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Ciśnieniomierz Braun ExactFit 3 BUA6150 naramienny
 

Cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BRAUN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ciśnieniomierz Braun ExactFit 3 BUA6150 naramienny

Ciśnieniomierz naramienny Braun ExactFit 3 to proste w użyciu urządzenie, służące do szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi,
także w warunkach domowych. Sprzęt pozwala na wygodną i systematyczną kontrolę, umożliwiając regularne sprawdzanie ciśnienia,
pulsu i tętna, co może pomóc w wykryciu wczesnych problemów ze zdrowiem. Automatyczny ciśnieniomierz charakteryzuje się dużą
precyzją pomiaru oraz kodowanym za pomocą barw wskaźnikiem poziomu ciśnienia krwi, dzięki czemu odczyt pomiarów następuje
szybko i nie jest skomplikowany.

Dokładność pomiaru urządzenia została potwierdzona klinicznie. Ciśnieniomierz działa, wykorzystując do mierzenia ciśnienia metodę
oscylometryczną.
Posiada automatyczny zapis wyniku dla dwóch osób. Dla każdej osoby jest to 40 ostatnich pomiarów, z uwzględnieniem godziny oraz
daty ich wykonania.
Funkcja uśredniania trzech ostatnich pomiarów umożliwia lepszą kontrolę wyników.
W ciśnieniomierzu Braun ExactFit™ 3 BUA6150 zastosowano wskaźnik poziomu ciśnienia krwi, zgodny z wytycznymi WHO ( Światowej
Organizacji Zdrowia). Wskaźnik ten sprzyja lepszej kontroli pomiarów.

Automatyczny ciśnieniomierz sprawdzi się do użytku domowego, gdyż w takich warunkach najłatwiej będzie dokonać pomiaru
samodzielnie. W przychodniach i szpitalach ciśnienie mierzone jest dokładniejszymi aparatami manualnymi, jednak do tego potrzeba
drugiej osoby. Elektroniczne ciśnieniomierze są wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu, dlatego tak często bywają wybierane przez osoby,
chcące systematycznie kontrolować ciśnienie w domu. Urządzenie, wykorzystujące oscylometryczną metodę pomiaru również może
sprawdzić się w zakresie sprawdzania wysokości ciśnienia tętniczego.

Na czym polega oscylometryczna metoda mierzenia ciśnienia?
W tym sposobie pomiaru ciśnienia podstawą jest pulsujące falowanie tętnicy, a nie zjawiska akustyczne, jak w przypadku aparatów
manualnych. Nie potrzeba więc słuchawek. Dużą zaletą tego typu pomiaru jest to, że można samodzielnie zmierzyć ciśnienie bez
konieczności badania pulsu, nawet gdy nie mamy doświadczenia w tego typu badaniach.
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Automatyczne ciśnieniomierze naramienne stanowią najbardziej rozpowszechnione na rynku urządzenia do pomiaru ciśnienia. Cieszą
się one większym powodzeniem niż ciśnieniomierze nadgarstkowe i uważane są za dokładniejsze, zapewniające bardziej szczegółowe
wyniki pomiarów. Ich dużą zaletą jest krótki czas pomiaru oraz prosta obsługa.

Czym jest ciśnienie tętnicze?

Wiedząc, jak prawidłowo odczytywać pomiar ciśnienia tętniczego, łatwiej będzie nam wykonać kroki w kierunku jego uregulowania. Do
dokładnego zrozumienia wyników przyda się wiedza na temat tego, czym właściwie jest ciśnienie tętnicze.
Ciśnieniem tętniczym nazywamy siłę, jaką krew wywiera na ściany tętnic. Z każdym uderzeniem serca w organizmie człowieka krew
pompowana jest przez tętnice do całego ciała. Wynik ciśnienia tętniczego oznaczany jest dwiema liczbami. Pierwsza to ciśnienie
skurczowe, a więc wywierane na ściany tętnic w momencie, gdy serce się kurczy i pompuje krew. Druga liczba określa ciśnienie
rozkurczowe, czyli takie, które wywierane jest na tętnice, gdy serce odpoczywa między uderzeniami.
Jednostką miary ciśnienia tętniczego są milimetry słupa rtęci (mmHg). Jednostka ta używana jest zarówno przypadku ciśnienia
skurczowego (liczba wyższa), jak i rozkurczowego (liczba niższa).
Przykład: 120/80 mmHg.

