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Ciśnieniomierz BP B2 Basic automatyczny naramienny
 

Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Automatyczny ciśnieniomierz naramienny Microlife BP B2 to nowoczesny sprzęt, przeznaczony do pomiaru ciśnienia, krwi i pulsu. Jest
to urządzenie idealne do wykonywania systematycznych pomiarów w warunkach domowych. Charakteryzuje się wieloma przydatnymi
funkcjami oraz ergonomicznym kształtem, zaprojektowanym w taki sposób, aby można go było wygodnie przenosić z miejsca na
miejsce, a jednocześnie nie zajmuje dużo przestrzeni

Do ciśnieniomierza dołączono wygodne etui, które chroni sprzęt przed zakurzeniem, zamoczeniem oraz dostaniem się do środka innych
substancji. Pudełeczko zostało wykonane w taki sposób, aby można było w nim bezpiecznie przechowywać ciśnieniomierz w dowolnym
miejscu w domu. Produkt pozwala na szybki i dokładny pomiar ciśnienia, umożliwiając regularne monitorowanie tego parametru, co jest
ważne zwłaszcza u osób, mających tendencje do nagłych spadków lub skoków ciśnienia.

Dlaczego warto regularnie mierzyć ciśnienie?
Ciśnieniem tętniczym oznaczamy nacisk, jaki na ścianki tętnic wywiera tłoczona w nich krew. Prawidłowe ciśnienie to jeden z
najważniejszych czynników, mających wpływ na zdrowie człowieka. Zarówno nadciśnienie, jak i zbyt niskie ciśnienie, to stany, które
mogą mieć poważne konsekwencje dla jakości życia danej osoby. Systematyczne badanie ciśnienia w warunkach domowych, może
pomóc we wcześniejszym wykryciu problemów z ciśnieniem. Do wykonywania takich pomiarów przyda się automatyczny
ciśnieniomierz.

Objawy problemów z ciśnieniem
Do zakupu ciśnieniomierza i wykonywania systematycznych pomiarów, powinny nas skłonić takie symptomy, jak:

nadmierna potliwość;
kołatanie serca;
uderzenia fal gorąca;
bóle i zawroty głowy;
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zaburzenia snu;
zaczerwienienie twarzy;
zimne dłonie i stopy;
obrzęki;
pogorszenie wzroku;
zaburzenia pracy nerek.

Częste mierzenie ciśnienia zaleca się przede wszystkim osobom, które są narażone na problemy z ciśnieniem. Do czynników ryzyka
zalicza się:

częste spożywanie alkoholu;
palenie tytoniu;
nadwagę i otyłość;
nadmierne spożycie soli;
spożywanie narkotyków;
stosowanie antykoncepcji doustnej;
częste przebywanie w stresie;
złe warunki atmosferyczne;
występowanie niektórych chorób, np.: chorób serca czy nerek.

Zakup automatycznego ciśnieniomierza Microlife BP B2 może wspomóc profilaktykę zdrowia, poprzez zapewnienie możliwości
systematycznego badania ciśnienia, co pozwoli na wcześniejsze wykrycie ewentualnych anomalii. Urządzenie jest łatwe w użyciu i
nadaje się do mierzenia ciśnienia w warunkach domowych u osób w każdym wieku.

Charakterystyka
PAD (Pulse Arrythm Detection)
● Analizuje częstotliwość tętna i wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru ciśnienia krwi.
● Jeśli podczas pomiaru wystąpi nieregularne bicie serca, wyświetlony zostanie symbol PAD.

Gentle+:
● Optymalna szybkość pompowania i kontrola ciśnienia w mankiecie.
● Zapobiega nadmiernemu pompowaniu, zapewniając najwyższy komfort podczas pomiaru ciśnienia krwi.

Miękki mankiet: 22-42 cm
● Stożkowaty kształt, aby lepiej dopasować i uzyskać najwyższą dokładność.
● Zmywalny makiet zapewnia długotrwałe i higieniczne użytkowanie.

Walidacja kliniczna:
● Najwyższa dokładność pomiaru z kliniczną oceną A/A według Brytyjskiego Towarzystwa Ciśnienia Tętniczego (BHS)
● Łatwa do odczytania klasyfikacja pomiaru ciśnienia krwi.
● Zmywalny mankiet.
● Sprawdzenie dopasowania mankietu.
● Wskaźnik ruchu ramienia i położenia mankietu.

Specyfikacja techniczna:
● Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi, 40 - 200 uderzeń na minutę– tętno
● Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
● Dokładność pomiaru tętna: ±5% wartości odczytu
● Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
● Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
● Rozdzielczość: 1 mmHg
● Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V

Zawartość opakowania:
• ciśnieniomierz BP B2,
• mankiet (22-42 cm),
• komplet baterii,
• etui.
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GWARANCJA DOOR TO DOOR
Sprzęt objęty jest gwarancją w systemie door to door. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez
stronę: https://serwis.chde.pl 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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