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Microlife BP B3 AFIB ciśnieniomierz automatyczny
 

Cena: 247,00 pln

Opis słownikowy

Producent Microlife

Opis produktu
 

Ten automatyczny ciśnieniomierz wykorzystujący oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia krwi jest przeznaczony do pomiaru
nieinwazyjnego ciśnienia krwi u osób w wieku 12 lat lub starszych. Jest walidowany klinicznie u pacjentów z nadciśnieniem,
niedociśnieniem, cukrzycą, ciążą, stanem przedrzucawkowym, miażdżycą tętnic, schyłkową niewydolnością nerek, otyłością i w
podeszłym wieku. Urządzenie może wykryć nieregularny puls, suugerujący migotanie przedsionków (AF). Miękki mankiet (22-42 cm) o
stożkowym kształcie pozwala lepiej dopasować się do rozmiaru ręki i uzyskać najwyższą dokładność pomiaru. Zmywalny mankiet
zapewnia długotrwałe i higieniczne użytkowanie.

Cechy produktu:
- Technologia MAM: 3 pomiary jednym kliknięciem oraz uśredniony wynik dla najwyższej dokładności. Niezawodna diagnostyka
nadciśnienia i kontrola terapii.
- Miękki mankiet: 22-42cm.
- Testowany klinicznie (protokół BHS).
- Wykrywanie migotania przedsionków (AF).
- Gentle+: zapewnia optymalne tempo pompowania oraz kontrolę ciśnienia w mankiecie, aby komfortowo dokonywać pomiarów.
- Łatwa do odczytania klasyfikacja wyniku pomiaru ciśnienia krwi.
- Extra duży wyświetlacz.
- 99 wyników w pamięci oraz wyświetlanie średniej z wszystkich zapisanych pomiarów.
- Sprawdzenie dopasowania mankietu.
- Wskaźnik ruchu ramienia i prawidłowego położenia mankietu.
- Gwarancja: 5 lat.

Specyfikacja techniczna:
Warunki pracy: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
Warunki przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
Waga: 402 g (z bateriami)
Wymiary: 138 x 94.5 x  62.5 mm
Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 200 uderzeń na minutę – tętno
Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg

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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Rozdzielczość: 1 mmHg
Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
Dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu

W zestawie:
- ciśnieniomierz BP B3 AFIB,
- mankiet (22-42 cm),
- zasilacz,
- komplet baterii,
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