
Baserat på många års klinisk forskning.

Teknologin och det kliniska värdet av VibroSense Meter® II är resultatet 
av många års forskning och produktutveckling. En forskning och utveck-
ling som har involverat många ledande kliniska forskare som använt 
 MultiFrekvens Vibrametri för att studera nervskador orsakade av diabetes, 
nervinklämningar och vibrerande verktyg.

Kontakta oss för mer information om VibroSense Meter® II för att få veta 
hur instrumentet kan hjälpa dig och dina patienter.

Fördelar 
 Screening på mindre än 10 minuter

 Automatisk färgkodad klassificering av utfallet

 Operatörsoberoende

 Endast en mätpunkt på en fot 

 Fyra frekvenser

 Inbyggd ålderskompensering

VibroSense Meter® II  
Diabetesfoten  
– Kostnadseffektiv Screening
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En snabb och effektiv metod för  
under sökning av diabetesfoten

VibroSense Dynamics AB

MEDEON Science Park
205 12 Malmö, Sverige

 

Web: vibrosense.se
Telefon +46 40 88026

VibroSense Meter är ett registrerat varumärke som tillhör VibroSense Dynamics. 



VibroSense Meter® II  

Perifer diabetesneuropati, vilket ofta börjar i fötterna, är en 

vanlig komplikation hos patienter med diabetes. Neuropati 

och vaskulära komplikationer orsakar allvarliga hälsoproblem 

för många patienter och resulterar i ett stort lidande samt 

höga kostnader för hälso- och sjukvårdssystemet. Med tidig 

upptäckt, lämplig behandling och ändring av livsstil finns det 

en möjlighet att förebygga fotsår och amputationer.

VibroSense Meter® II
VibroSense Meter® II är ett instrument 
som ger ett starkt diagnostiskt stöd 
för tidig upptäckt av perifer sensorisk 
neuropati i diabetesfötter. Metoden 
använder MultiFrekvens Vibrametri 
som kan jämföras med ett hörseltest. 
Instrumentet mäter och kvantifierar 
förmågan att uppfatta kontrollerade 
vibrationer som anbringas på huden.

Diabetes Foot Screening
Med VibroSense Meter® II kan man 
utföra en Screening på mindre än 10 
minuter. Resultatet av en undersök-
ning redovisas i ett  diagram med ett 
trafik ljus som betyder följande:

 Grön = normal känsel

 Gul = misstänkt avvikelse

 Röd = signifikant avvikelse

Upptäck nervskador i tid!

Resultatet av screeningen visas i ett diagram.


