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Ciśnieniomierz Serce Plus AP 1418 (Sanity)
 

Cena: 92,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Aparat do pomiaru ciśnienia przeznaczony dla seniorów, osób dorosłych, zmagających się z wrodzoną lub nabytą chorobą
serca, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub po przebytym zawale serca. Ciśnieniomierz SERCE PLUS jest prosty w obsłudze,
pomiar dokonywany jest automatycznie przy użyciu jednego przycisku. Wynik zostaje wskazany na dużym wyświetlaczu LCD.
Urządzenie mierzy ciśnienie z wykorzystaniem technologii FDS (Fast & Delicate System), czyli pomiaru od dołu. Decyduje ona o
większej dokładności wyników, braku niepotrzebnego ucisku ramienia i szybkości pomiaru. Ciśnieniomierz SERCE PLUS posiada
pamięć 120 wyników, po 60 dla każdej z dwóch osób.
Zalety Ciśnieniomierza SERCE PLUS:

Wygodny i łatwy w obsłudze dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD i wygodnym w użyciu przyciskom
Technologia pomiaru „od dołu” – dokładność pomiaru i brak ucisku ręki
Czujnik ruchu ręką
Pamięć wyników dla 2 osób, dla każdej po 60 pomiarów
Szybki pomiar jeszcze podczas napełniania mankietu
Uniwersalny aparat dla całej rodziny
Funkcja wykrywania arytmii

Ciśnieniomierz SERCE PLUS Sanity to urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi:
Wyposażony w funkcję uśredniania 3 wyników
Wyświetlacz LCD: wymiary 128mm×50mm
Waga: ok. 317 g (bez baterii)
Funkcja oszczędzania energii i wskaźnik zużycia baterii
Możliwość pracy z zasilaczem

Zawartość opakowania:
W pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny Serce Plus Sanity®
Komfortowy mankiet o wymiarach 22~32 cm (mankiet XL 22~42 cm w opcji)
Długi przewód powietrza
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Wygodna torba na akcesoria
4 baterie alkaiczne AAA
Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem

Gwarancja: 2 LATA "door to door"

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

