
HANDY VAQ
SYSTEM 
PODCIŚNIENIOWY



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
Przy produkcji Handy Vaq wykorzystano najnowocześniejsze podzespoły, dzięki czemu 
w niewielkiej obudowie udało się zamknąć niezwykle wydajny a zarazem cichy 
system podciśnieniowy. Jednym z trybów jest innowacyjna funkcja wydmuchu powietrza, 
która ułatwia higieniczne użytkowanie.

Specjalnie zaprojektowane mocowanie zapewnia szeroki zakres zastosowań i ułatwia 
podłączenie każdego pacjenta.

System wykorzystuje technikę kompensacji przepływu i dzięki temu umożliwia stosowanie 
dla każdego rodzaju sylwetki i skóry m.in. silnie owłosionej. Za pomocą zaledwie trzech 
przycisków można ustawić pięć poziomów ssania.

Handy Vaq jest najmniejszym urządzeniem do podciśnieniowej aplikacji elektrod na 
rynku. Cicha, wydajna i bezobsługowa pompa jest zintegrowana z jednostką sterującą. 
Dzięki bocznym wkładkom antypoślizgowym urządzenie można bezpiecznie trzymać 
w jednej ręce.

Prosta konstrukcja i zastosowanie trzech przycisków sterujących sprawia, że Handy Vaq 
jest wyjątkowo intuicyjny i łatwy w obsłudze. W razie potrzeby można szybko i sprawnie 
wymienić pojedyncze odprowadzenia. To przyjazne dla użytkownika, wydajne rozwiązanie 
zarówno do spoczynkowego jak i wysiłkowego EKG.

HANDY VAQ
SYSTEM PODCIŚNIENIOWY 
DO SZYBKIEJ APLIKACJI 
ELEKTROD EKG



HIGIENICZNE 
ELEKTRODY

ŁATWOŚĆ 
OBSŁUGI

DOSKONAŁA 
JAKOŚĆ SYGNAŁU

WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA

Najwyższa jakość zapisu 
z 10 odprowadzeń.

Kompaktowa i lekka konstrukcja,
zamknięta w wytrzymałej,
antypoślizgowej obudowie.

Tylko 3 przyciski, 5 poziomów
ssania oraz wbudowana 
funkcja wydmuchu powietrza.

Każda z elektrod zawiera 
chlorek srebra i delikatną 
silikonową obwódkę.



PORĘCZNA KONSTRUKCJA

PROSTOTA UŻYTKOWANIA

WYMIENNE ODPROWADZENIA

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Handy Vaq jest wielkości dłoni. Jego mocna i zarazem cicha pompa 
została umieszczona w kompaktowej, antypoślizgowej obudowie.

Urządzenie jest obsługiwane za pomocą tylko trzech przycisków. 
Dioda LED sygnalizuje stan urządzenia. Moc podciśnienia może być 
regulowana w pięciu stopniach w zakresie od 100 do 250 mbar.

Każde z odprowadzeń można samodzielnie odłączyć. Dzięki temu 
użytkowanie jest jeszcze bardziej przyjazne i ekonomiczne.

Ruchome ramię pozwala na stosowanie zarówno przy spoczynkowym 
jak i wysiłkowym EKG u pacjentów w każdym wieku.

Pomimo zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, udało się 
utrzymać konkurencyjną cenę, w stosunku do podobnych aparatów tego typu. 
Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich oddziałów szpitalnych i gabinetów, 
gdzie przeprowadza się dużą liczbę badań i kładzie nacisk na komfort użytkowania.

DOSKONAŁY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI



PARAMETRY TECHNICZNE

MODUŁ HANDY VAQ

5 poziomów podciśnienia 100, 130, 170, 210, 250 mbar

Moc podciśnienia Maks. 250 mbar

Ciśnienie powietrza 700−1050 mbar

Warunki pracy: 
Temperatura otoczenia 
Wilgotność względna

10−40 °C
20−95 % (bez kondensacji)

Pojemność 2,6 l/min

Wymiary 78 × 117 × 27 mm (bez kabli)

Waga 950 g z zestawem kabli

Zasilanie Sieciowe lub z portu USB

Złącze Uniwersalne, pasuje do większości EKG na rynku

Elektrody Ag/AgCl, silikonowa obwódka



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl


