/min.
• Frekvenskurve: Mindre end eller lig med 12% eller 

15 l/min.

Produktoplysninger
• Hovedkabinet: ABS-plastik
• Dæksel og håndtag: Polypropylen
• Skala: Varmstemplet, alkoholresistent

Skalainddeling
• 10 l/min.: fra 60 - 700 l/min.
• 20 l/min.: fra 700 - 800 l/min.
•
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