
PRODUKTSPECIFIKATIONER

Provizio® SEM Scanner

Giv objektiv og anatomisk specifik risikovurdering af trykskader,  

og sørg for et 5-dages*1 vindue med mulighed for at implementere 

en målrettet og skræddersyet strategi til forebyggelse af trykskader, 

der minimerer forekomsten af trykskader og hjælper med at 

reducere de samlede omkostninger og den samlede plejetid.

Provizio SEM Scanner

* Median



Specifikationer
PROVIZIO SEM SCANNER

Batterilevetid 3 timer (ca.)

Beskyttelse imod vandindtrængen IPX1

Strømkilde Intern strømføring

SEM-værdiområde Værdier typisk i området 1,0 til 4,5 SEM-værdienheder

Repeterbarhed af deltaværdi* +/- 0,2 Delta-værdienheder

Opladningshub, AC-spænding 100-230 V

Maksimal strømstyrke for opladning 0,5A

Opbevaring Opbevares ved temperaturer fra -20 °C til 45 °C ved 5 % til 90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Driftsbetingelser Fungerer ved temperaturer fra 15 °C til 35 °C ved 5 % til 90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Mål på Provizio SEM Scanner V2 Vægt: 159 g, højde: 177,8 mm, bredde: 50,8 mm, dybde: 25,4 mm
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Handlingsknap  
(på enhed)

Plejemodtager-ID

Sensor

Statusindikator

SEM delta
SEM-værdi

Opladning

Batterimåler

Stregkodescanner  
til plejemodtager*
(tilgængelig i Provizio V2)

* Repeterbarhed er variationen af en enkelt enhed ved måling af samme sted af den samme 
person, når der tages flere målinger en efter en (”gentagelse”) på det pågældende tidspunkt. 
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