
HD 2 fra Caresono.
Markedets rimeligste 
blærescanner! 

Caresono er en ledende utvikler 
og produsent av blærescannere. 
Med HD 2 har de utviklet et sær-
deles brukervennlig enhånds ap-
parat for alle som har behov for 
rask og presis informasjon.  
Med et enkelt trykk! 

Nyhet!

Caresono blærescannere markedsføres i Norge av:

Caresono Technology Co. Ltd. 
Dandong, Liaoning, Kina.
Tel. +86 755 26829212 
Fax.: +86 755 86365909
E-post: info@caresono.com.cn

Spesielt egnet for:
• Kommunal helse 
   tjenesten
• Hjemmesykepleie
• Legekontor
• Legevakt



Presis
En patentert algoritme garanterer  
15% klinisk presisjon.
Meget pålitelig måling av blærevolum og 
resturin. Ideell løsning for sykehjem, kom-
munal helsetjeneste o.l.

Automatisk volum kalkulasjon
En enkelt trykk og HD 2 kalkulerer det 
du trenger å vite. En effektiv løsning i en 
hektisk hverdag.

Ingen kalibrering
Caresono garanterer livslang 
nøyaktighet. HD 2 trenger 
ingen kalibrering eller service.

Pre-scan EASY modus
Skann blæren på EASY modus og 
resultatet kommer opp som enkel 
grafikk

Pre-scan EKSPERT modus
Visualiser blæren med et ekte ultralyd-
bilde før du utfører målingen.

Batteri og lagring
Batteriet gir 3,5 timer med 
kontinuerlig scanning og 8 
timer standby. 
SD kort datalagring.
Velg norsk språkmeny.

HD 2 blærescanner

Caresono blærescannere markedsføres i Norge av:

AdCARE AS, Fjordveien 3, 1363 Høvik. Besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik. Org. Nr. 98387412
Tel: (+47) 67 53 33 44  Fax: (+47) 67 53 33 45  service@adcare.no  firmapost@adcare.no   www.adcare.no

Fordelene med HD 2 
• Lav vekt, kun 500 gram.

• Leveres i bæreveske for sikker transport ved  
   hjemmebesøk eller til andre avdelinger o.l. 

• Eneste skanner med probe og ultralydbilde i ett.  

• Norsk meny og brukerveiledning. 

• 3,5 timer batterikapasitet. 

• Reduserer kostnader og sparer tid for  
   medisinsk personell.

• HD 2 er enkel å bruke og det kreves ingen  
   spesiell opplæring for å ta i bruk apparatet.

- HD 2 blæreskanner
- Stativ / holder 
- Bæreveske
- 2 stk. batterier
- Batterilader
- Norsk bruksanvisning
- Norsk hurtigguide
- 1 års garanti

HD 2 leveres med:


