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Ciśnieniomierz automatyczny naramienny AND UA-611
 

Cena: 149,00 pln

Opis słownikowy

Producent AND

Opis produktu
 

Ciśnieniomierz automatyczny UA-611 to kompaktowe i proste w obsłudze urządzenie. Posiada walidację kliniczną. Pomiaru można
dokonać przy użyciu jednego przycisku również przy nieregularnym pulsie IHB.

Pamięć urządzenia obejmuje 30 ostatnich pomiarów, wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów. 

Ciśnieniomierz posiada komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm), opcjonalnie L (31-45 cm).

Wynik odczytuje się na czytelnym 3-liniowym wyświetlaczu.

Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy

Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia* (WHO – World Health Organization)

Specyfikacja: 

Metoda pomiaru: pomiar oscylometryczny

Zakres pomiaru: ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm

Dokładność pomiaru: ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%

Nieregularny puls: dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB

Test kliniczny: Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992

Mankiet: SlimFit (latex FREE, metal FREE) 22–32 cm

Zasilanie: 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) lub zasilacz (opcjonalnie)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Warunki pracy: 10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa

Wymiary: ok. 96 × 68 × 130 mm

Waga: ok. 240 g, bez baterii

Transport i przechowywanie: -20–60 °C / 10–95 % RH

Identyfikacja wyniku: automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO*

Pamięć: 30 pomiarów; wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów

W zestawie: mankiet M (22-32cm), instrukcja użycia, etui, 4 baterie AA

Okres gwarancji: 5 lat
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