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CARDIOCHEK - profesjonalny glukometr do kontroli
gospodarki lipidowej
 

Cena: 1 350,00 pln

Opis słownikowy

Producent Cardiochek

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

CARDIOCHEK - system profesjonalny.

 

Uwaga: podana cena dotyczy samego urządzenia. Paski pomiarowe w zależności od potrzeb należy dołączyć do zamówienia.

 

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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Aparat Cardiocheck to nowoczesny, mieszczący się w dłoni system do samodzielnego zastosowania. Pozwala użytkownikowi na
określenie poziomów cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL (lipoproteiny o niskiej gęstości), poziomu cukru, ketonów i
trójglicerydów oraz kreatyniny. W zależności od rodzaju testu od minuty do kilku minut. Aby dostarczyć użytkownikowi prawidłowe
wyniki, urządzenie wymaga dokładnego pomiaru temperatury. CardioCheck używa w tym celu wbudowany w urządzenie termistor
krzemowy typu aSM121 wykonanego przez SiMistor w technologii CMOS, wyposażonego w zintegrowany kalibrator liniowy z firmy
Andigilog. Termistor aSM121 mierzy temperaturę otoczenia, co umożliwia testerowi CardioCheck przeprowadzenie auto kalibracji przed
określeniem różnych poziomów substancji w badanej próbce krwi. Do przeprowadzenia badania wykorzystywane jest zjawisko
fotometrii refleksyjnej, dającej bardzo dokładne wyniki badania.

 

CardioCheck PA Professional to pierwsze w Polsce tak wszechstronne urządzenie przenośne do pomiaru ważniejszych parametrów
krwi pacjenta. Aparat posiada możliwość wykonania bezpośrednio za pomocą kropli krwi (uzyskanej z palca lub innej dogodnej części
ciała) , oraz pasków testowych takich badań jak:

 

- pomiar całkowity cholesterolu 

- pomiar cholesterolu HDL (dobrego cholesterolu)

- pomiar cholesterolu LDL (złego cholesterolu)

- pomiar trójglicerydów 

- pomiar ciał ketonowych 

- pomiar kreatyny 

- pomiar glukozy

 

Cardiochek Profesional ma możliwość podłączenia do drukarki zewnetrznej i otrzymania automatycznego raportu (w ilości 1-3 kopii na
etykietach samoprzylepnych) z wcześniej wykonanych badań oraz aparat ten ma możliwość ustawienia jednostek pomiaru tzn. może
badać w mg/dl bądź mmol/l. Jako jedyne urządzenie w Polsce posiada pasek testowy (panel test) do przeprowadzenia badania pięciu
parametrów za pomocą jednego paska testowego:

 

- całkowitego cholesterolu

- cholesterolu HDL

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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- trójglicerydów

- cholesterolu LDL

- stosunku całkowitego cholesterolu do HDL

oraz dwóch parametrów na jednym pasku testowym:

- całkowitego cholesterolu

- glukozy 

oraz nowość:

- całkowitego cholesterolu

- dobrego cholesterolu HDL 

Ponadto posiada możliwość wykonania samego pomiaru LDL (złego cholesterolu).

Urządzenie posiada wbudowaną pamięć pomiarów do 30 ostatnich badań razem z datą i czasem badania oraz 10 ostatnich badań dla
każdego rodzaju badania.

Niezastąpiony w pracy lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, w zakładach opiekuńczych i na oddziale szpitalnym.

 

Gwarancja: 12 m-cy.

 

Wyposażenie dodatkowe:

- CardioCheck drukarka

- Kabel komunikacyjny + oprogramowanie

- plastikowa pipeta (15) - opakowanie 25szt.

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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- plastikowa pipeta (20) - opakowanie 25szt.

- plastikowa pipeta (30) - opakowanie 25szt.

- plastikowa pipeta (40) - opakowanie 16szt.

- Kapilara + tłoczek (15) - opakowanie 25szt.

- Kapilara + tłoczek (20) - opakowanie 25szt.

- Kapilara + tłoczek (40) - opakowanie 25szt.

- aparat nakłuwający Xind + 25 lancet

- nakłuwacz jednorazowy 1,8 - 25szt.

 

Pomiar jest łatwy i prosty:

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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ZESTAWIENIE PASKÓW TESTOWYCH
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