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helpt genezen.

Tensoval®  duo control

helpt genezen.

Tien gouden regels voor een juiste 
bloeddrukmeting
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1.  Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip want deze 
varieert constant.

2. Rook of drink geen koffie een uur voor de meting.

3. Ga zitten, neem twee of drie minuten rust en meet in een  
    ontspannen houding.

4. Meet uw bloeddruk niet met een volle blaas.

5. Lees voor het meten aandachtig de gebruiksaanwijzing.

6. Hou de manchet tijdens de meting op harthoogte.

7. Beweeg of spreek niet tijdens de meting.

8.  Wacht minstens een minuut tussen twee bloeddrukmetin-
gen.

9. Noteer de gemeten waarden in uw bloeddrukpas.

10. Meet regelmatig uw bloeddruk.

  Hoge kwaliteit: volautomatische bovenarmbloeddrukmeter.

 Nauwkeurig, dankzij de ‘Duo Sensor Technology‘. 

  Comfortabel: ‘Comfort Air Technology‘ manchet ontwikkeld 
samen met de gebruikers.

  Veilig: klinisch gevalideerd volgens de internationaal medi-
sche standaardnormen. 

  Praktisch: ochtend- en avondgeheugen voor twee gebruikers 
gedurende 30 dagen. 

 Betrouwbaar: herkent hartritmestoornissen.

  Eenvoudig te bedienen, dankzij de gebruiksvriendelijke vorm-
geving.

  Economisch: inclusief batterijen voor ongeveer 1.400 metin-
gen. 

 Garantie: 3 jaar.

Uw ‘nieuwe‘ generatie bloeddrukmeter, 
dubbel betrouwbaar

NIEUWE

 GENERATIE

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/tensoval-duo-control-ii-medium/


NIEUWE

 GENERATIE

UITERST COMFORTABEL

Een soepele manchet met duidelijke aanduidingen 
voor een perfect aanbrengen. Gegarandeerd 
meetcomfort dankzij de ‘Comfort Air Technology’ (2). 
Beschikbare maten: small, medium en large.

NAUWKEURIG ZOALS BIJ DE ARTS

De Tensoval® duo control bloeddrukmeter garandeert 
u betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten, 
dankzij de ‘Duo Sensor Technology’ (1).

GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Het toestel heeft grotere toetsen, een ‘intuïtief’ 
menu en een groter leesvenster voor een meer een-
voudig gebruik.

MEER GEHEUGEN

Registratie van de ochtend- en avondwaarden voor 
twee personen en dit gedurende 30 dagen. 

(2) ‘Comfort Air Technology‘  
             eenvoudig en praktisch

Deze technologie detecteert de systolische bloeddruk tijdens 
het pompen van de manchet en verhoogt de druk tot maxi-
mum 30 mm Hg. Deze meting is meer comfortabel, sneller en 
energiezuinig.

(1)  ‘Duo Sensor Technology‘  
                    nauwkeurig zoals bij de arts

Tensoval® duo control combineert twee meetmethoden. De 
Korotkoffmethode, die door het beluisteren van de hartslag de 
bloeddruk meet, garandeert exacte en betrouwbare resultaten. 
Indien de hartslag niet goed hoorbaar is, dan neemt de oscil-
lometrische methode over.

  Betrouwbare meting van bloeddruk en hartslag.

  Vertoont detectie van hartritmestoornissen op het 

leesvenster.

 Eenvoudig gebruik.

 Comfortabele meting.

 Batterijen voor 1.400 metingen inbegrepen. 

 3 jaar garantie.

DE VOORDELEN IN EEN NOTENDOP

TENSOVAL® DUO CONTROL - NIEUWE GENERATIE
Exclusief

Irregular 
Heartbeat Detection Geheugen
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