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CorrectFit en Tel-O-Graph manchet 
bloeddruk meten op maat 

 
 

Bloeddrukmanchetten zijn een belangrijk onderdeel van de 

bloeddrukmeting. Naast het kiezen van de correcte manchet-

maat en het op de juiste manier aanleggen, is het comfort  

voor de drager (patiënt) belangrijk.  

 

De bloeddrukmanchet dient 2 cm boven de elleboog te worden 

aangelegd. Door een vinger tussen bloeddruk-manchet en arm 

te steken kan men controleren of de manchet te los of te strak 

zit. 

 

De juiste vastgestelde maten volgens de BHS-richtlijnen zijn: 

XS (14-20 cm), S (20-24 cm), M (24-32 cm), L (32-38 cm) en 

XL (38-55 cm).  

 

Bloeddrukmetingen bij mensen met een hoge bloeddruk kun- 

nen onaangenaam, soms zelfs pijnlijk zijn, door de hoge 

mmHg druk die gebruikt wordt. De speciaal ontwikkelde 

CorrectFit en Tel-O-Graph bloeddrukmanchet garandeert een 

betere pasbaarheid en minder pijnlijke inflaties, vooral tijdens 

gebruik aan stevige c.q. dikkere bovenarmen. 

 

De CorrectFit en Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn 

(m.u.v. de XL-maat) zogenaamde éénhand-manchetten en 

daardoor eenvoudig door de drager zelf aan te leggen. Door 

de speciale 105° hoek van de beugel wordt een betere 

pasbaarheid gegarandeerd.  

 

De CorrectFit en de Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten  

zijn vervaardigd van 100% Polyamide. De manchet- 

ten zijn wasbaar (30°C) waardoor de hygiëne  

wordt verhoogd en de duurzaamheid wordt  

verlengd. De CorrectFit manchetten  

zijn Latex-, PVC- en DEHP-vrij. 
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CorrectFit Bloeddrukmanchetten 
 
De CorrectFit bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van het 24-

uur ABPM Mobil-O-Graph®  systeem. De maatvoering is conform 

de BHS* richtlijnen. De bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van 

de BHS/ESH** validatie van het 24-uur ABPM Mobil-O-Graph®  

systeem. 

 
 

Bestelnummers 

111001 CorrectFit XS  (14-20 cm)  

111002 CorrectFit S  (20-24 cm)  

111003 CorrectFit M  (24-32 cm)  

111004 CorrectFit L  (32-38 cm)  

111005 CorrectFit XL*  (38-55 cm)  

111010 Meetlint bovenarm 

* De CorrectFit XL manchet is geen één-hand-manchet. Deze manchet is     
    niet voorzien van een beugel. 

 
Alle CorrectFit bloeddrukmanchetten zijn voorzien van  

een 130 -135 cm lange slang.  

 

Door middel een metalen koppelstuk wordt de bloeddruk-

manchet aan de ABPM gekoppeld. Door de extra verstevig- 

de aansluiting van slang naar blaaskussen wordt de kans op 

afknikken geminimaliseerd. Het speciale roterende koppel-

stuk garandeert een stabiele verbinding met de ABPM  

monitor (Mobil-O-Graph®).  

Tel-O-Graph Bloeddrukmanchetten 
 
De Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van het  

Tel-O-Graph®  systeem. De maatvoering is conform de BHS* 

richtlijnen. De bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van de  

BHS/ ESH** validatie van het Tel-O-Graph®  systeem. 

 
 

 

Bestelnummers 

  

111037 Tel-O-Graph S  (20-24 cm)  

111038 Tel-O-Graph M  (24-32 cm)  

111039 Tel-O-Graph L  (32-38 cm)  

111040 Tel-O-Graph XL  (38-55 cm)  

 

 

 

Alle Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn voorzien van 

een 80 - 85 cm lange verbindingsslang. 

 

 

 

 

 

 

Reiniging en onderhoud is belangrijk! Wij adviseren uw manchetten na elk gebruik te reinigen. Zowel de CorrectFit als ook 

de Tel-O-Graph bloeddrukmanchethoezen zijn wasbaar (30 °C, niet in de droger, niet strijken). Haal het blaaskussen uit 

de hoes voordat u reinigt! Let u er op, dat u na reiniging de juiste maat blaaskussen in de juiste maat hoes terug stopt. 
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** European Society of Hypertension 

 


