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Ciśnieniomierz Omron M2 (HEM-7121-E)
 

Cena: 150,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent OMRON

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Prosty, automatyczny ciśnieniomierz naramienny, posiadający wszystkie funkcje niezbędne do wykonywania wygodnych, szybkich i
rzetelnych pomiarów ciśnienia krwi.

Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu - Wskazuje, czy mankiet został poprawnie założony, czy nie jest zbyt luźny
lub zapięty zbyt ciasno.
Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi - Wskaźnik wynikający z porównania zmierzonej wartości ciśnienia krwi do wartości
odniesienia.
Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca - Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca (nieregularnego tętna)
pokazuje, że wykryto nieregularne tętno, co pozwala wyświetlać tylko wiarygodne wyniki.
Zatwierdzony klinicznie - Niezawodność i dokładność urządzenia zostały dokładnie przebadane przez najważniejsze
organizacje służby zdrowia w trakcie licznych procedur badawczych.
Pamięć - Pozwala śledzić i kontrolować wyniki pomiarów

Dane techniczne
Technologia Intellisense™ Tak
Zasilacz Opcja
Program do przesyłania danych do komputera PC i kabel Nie
Mankiet dostarczany w zestawie Średni: 22-32 cm
Opcjonalny duży mankiet Tak
Opcjonalny mały mankiet Tak
Pojemność pamięci 21 wyników pomiarów
3 liniowy wyświetlacz LCD (c.skurczowe/c.rozkurczowe/tętno) Tak
Data/czas Nie
Duży wyświetlacz i przyciski Tak
System podwójnej kontroli Nie
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Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu Tak
Czujnik poruszenia podczas pomiaru Tak
Funkcja diagnozowania nadciśnienia Symbol
Funkcja wykrywania nieregularnego tętna Tak
Średnia z 3 wyników pomiarów Nie
Zatwierdzony klinicznie Zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Badań
Graficzna prezentacja danych Nie
Wielkość mankietu 22-32 cm
APS (czujnik położenia) Nie

W zestawie
Ciśnieniomierz HEM 7121-E
Średni mankiet
Baterie (4xAAA)
Instrukcja obsługi
Etui
Karta do notowania zmierzonych wartości ciśnienia
Karta gwarancyjna

Gwarancja

36 miesięcy na ciśnieniomierz
12 miesięcy na akcesoria do ciśnieniomierza

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