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Ciśnieniomierz naścienny zegarowy SOHO 130
 

Cena: 100,60 pln

Opis słownikowy

Producent SOHO

Opis produktu
 

Ciśnieniomierz naścienny zegarowy SOHO 130

Właściwości:

- regulowane poziome nachylenie zegara ciśnieniomierza
- możliwość użytkowania na blacie stołu, biurka
- tylna część obudowy pełniąca rolę półki na mankiet i pompkę
- bardzo duży, czytelny zegar o średnicy 140 mm
- zalecany do pomiaru ciśnienia krwi przy arytmii serca
- zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg
- w pełni manualna obsługa
- waga: 790 g
- zalecany do użytkowania w gabinetach lekarskich:

Specyfikacja:

- zakres pomiaru: od 0 do 300 mmHg
- regulowane poziome nachylenie zegara: TAK
- zegar o średnicy: 140 mm
- waga: 790 g

 

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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Parametry

Wersja Bez słuchawek (0,00 pln), Ze słuchawkami (+ 15,15 pln)
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