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Ciśnieniomierz rodzinny Controly B02
 

Cena: 98,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Częste bóle głowy, zaburzenia snu, krwawienie z nosa – wszystko to mogą być objawy nadciśnienia tętniczego, które obecnie
uznaje się za jedną z chorób cywilizacyjnych. Aby uniknąć problemów zdrowotnych warto mieć pod stałą kontrolą poziom
naszego ciśnienia. Dzięki nowoczesnemu ciśnieniomierzowi rodzinnemu CONTROLY troska o zdrowie swoje i najbliższych jest
łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Ciśnieniomierz rodzinny CONTROLY to zaawansowane urządzenie, które pozwala na bieżącą diagnozę niemal w każdych
warunkach i miejscu. Dzięki funkcji zapamiętywania ostatnich pomiarów i wygodnemu przełącznikowi A/B z aparatu może
korzystać cała rodzina. Wystarczy za pomocą wygodnego przycisku przełączyć użytkownika i przystąpić do badania. Urządzenie
zapamięta 240 ostatnich pomiarów, a funkcja MotionSense wykryje niepożądany ruch zaburzający wyniki i poinformuje o
konieczności powtórzenia czynności.
Cechy:

Akcesoria: szeroki mankiet 22 - 40 cm (8,7” – 15,7”)
Sprawdzanie arytmii (funkcja A-rhytm)
Pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i pulsu
Automatyczne wyłączanie: po 30 sekundach

Równie ważnym parametrem co ciśnienie jest tętno. Stabilne w czasie spoczynku, rośnie skokowo podczas wysiłku. Jeśli jego
wymiar będzie niepokojący, aparat zasygnalizuje o ewentualnych zaburzeniach. Powtarzający się komunikat powinien stać się
powodem wizyty u lekarza, który poprawnie zinterpretuje otrzymane wyniki.
Sam proces badania jest wyjątkowo prosty. Wystarczy usiąść wygodnie, założyć mankiet i nacisnąć przycisk Start. Urządzenie
dokona pomiaru i wskaże wyniki naszego ciśnienia. Dodatkowo poinformuje o zagrożeniu arytmią serca.
Ciśnieniomierz rodzinny CONTROLY stanowi kompletny zestaw do komfortowej diagnozy zawierający:

wyraźny wyświetlacz LCD podświetlany na niebiesko
wygodny mankiet z możliwością regulacji obwodu ramienia
gniazdo zasilacza sieciowego
gwarancję na wady fabryczne
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praktyczny pokrowiec, umożliwiający bezpieczne przechowywanie i komfortowy transport
4 baterie AAA

Ciśnieniomierz CONTROLY podlega 5-LETNIEJ GWARANCJI "door to door".

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