Przyczyn zaburzeń, związanych z ciśnieniem tętniczym może być wiele. Najczęściej mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym, a
wśród czynników ryzyka tego typu problemów wyróżniamy:

siedzący tryb życia;
nadwagę i otyłość;
palenie papierosów;
prowadzenie złej diety;
spożywanie dużych ilości alkoholu;
czynniki genetyczne.

Jak objawia się nadciśnienie?

Warto wiedzieć, jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że nasze ciśnienie jest nieprawidłowe. Objawy nadciśnienia to:

duszności;
bóle głowy;
zawroty głowy;
bezsenność;
kołatanie serca;
uderzenia gorąca;
nadmierna potliwość;
zaczerwienienie twarzy;
osłabienie.

Nieleczone nadciśnienie może powodować uszkodzenia innych narządów i zaburzeń pracy innych układów, a więc u chorego mogą
wystąpić:

problemy z nerkami;
kłopoty ze wzrokiem;
problemy z prawidłowym poruszaniem się;
pogorszenie sprawności intelektualnej;
wychłodzenie kończyn;
obrzęk kończyn.

Dlaczego warto systematycznie mierzyć ciśnienie?
Regularny pomiar ciśnienia pozwala na jego kontrolę, a więc używając ciśnieniomierza naramiennego, można stale monitorować
wysokość naszego ciśnienia tętniczego, sprawdzając, czy nie ulega ono gwałtownym zmianom. Dla wielu osób takie działanie może
stanowić profilaktykę, pozwalającą na szybką reakcję, gdy pojawią się jakieś zaburzenia w tym zakresie.

Warto poznać konsekwencje, do jakich może prowadzić podwyższone ciśnienie tętnicze, jeżeli nie będziemy starali się go unormować.
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Korzystanie z elektronicznego ciśnieniomierza w domu daje możliwość stałego monitorowania ważnego elementu naszego zdrowia,
dzięki czemu, gdy coś zacznie się dziać, będzie można szybciej skontaktować się z lekarzem.

Normy ciśnienia tętniczego
Za prawidłowe ciśnienie krwi u osoby dorosłej uznaje się 120/80 mmHg, choć wartości te mogą różnić się w pewnych przedziałach.
Dobre ciśnienie skurczowe powinno być w obrębie 90-135 mm Hg, a rozkurczowe w zakresie 50-90 mm Hg.
U dzieci wartości te są nieco niższe i wynoszą średnio 110/75 mm Hg.
Jeszcze niższe jest ciśnienie noworodka, które powinno wahać się w obrębie 102/55 mm Hg.

Ciśnienie krwi może ulec podwyższeniu lub obniżeniu także ze względu na różne czynniki dodatkowe, np. poziom nawodnienia,
zdenerwowanie, stan fizyczny ciała (po wysiłku, w stanie spoczynku), itd.

Charakterystyka
2 mankiety w zestawie Ciśnieniomierza Braun ExactFit 3 BUA6150
Dzięki mankietom można dopasować ciśnieniomierz do indywidualnych potrzeb, co pozwoli na dokładny pomiar ciśnienia. Jeżeli
mankiet będzie zbyt mały lub za szeroki, pomiar może nie być precyzyjny. Pierwszy mankiet charakteryzuje się standardową szerokością
między 20, a 32 cm. Drugi mankiet przeznaczony jest dla osób z bardziej rozbudowanymi ramionami i wyróżnia się niestandardową
szerokością, powyżej 32 cm. W urządzeniu można wymienić mankiet na inny samodzielnie.

