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Ciśnieniomierz Novama White F automatyczny naramienny z
zasilaczem
 

Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent NOVAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Niezmiennymi atutami NOVAMA WHITE F są wiarygodny pomiar, obecność takich funkcji jak wykrywanie nieregularnego rytmu
serca w tym arytmii uśrednianie wyników, pamięć 90 pomiarów, duży ekran z kontrastującymi cyframi i ikonami oraz znajdujący
się na wyposażeniu zasilacz sieciowy.
Ciśnieniomierz może przechowywać 90 ostatnich pomiarów ciśnienia.
Posiada duży czytelny wyświetlacz, ułatwiający swobodny odczyt wyników.
Dzięki klasyfikacji ciśnienia krwi wg. WHO. można w szybki sposób ocenić stan zdrowia.
Ciśnieniomierz wskazuje również nieregularną pracę serca i pulsu.
Łatwy w obsłudze, dzięki jednemu przyciskowi - wciskasz, mierzysz, zapisujesz.
Działa oszczędnie. Po minucie bezaktywności wyłącza się sam.
Ciśnieniomierz informuje również o niskim stanie baterii.
Dzięki zasilaczowi dołączonemu do zestawu, ciśnieniomierz jest niemalże od razu nadający się do użytkowania.
Uśrednienie trzech pomiarów daje pewność, że pojedynczy wynik nie był zaburzony chwiliwoym wahaniem ciśnienie krwi, lub
czynnikami zewnętrznymi.
Dane techniczne:

Rodzaj ciśnieniomierza: automatyczny
Miejsce pomiaru: ramię
Mankiet: Gwarancja na mankiet 6 miesięcy
Rozmiar mankietu: 22 - 32 cm
Pamięć urządzenia: 90 pomiarów
Gwarancja: 5 lat (od drzwi do drzwi)
Waga urządzenia: 355g (bez baterii)
Wymiary: 13,8 x 9,6 x 5,4cm
Zakres pomiaru: 30 - 280 mmHg
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Zakres pomiaru tętna: 40–199 uderzeń/min
Automatyczne wyłączenie: Tak
Dokładność wskazania ciśnienia: +/- 3 mmHg
Dokładność wskazania tętna: +/- 5 %
Rodzaj baterii/zasilacza: 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz DC 6V, 500mA
Rozmiar wyświetlacza: 3,2 cale
Funkcje: Automatyczne wyłączenie, Czas i data pomiaru, F3, IHB - Irregular Heart Beat ( wskaźnik nieregularnej pracy
serca) , Kolorowa skala stopniowania wyników pomiaru, Kontrola poziomu zużycia baterii
Rodzaj wyświetlacza: Cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD

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