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Veroval® zelfdiagnose: topklasse op de Belgische markt.

De gezondheid van uw patiënten actief opvolgen 

Nieuw 
6 apparaten van

superieure kwaliteit
om zelf uw 
gezondheid 
te meten.

 



Veroval®medi.connect

Zelfdiagnose, de revolutie in de gezondheidszorg.  
Profiteer van deze tendens.

Gezond leven is meer dan ooit belangrijk!
•  Steeds meer mensen nemen hun gezondheid in eigen handen.
• Reeds 7 patiënten op 10 googelen hun symptomen om de diagnose te vinden.

Het Veroval® gamma van Hartmann is de innovatieve oplossing voor zelfdia-
gnose.
•  De meest complete reeks zelftesten en toestellen voor zelfdiagnose van superieure 

kwaliteit voor de apotheek.
• Spitstechnologie, zoals de mobiele ECG & bloeddrukmeter, voor betere preventie. 
• Alle gegevens/resultaten kunnen worden opgeslagen dankzij de gratis meegeleverde   
   Veroval® medi.connect software en met de arts worden gedeeld.

7 patiënten 

op  10 
googelen om de oorzaak 
van hun symptomen te 
achterhalen.

Zelfdiagnose, een trend?

de Veroval® medische zelftests 

ECG | 
BLOEDDRUK

BLOEDDRUK

WEEGSCHAAL



Slim en eenvoudig: Veroval® medi.connect.
Slechts één software voor het hele gamma 
en voor alle gegevens.
Met de Veroval® medi.connect software kunnen uw patiënten de gege-
vens uit verschillende bronnen koppelen en analyseren. 

  Gratis downloaden van de software op de 
PC
 Eenvoudige upload van gegevens uit 
de verschillende apparaten dankzij de 
meegeleverde USB-kabel. 
  De software maakt uw gegevens

   automatisch klaar voor grafische weergave
  Keuze uit verschillende analyseperioden:

 dag, week, maand

  Koppel gegevens uit verschillende bronnen
  Deel uw gezondheidsgegevens en print 
ze, of stuur ze per e-mail voor uw volgend 
bezoek aan de arts.
  Om gegevens op te halen wanneer u

   onderweg bent, gebruikt u de app of de
   webtoegang op www.veroval.info.

Activiteit Bloeddruk Gewicht



Combine  
2 méthodes de mesure

BLOEDDRUK

Aanbevolen voor patiënten 
die hun bloeddruk regelmatig 
moeten meten en lijden aan 
hartritmestoornissen (aritmie)

  Meet correct, zelfs bij hartritmestoornissen 
(aritmie)
   Volautomatische meting aan de bovenarm
   2 meetmethoden: Korotkoff micro-
foon-meting en oscillometrische meetme-
thode

  Maakt correct meten eenvoudiger dankzij ge-
patenteerde Secure Fit manchet, manchetplaat-
singscontrole en rustindicator
 Eenvoudig beheren en opslaan van de gegevens  

   met de Veroval® medi.connect software

NOUVEAU

Wat is het belangrijkste voordeel van 
Veroval® Duo Control ?

De meeste automatische bloeddrukmeters maken 
alleen gebruik van de oscillometrische technologie, die 
de arteriële polsgolven meet. De Veroval® Duo Control 
bovenarmbloeddrukmeter gebruikt bovendien de zeer 
nauwkeurige Korotkoff-methode (meting met microfoon 
voor opname van de hartgeluiden) die ook 
door artsen wordt toegepast. Dank zij 
deze DUO SENSOR technologie meet de 
Veroval® Duo Control correct, zelfs bij 
hartritmestoornissen (aritmie).

   

ESH

validated ESH-IP2 2010

EUROPEAN SOCIETY
OF HYPERTENSION

Veroval® duo control 

de beste keuze voor patiënten met 
hart- of bloedsomloopstoornissen 

+

Combineert  
2 meetmethoden

DUO SENSOR Technologie



BLOEDDRUK

Voor patiënten die eenvoudig en snel 
willen meten

 Volautomatische bloeddrukmeting
   met hoge meetnauwkeurigheid 

  Met visuele controle voor een correcte    
positie van de manchet

  Eenvoudige, intuïtieve bediening

  Groot scherm voor makkelijk aflezen van de gemeten waarden
  Herkent en toont hartritmestoornissen (aritmie) op het scherm

 Eenvoudig meetwaarden analyseren dankzij het verkeerslichtsysteem

    Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de intelligente personenweeg-
schaal en de activiteitsarmband.

