
BladderScan BVI 6100 är en portabel och användarvänlig ultraljudsapparat 
som snabbt och noggrant mäter volymen i blåsan. Risken för urinvägsinfektion 
undviks då inga onödiga kateteriseringar behöver göras, samtidigt som  
vårdtagaren slipper obehag i samband med dessa. En snabb och lätt 
undersökning för både vårdtagare och personal. 

BladdERScan
BVI 6100

Förbättrad patientvård och  
minskade sjukvårdskostnader

BladderScan®

BVI 6100 är:
• Liten och smidig 
• Gör snabb och noggrann mätning 
• Lätt att lära sig
• Enkel att använda



BVI 6100 är en liten handhållen modell. appara-
tens storlek gör att den är mycket lätt att ha med 
sig på t ex hembesök. BVI 6100 är klar att använ-
das direkt när den tas ur laddaren. Ingen tid går 
åt för uppstart av apparaten.

BVI 6100 har en display som visar hur stor  
volymen är och hur den har fångats. På displayen 
presenteras också, med hjälp av pilar, hur appara-
ten ska riktas för att en optimal träff ska uppnås.

Teknisk specifikation
• Vikt 340 g, Storlek B 6 cm. H 19 cm, L 9 cm

• Batteri 3.8V Li Ion, fulladdat batteri ger  
  5 timmars användande

• Noggrannhet ±15 %, ±15 ml i intervallet     
  0-999 ml

• Mätområde, 0-999 ml

• Scanningstid 3 sek

• Scanningsfrekvens 3.7 MHz

• Scanvinkel 120°

• Scandjup > 15 cm

• 3D volymetrisk probe, B-mode sampling

• LCD skärm, gråskala

• Precisionssikte på apparatens LCD-skärm

• Kalibrering och uppdatering via Internet 

För ytterligare information: www.bladderscan.se

  
Med BladderScan kan ni göra fler blåsvolymsmätningar än tidigare.

det innebär bättre kontroll, ökad vårdkvalitet och höjd säkerhet för både vårdtagare och personal.

BladderScan® BVI 6100 AnVändnIngSområden

›  Vid mätning av residualurin och vid  
   misstänkt urinstämma 

›  Vid inkontinensutredning och vid misstänkt  
   kateterstopp 

›  Hjälp vid blåsträning och vid utvärdering av  
   läkemedelsbehandling
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