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Link do produktu: https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-omron-m2-zasilacz-p-173.html

Ciśnieniomierz OMRON M2 + zasilacz
Cena

125,90 zł

Cena poprzednia

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 dzień

Producent

Omron

CE

Wyrób medyczny CE

Opis produktu

Ciśnieniomierz Omron M2 HEM-7121-E
z mankietem Easy Cuff 22-32 cm
+
Zasilacz sieciowy OMRON ADAPTER HHP

Najnowsza odsłona popularnego ciśnieniomierza automatycznego Omron
Zastąpił wcześniejsze wersje
HEM-7119-EE, HEM-7117-E

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.
Idealny dla starszych osób - duży wyświetlacz LCD i łatwa obsługa 1 przyciskiem.
Wyświetlane są tylko wyniki uznane przez urządzenie za dokładne, a w przypadku nieregularnej pracy serca wyświetlany jest informujący o tym symbol.
Posiada walidację kliniczną.
Opis produktu:

Technologia "Intellisense"
Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii
Testowany klinicznie
Pomiar metodą oscylometryczną
Duży graficzny wyświetlacz LCD
Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu
Wyświetla tylko wiarygodne wyniki
Zalecany dla osób z nadciśnieniem
1 tor pamięci 30 pomiarów
Łatwy w użyciu
Energooszczędny - komplet baterii alkalicznych wystarcza na ok. 1000 pomiarów
Dane techniczne:

www.sklepmedyczny.net

Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
Metoda pomiarowa: oscylometryczna
Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
Pamięć: 1 x 30 pomiarów
Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (opcja)
Czas pracy baterii: ok. 1000 pomiarów
Waga ciśnieniomierza: około 250g bez baterii
Waga mankietu: około 130g
Wymiary ciśnieniomierza: około 129 x 103 x 80 [mm]
Wymiary mankietu: 466 x 145 [mm] dla ramion o obwodzie 22-32 cm

W zestawie:

Ciśnieniomierz Omron M2 HEM-7121-E
Zasilacz Omron Adapter HHP
Mankiet dla dorosłych Omron Easy Cuff (dla ramion o obwodzie 22-32cm)
Komplet baterii alkalicznych
Arkusz do notowania ciśnienia
Polska instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)
Gwarancja: 5 lat

www.sklepmedyczny.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