  USB-kabel inbegrepen
   Eenvoudig opslaan van de gegevens  met de Veroval®medi.connect software

Voor patiënten die nauwkeurige 
en comfortabele metingen wensen

  Volautomatische bloeddrukmeting
   met hoge meetnauwkeurigheid

   Comfortabele, universele manchet 
met ergonomische pasvorm en met 
een geïntegreerde controle voor een 
correcte positie van de manchet

Veroval® 
Bovenarmbloeddrukmeter

Veroval® Polsbloeddrukmeter

   

ESH

validated ESH-IP2 2010

EUROPEAN SOCIETY
OF HYPERTENSION



De personenweegschaal mag niet door personen met actieve medis-
che implantaten (zoals een pacemaker) worden gebruikt. De werking 
daarvan kan hierdoor namelijk worden beïnvloed.

WEEGSCHAAL

Intelligente personenweegschaal 
voor optimale gewichts- en        
lichaamsanalyse

    Bepaalt automatisch uw calorieënbehoefte en uw ideaal gewicht

     Gebruikersgeheugen voor 4 personen

    Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals bloeddrukmeters en 
de activiteitsarmband

   USB-kabel inbegrepen
    Eenvoudig opslaan van de gegevens  met de Veroval®medi.connect software

   Afneembaar scherm met draadloze verbinding 
en uitklapbare standaard
  Berekent en analyseert:

  - gewicht
  - BMI
  - percentage lichaamsvet
  - spierpercentage
  - botmassa
  - percentage lichaamsvocht

Veroval® weegschaal



Helpt
beroerte  

voorkomen

5 cm
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ECG – Bloeddruk

Mobiele monitor voor controle van het 
hartritme (ECG) en bloeddrukmeting

Mobiele ECG:
  Herkent en registreert boezemfibrilleren, 
een belangrijke oorzaak van beroertes
   Voor opname van het hartritme in 30 
seconden -altijd en overal
   Directe, gemakkelijk te begrijpen re-
sultaatweergave + detailweergave       
(elektrocardiogram) voor de arts

Volautomatische bloeddrukmeter:
  Voor een comfortabele en nauwkeurige 
meting aan de bovenarm
  Comfortabele, universele manchet met 
ergonomische pasvorm

ECG

Blood  
pressure

    Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van verkeers-
lichtsysteem

  Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de intelli-
gente personenweegschaal en de activiteitsarmband.

  Bluetooth USB-adapter inbegrepen
  Eenvoudig opslaan van de gegevens met de Veroval®medi.connect 
software 

Veroval® 2 in 1, ECG en bloeddrukmeter



2 in 1 infrarood thermometer om 
snel en eenvoudig de temperatuur 
te meten in het oor en op het 
voorhoofd

   Ideaal voor gezinnen met kinderen
   2 meetmethoden 
 Hoge meetnauwkeurigheid
 Snelle infrarood meting
 Hygiënisch meten in het oor: inclusief 10 beschermkapjes voor eenmalig gebruik 
 Eenvoudig reinigen  
 Visueel koortsalarm
 Afzonderlijk verkrijgbaar: 20 beschermkapjes voor eenmalig gebruik, voor hygiënisch 
meten in het oor

KOORTS

2 in 1

Veroval® Koorts



N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Sint-Renelde - België

www.veroval.be

Veroval® zelfdiagnose

Veroval® 
Bovenarmbloeddrukmeter 
voor nauwkeurige en comfortabele 
metingen.

Veroval® Polsbloeddrukmeter  
voor eenvoudig en snel meten.

Veroval® 2 in 1
Mobiele monitor voor controle van 
het hartritme (ECG) en bloeddruk-
meting.

Veroval® zelftests
een snel en nauwkeurig
antwoord op elke belangrijke
vraag over uw gezondheid.

CNK: 3534088
ref: 9253020  PP: 85 €

CNK: 3534096
ref: 9253220  PP: 80 €

Veroval® Intelligente 
personenweegschaal 
voor optimale gewichts- en 
lichaamsanalyse.

CNK: 3534104
ref: 9253720  PP: 90 €

CNK : 3543188 
ref : 9253440   PP: 159 €
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Veroval® DUO CONTROL
Voor een nauwkeurige meting, 
zelfs bij aritmie.

CNK : 3730926 
ref : 9255020  PP ttc : 109€

Veroval® KOORTS
2 in 1 voor een snelle en 
eenvoudige meting.

CNK : 3674108 
ref : 9254610  PP ttc : 59 €

CNK : 3674041 
ref : 9254810  
PP ttc : 6,30 €

Veroval® KOORTS
20 beschermkapjes voor 
eenmalig gebruik


