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Ciśnieniomierz nadgarstkowy Tensio Control (Geratherm)
żółty
 

Cena: 142,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent GERATHERM

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Niemiecka firma Geratherm oferuje wysokiej jakości, precyzyjne ciśnieniomierze. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych
technologii produkcji. Idealne do regularnej kontroli ciśnienia krwi w domu, w szpitalu, w podróży, przyczyniając się tym samym do
zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Tensio Control

Jeden przycisk sterowania.
Duży wyświetlacz.
Kształt dopasowany do nadgarstka.
3 wartości wyświetlania.
W pełni automatyczny, z funkcją fuzzy logic do pomiaru ciśnienia u osób z arytmią.
85 miejsc w pamięci.
Zmywalny mankiet.
Gwarancja 3 lata.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj wyświetlacza - wyświetlacz ciekłokryształowy
Metoda pomiaru - metoda oscylometryczna
Zasilanie - 2 baterie alkaliczne typu AAA (1,5 V)
Zakres pomiaru - 20 300 mm Hg
Zakres pomiaru - 40 200 uderzeń/minutę
Dokładność - ±3 mm Hg, ±5 % (częstość tętna)
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Pompowanie - automatyczne przez wbudowaną pompę elektryczną
Spuszczenie ciśnienia - zawór elektromagnetyczny
Wyświetlacz - LCD (rok/dzień/godzina/ciśnienie i tętno)
Wskazanie zmiany baterii - tak
Automatyczne wyłączenie - po 150 s
Okres użytkowania baterii - około 250 pomiarów
Warunki robocze: +10 - +40 C; wilgotność w pomieszczeniu < 85 %
Warunki przechowywania: -20 - +50 C; wilgotność w pomieszczeniu < 85 %
Wymiary: 80 x 80 x 30 (szer. x głęb. x wys.)
Ciężar: około 133 g (razem z bateriami)

UWAGA!
Kolor obudowy ciśnieniomierza dobierany jest do zamówienia losowo.

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