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Met de meetapparaten en zelftests van Veroval® kunt u uw arts 
ondersteunen en actief iets voor uw gezondheid doen. Nauwkeurig. 
Betrouwbaar. Eenvoudig.

Neem uw 
gezondheid ter harte.

Met korte gebruiksaanwĳ zing bĳ  Veroval® medi.connect
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voor thuis
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Diagnostiek

voor thuis Met korte gebruiksaanwijzing bij Veroval® medi.connect



Verantwoord 
omgaan met uw 
gezondheid.
Door uw vitale functies te controleren en een 
gezonde leefstĳ l aan te houden, kunnen 
problemen bĳ tĳ ds worden herkend en voor-
komen. Regelmatig meten van de bloeddruk 
helpt bij voorbeeld om beroertes en hartaan-
doeningen te voorkomen en de behandeling 
van de arts te ondersteunen.

Met Veroval® en de gratis Veroval® 
medi.connect software is de meting van uw 
vitale functies in goede handen. Alle apparaten 
en zelftests leveren snel en eenvoudig 
betrouwbare resultaten. De resultaten kunnen 
via de software worden opgeslagen op de pc, 
grafisch worden weergeven en met uw arts 
worden gedeeld.

BLOEDDRUK

ECG | BLOEDDRUK

WEEGSCHAAL

ACTIVITEIT

Bovenarmbloeddrukmeter voor nauwkeurige en comfortabele meting

Polsbloeddrukmeter voor eenvoudig en snel meten

 Volautomatische bloed-
drukmeting met hoge 
meetnauwkeurigheid

 Eenvoudige, intuïtieve 
bediening

 Groot display voor 
gemakkelĳ k afl ezen van 
de gemeten waarden

 Herkent en toont hartrit-
mestoornissen (aritmie)

 Eenvoudig meetwaarden 
analyseren met behulp 
van verkeerslichtsysteem

 Met optische positiecon-
trole om de juiste meet-
positie op harthoogte te 
bepalen

 Eenvoudig opslaan van de 
gegevens met de Veroval® 
medi.connect software

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

 USB-kabel inbegrepen

 Volautomatische bloed-
drukmeting met hoge 
meetnauwkeurigheid

 Eenvoudige, intuïtieve 
bediening

 Groot display voor 
gemakkelĳ k afl ezen van 
de gemeten waarden

 Herkent en toont hartrit-
mestoornissen (aritmie)

 Eenvoudig meetwaarden 
analyseren met behulp 
van verkeerslichtsysteem

 Comfortabele, universele 
manchet met ergonomi-
sche pasvorm

 Met geïntegreerde con-
trole van manchetbevesti-
ging

 Eenvoudig opslaan van 
de gegevens met de 
Veroval® medi.connect 
software

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

 USB-kabel inbegrepen
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 Afzonderlĳ k te kiezen 
activiteiten: wandelen 
en hardlopen, maar ook 
zwemmen en fi etsen 
(met stopwatchfunctie en 
gekoppelde calorieën-
weergave)

 Met geïntegreerde hart-
slagmeting om de pols en 
stappenteller

 Registratie van het calo-
rieënverbruik, duur van de 
activiteit en de afstand

 Uitgebreide slaapanalyse
 Individueel in te stellen en 
in te voeren dagdoel

 Tot op 30 meter diepte 
waterdicht

 Eenvoudig opslaan van 
gegevens
 - met de app Veroval® 
medi.connect voor 
Android- en iOS-smart-
phones

 - met de software 
Veroval® medi.connect 
op de pc

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

 Gegevensoverdracht via 
Bluetooth (op smart-
phone-app) of Bluetooth 
USB-adapter (op pc)

 Bluetooth USB-adapter 
inbegrepen

ECG | BLOEDDRUK

2-in-1 combi-apparaat:
Draagbare monitor voor controle van het hartritme (ECG) 
en bloeddrukmeting

Intelligente armband voor specifi eke bewegingsanalyse

Helpt
beroerte te 
voorkomen

Draagbare 
ECG-functionaliteit:

 Herkent boezemfi brilleren, 
een belangrijke oorzaak 
van beroertes

 Voor opname van het 
hartritme in 30 seconden - 
altijd en overal

 Herkent hartritmestoor-
nissen, zoals extrasysto-
len, een vroeg teken van 
bloedsomloopstoornissen 
en ontstekingen van de 
hartspier

 Directe, gemakkelijk te 
begrijpen resultaatweer-
gave + detailweergave 
(elektrocardiogram) voor 
de arts

Volautomatische 
bloeddrukmeetfunctie:

 Voor comfortabele en 
nauwkeurige meting aan 
de bovenarm

 Hoge meetnauwkeurig-
heid

 Comfortabele, universele 
manchet met ergonomi-
sche pasvorm

 Eenvoudig meetwaarden 
analyseren met behulp 
van verkeerslichtsysteem

 Eenvoudig opslaan 
van de gegevens 
met de software 
Veroval® 
medi.connect

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

 Bluetooth USB-adapter 
inbegrepen

ACTIVITEIT

WEEGSCHAAL

Intelligente personenweegschaal voor optimale gewichts- en 
lichaamsanalyse

 Afneembaar scherm met 
draadloze verbinding en 
uitklapbare standaard

 Bepaalt automatisch ca-
lorieënbehoefte en ideaal 
gewicht

 Gebruikersgeheugen voor 
4 personen

 Berekent en analyseert:
 - gewicht
 - BMI
 - percentage lichaamsvet
 - spierpercentage
 - botmassa
 - percentage lichaamsvocht

 Eenvoudig opslaan van de 
gegevens met de Veroval® 
medi.connect software

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

 USB-kabel inbegrepen

Medische Veroval®-zelftests voor thuisgebruik geven op vele belangrijke gezondheidsvragen 
snel en betrouwbaar antwoord. Alle tests zijn gebaseerd op moderne diagnostiek. 
Veroval®-zelftests zijn er in 5 verschillende categorieën:

ZELFTEST

Intolerantie / allergieën

Acute klachten

Gezinsplanning

Preventie

Alcohol / drugs
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Veroval® medi.connect:
Uw vitale meetwaarden in één klik

 De software maakt uw gege-
vens automatisch klaar voor 
grafi sche weergave

 Maak een keuze uit verschil-
lende analyseperioden:
dag, week, maand

Deel uw gezondheidsgegevens via 
een afdruk, e-mail of de gastmodus – 
bijvoorbeeld bij het volgende bezoek 
aan de arts, met een apotheker of met 
familieleden.

Koppel gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar en analyseer 
de verbanden.

Om gegevens op te halen wanneer u 
onderweg bent, gebruikt u de app of 
de webtoegang op www.veroval.nl

 Download gratis vanaf 
www.veroval.info de software 
en sla deze op uw pc op
(Compatibel met Windows 7, 8 en 10, 

ondersteund)

Een andere mogelijkheid is, 
dat u de app of de webtoegang 
via www.veroval.nl gebruikt  

Gewicht
Gewicht in kg

Activiteit

Zo begint u:

 Start de software Veroval® 
medi.connect

 Sluit uw Veroval®-apparaat 
door middel van de meegele-
verde USB-kabel op de pc aan

 Registreer u als gebruiker

 Kies uw apparaat en draag uw 
meetresultaten over

Mijn doel
Stappen

Bloeddruk

Systolisch

Diastolisch

Hartslag
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