Duży wyświetlacz w Ciśnieniomierzu Braun ExactFit 3 BUA6150
Wyraźny wyświetlacz, na którym można zobaczyć dobrze każdy parametr pomiaru to ważna rzecz, szczególnie dla osób starszych oraz
mających problemy ze wzrokiem. Ciśnieniomierz Braun ExactFit™ 3 pokazuje na wyświetlaczu wszystkie ważne informacje, takie jak
sygnalizowanie arytmii serca czy wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny z wytycznymi WHO. Ekran jest bardzo czytelny i nikt nie
powinien mieć problemu z jego odczytaniem.

Wykrywanie arytmii z klinicznie potwierdzoną dokładnością
Arytmią nazywa się dość dużą grupę zaburzeń serca, która może charakteryzować się przyspieszeniem, zwolnieniem lub
nieregularnościami w pracy narządu. Arytmia nie zawsze daje objawy, jednak można ją szybko wykryć, stosując systematycznie
ciśnieniomierz Braun, który wyposażony został w funkcję wykrywania arytmii. Jak interpretować tę opcję? Urządzenie zasygnalizuje
nam, gdy pojawi się jakieś zaburzenie rytmu serca. Gdy będzie to przypadek jednorazowy, nie ma się czym martwić. Jednak jeżeli takie
zaburzenia będą się powtarzać, warto skonsultować się z lekarzem. Ciśnieniomierz automatyczny pomoże w szybkim wykryciu arytmii,
a dzięki funkcji delikatnego pompowania i natychmiastowej interpretacji wyniku oraz możliwości uśrednienia 3 pomiarów, pozwoli na
uzyskanie optymalnego, dokładnego odczytu.

Ciśnieniomierz Braun ExactFit™ 3 ma pamięć dla 2 użytkowników, zapisującą do 40 wyników dla każdego
Jest to bardzo ciekawa funkcja, która na pewno spodoba się osobom, którym zależy na tym, aby ich wyniki były zapisywane w systemie,
żeby móc potem obliczyć średni pomiar ciśnienia z danego okresu. Rozbudowana pamięć urządzenia sprzyja lepszej kontroli pomiarów,
a więc i sprawdzeniu, jak przebiega choroba. Urządzenie zapisuje do 40 pomiarów dla jednego użytkownika, a ma możliwość
zapamiętywania danych dla dwóch osób. Opcja ta na pewno zaciekawi użytkowników, którzy kontrolują się regularnie razem z innym
członkiem rodziny.

Ciśnieniomierz jest kompatybilny z aplikacją Braun Healthy Heart (ręczne wprowadzanie)
Aplikacja Braun Healthy Heart pozwala na śledzenie ciśnienia krwi oraz dodawanie wskaźników stylu życia. W razie potrzeby można te
dane udostępnić także lekarzowi prowadzącemu. Aplikacja umożliwia uzyskanie stałego dostępu do indywidualnych danych, dzięki
czemu można regularnie śledzić przebieg choroby. Możliwość dodania czynników stylu życia pozwala na określenie, jak dieta, stres,
aktywność fizyczna czy sen wpływają na pomiar ciśnienia. Program pozwala na przesłanie aktualnych danych do lekarza czy członka
rodziny jednym kliknięciem. W aplikacji wbudowany jest samouczek, ułatwiający jej obsługiwanie.

Specyfikacja techniczna:

metoda pomiaru: oscylometryczna,
zakres pomiaru: ciśnienie krwi 0-300mm Hg, tętno 40-199 uderzeń na minutę,
dokładność: ciśnienie krwi +- 3mm Hg, tętno +- 5% maks.,
opróżnianie: automatyczne deluxe,
wyświetlacz: LCD z podświetleniem,
zestaw pamięci: do 40 zestawów dla każdego użytkownika,
robocze ciśnienie atmosferyczne 860-1060hPa,
ciężar urządzenia: około 500g (bez baterii),
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źródło zasilania: bateria alkaliczna 4x AA (LR6) 1,5V,
okres użytkowania: 5 lat,
trwałość baterii: 300 pomiarów.

Okres gwarancji:
2 lata

Zawartość opakowania:

ciśnieniomierz,
2 mankiety naramienne z przewodem
4 baterie AA 1,5V,
etui na ciśnieniomierz,
instrukcja w języku polskim.

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