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Seriële poort

ABI ROUTINE SCREEN

Meting uitvoeren
Zorg dat de patiënt tenminste 5 minuten horizontaal ligt
alvorens de meting begint.
Ondertussen kan er wel gestart worden met de dubbelarmmeting.

Stap 1:
Zet het apparaat in de “screen modus” en meet beide armen
gelĳktĳdig.

IAD

Armselectie:
De arm met de hoogste bloeddruk dient te worden gebruikt
voor het bepalen van de EAI!
Let ook op dit signaal:

SCREEN

IAD

L

L
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Modus schakelaar

R

Stap 2:
Voor het verrichten van een EAI, zet u het apparaat in de
“ABI modus”.
Linkerkant (L): arm-meting (de hoogst gemeten arm qua bloeddruk plaatst u daar).
Rechterkant (R): enkel-meting (zowel linker- als rechterenkel
wordt in deze poort gemeten.

2 - 3 cm

WatchBP Office ABI enkel-manchet
De manchet dient net boven de enkel (2 - 3 cm) te worden
bevestigd met de slang aan de binnenzĳde van het been op de
a. posterior tibialis.
Het apparaat meet automatisch de bloeddruk van a. posterior
tibialis en de a. anterior tibialis (proximaal van de a. dorsalis
pedis.)

Meet aan de arm met de hoogste bloeddruk en beide enkels.

Rechter EAI
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Linker EAI

Uitlezen van de meter

De EAI wordt automatisch berekend.
EAI= 148 / 136 (systolische bloeddruk)
Index= 1,09

Automated oscillometric determination of the ankle-brachial index:
a systematic review and meta-analysis

Oscillometrische apparaten:
grenswaarde voor PVL bĳ EAI = 1.0
Bĳ de doppler is dit 0.9

EAI
>1.3
1.0 - 1.3
0.9 - 1.0
0.65 - 0.9
lager 0.65
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Interpretatie
abnormaal verstĳfde vaten (door PVL)
Normaal
Mild PVL

Grenswaarden WatchBP Office ABI (Advies).

Gematigd PVL
Ernstig PVL

S, M, L en XL (optioneel) manchetten

Voor de WatchBP Office ABI zĳn onderstaande manchetten mogelĳk:
Flexibel bovenarm manchet - maat S (17 - 22 cm)
Flexibel bovenarm manchet - maat M (22 - 32 cm)
Flexibel bovenarm manchet - maat L (32 - 42 cm)
Flexibel bovenarm manchet - maat L - XL ( 32 - 52 cm)
Flexibel enkel manchet - maat M (22 - 32 cm)
Flexibel enkel manchet - maat L (32 - 42 cm)

