Gör rörelsemätning enkel och noggrann
EasyAngle är en ny, modern och innovativ vinkelmätare som hjälper fysioterapeuter och
andra yrkesgrupper att på ett enkelt sätt mäta rörligheten i kroppens alla leder.
Att dokumentera undersökningsresultat och behandlingar blir allt viktigare. EasyAngle
underlättar journalföringen genom att spara mätdata och ger en noggrann mätning av
ledrörligheten, samtidigt som den underlättar återkoppling till patient.
EasyAngle är en svensk innovation som är CE-märkt som medicintekninsk produkt.

EasyAngle – Fördelar
Allt-i-ett – Kan användas för mätning av alla leder och ersätter
andra mätinstrument som goniometern, inklinometern och
myrinmätaren.
Enkel – Mätning görs med fyra snabba knapptryckningar
och endast en linjering i taget behöver göras. EasyAngle
behöver inte placeras på rotationscentrum vilket
möjliggör andra referenspunkter.
Noggrann – Det är lätt att linjera och inledande studier
visar på hög reliabilitet och validitet.
Effektiv – Mätningen går snabbt och kan göras med en hand så
patienten kan stödjas med den andra.
Användarvänlig – Ergonomiskt handtag och en display
som tydligt visar mätresultat. Dessutom sparas de fem senaste
mätnignarna.
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Så här enkelt mäter du med EasyAngle

Steg 1

Steg 2

Tryck på den stora turkosa
knappen för att komma
till mätläge.

Linjera enheten med den
första kroppsdelen och
tryck på knappen igen för
att starta mätningen.

Steg 3

Steg 4

Linjera med den andra
kroppsdelen och tryck på
knappen för att avsluta
mätningen.

Tryck på knappen igen
för att se den uppmätta
vinkeln tillsammans
med de fyra senaste
mätresultaten.

P R O D U K T FA K TA
Levereras i praktisk förvaringslåda innehållande:
• Sensorenhet.
• Linjeringsguider 19,5 cm och 28,0 cm.
• Laddare och USB-sladd.
• Bruksanvisning.
Laddtid: 2 timmar.
Driftstid: 2 veckor (givet 12 minuter/dag).
Stand-by tid: 11 veckor.
Sensorkänslighet: ± 1° inom 180°.
CE-certifiering: Certifierad som en medicinskteknisk
produkt (MDD 93/42/EEC).

Produktvideo
https://youtu.be/dsfLLOLvHsQ

Mer information och instruktionsfilmer finns på www.easyangle.com
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