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Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC +
zasilacz
Cena

116,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Microlife

Opis produktu

Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC + zasilacz
z wykrywaniem arytmii

NOWOŚĆ 2019!
Zasilacz sieciowy GRATIS!
5 lat serwisu door-to-door

Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic jest walidowany klinicznie u pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem, cukrzycą, ciążą, stanem
przedrzucawkowym, miażdżycą tętnic, schyłkową niewydolnością nerek, otyłością i w podeszłym wieku
Opis produktu:

W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca
System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
Wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia
Wskaźnik dopasowania mankietu
Wskaźnik ruchu ramienia
Kontrola ciśnienia mankietu
Pamięć 30 pomiarów
Duży, czytelny ekran LCD
Wygodny mankiet M-L: 22 - 42 cm
Możliwość zasilania akumulatorkami NiMH
Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
Zasilacz sieciowy GRATIS!
5 lat gwarancji z serwisem door to door

Dane techniczne:

www.sklepmedyczny.net

Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
Temperatura przechowywania:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
Waga: 277 g (z bateriami)
Wymiary: 131 x 90 x 60,5 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
Rozdzielczość: 1 mmHg
Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ą 3 mmHg
Dokładność pomiaru tętna: +/-5 % wartości odczytu
Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub akumulatorki NiMH
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

W zestawie:

Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic
Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22-42cm
Zasilacz sieciowy
Etui
Komplet baterii alkalicznych
Polska instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)
Gwarancja: 5 lat (akcesoria 2 lata)
Polska dystrybucja, serwis "door to door" na terenie Polski
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