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Perifera vaskulära undersökningar är en väsentlig del för de flest klin fys lab. 
Undersökningarnas relativa enkla princip till trots är det svårt att åstakomma bra 
reproducerbara undersökningar. PVU är en nyutvecklad enhet för att åstakomma högkvalitativa, 
standardiserade, reproducerbara undersökningar på ett enkelt sätt.

PeriVasc är ett system för pletysmografiska perifera vaskulära undersökningar där PVU är en 
enhet att användas i kombination med PeriVasc/Software (separat produktblad).
Enheten PVU är en enhet som möjliggör pletysmografiska mätningar med fotoceller eller strain-
gauge för perifera tryck respektive flöde/volyms-mätningar.

Perifera Tryck med Fotoceller

● Två fotocellskanaler för detektering av höger resp vänster sida
● Oscillometrisk (automatiserade i mjukvaran) simultan tryckmätning av systemtryck 
● Separata tryck och index: ABI, TBI
● Separat styrning av 3 luftkanaler för Arm, Höger och Vänster manschett
● Mätningar (manschettluft) styrs via fotpedal
● Stöd för anslutning av handhållen doppler för att separera ankelkärlen

 

Flöde och Volymsmätning med Strain-Gauge

● Två strain-gauge kanaler för detektering av höger resp vänster sida
● Balansering av strain-gauge från finger- till thorax-storlek
● Arteriella Inflöden
● Venösa Avflöden (utredning Ventrombos)
● Venös Reflux Kvantifiering (utredning Venös Insufficens)

PeriVasc / PVU Frontpanel. Anslutningar för 2 fotoceller eller 2 strain-gauge. Anslutning av 
signal från handhållen doppler. Indikatorer för signalstyrka. Reglage för förstärkning och 
balansering. Indikatorer för aktuellt tryck och kanaler (Arm, Höger, Vänster) som är aktiva.

Bakpanelen har anslutningar för luftkanaler, fotpedaler, och USB för kommunikation med 
PeriVasc/Software.

Enheten innehåller inbyggd pump och lufttank, med övertrycksskydd.
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