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Mankiet do ciśnieniomierza REDy
powiększony, 1 przewód,
uniwersalny, z końcówką
Cena

22,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

REDy_CUFF

Kod producenta

REDy_CUFF

Kod EAN

5906660370345

Producent

InSense

Opis produktu
WYSOKIEJ JAKOŚCI UNIWERSALNY MANKIET POWIĘKSZONY
Mankiet jednoprzewodowy marki InSense (Intelligent Sense of Medical Technology) do wszystkich ciśnieniomierzy
elektronicznych oraz mechanicznych ze zintegrowaną gruszką.
Mankiet posiada końcówkę pasującą do ciśnieniomierza REDy oraz - po przełożeniu końcówki ze swojego ciśnieniomierza - do
każdego innego elektronicznego i zintegrowanego aparatu do pomiaru ciśnienia (mankiet z jednym wężykiem).
Nie wyrzucaj końcówki od swojego ciśnieniomierza- po prostu przełóż ją do naszego mankietu!

Dedykowany, ze względu na odpowiednią końcówkę, do ciśnieniomierza REDy.
zakres obwodu: 22 - 40 cm
wysokość mankietu: 14,5 cm
czytelne i jasne oznaczenia na mankiecie znacznie ułatwiają jego prawidłowe założenie i zapięcie
łatwy do czyszczenia
posiada łącznik do ciśnieniomierzy InSense REDy - można odłączyć i stosować łączniki z innych ciśnieniomierzy
elektronicznych lub podłączyć do, zintegrowanego z gruszka, manometru cisnieniomierza mechanicznego
zapinany na solidny rzep, z klamrą do łatwego mocowania
Mankiety, które są zbyt wąskie lub zbyt krótkie (ciasne) powodują fałszywe wartości pomiarów!
Wybór odpowiedniego mankietu jest niezwykle ważny. Rozmiar mankietu zależy od obwodu ramienia (mierzonego na środku
bicepsa). Dopuszczalny zakres rozmiaru jest wydrukowany na mankiecie. Dzięki powiększonemu rozmiarowi, nasz mankiet
umożliwia wykonanie prawidłowego pomiaru w szerokim zakresie budowy ramienia.
PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE MANKIETU:
1. Zdejmij zbyt ciasny lub pozwijany rękaw z ręki, na którą będziesz zakładał mankiet. Pomiar na ramieniu z grubym
rękawem, pofałdowanym materiałem skutkuje zafałszowanym wynikiem.
2. Połóż mankiet płasko na blacie, rzepami do dołu. Przeciągnij końcówkę mankietu przez metalową klamrę aż
uformujesz kształt zbliżony do koła. Zapięcie/taśma na rzep znajdzie się na zewnątrz mankietu, a metalowy pierścień
nie będzie dotykał skóry. Pomiń ten krok jeśli mankiet został wcześniej uformowany.
3. Wsuń mankiet na lewe ramię. Gumowy przewód powinien znajdować się po wewnętrznej stronie ramienia i skierowany
w dół, w stronę dłoni. Upewnij się, że dolna krawędź mankietu leży około 2 do 3 cm powyżej wewnętrznej strony łokcia
4. Zabezpiecz mankiet: owiń go wokół ramienia, delikatnie zaciągnij i zapnij zamknięcie na rzep. Mankiet musi leżeć
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wygodnie i nie może być zbyt ciasny.
5. Między ramieniem a mankietem powinno być trochę wolnej przestrzeni. Powinieneś być w stanie zmieścić 2 palce
między ramieniem a mankietem. Mankiety, które nie są prawidłowo dopasowane, skutkują fałszywymi pomiarami.
Zmierz obwód ramienia jeśli nie jesteś pewien odpowiedniego rozmiaru.
6. Połóż rękę na stole (dłonią do góry) tak, aby mankiet znajdował się na tej samej wysokości co serce. Upewnij się, że
gumowy przewód nie jest zagięty, przyciśnięty bądź skręcony.
UWAGA: Ciśnienie należy mierzyć na lewym ramieniu. Jeśli nie ma możliwości założenia mankietu na tę stronę, możesz
założyć go na prawe ramię. Ważne jest aby wszystkie pomiary wykonywane były na tym samym ramieniu, o stałych porach i
właściwych warunkach użytkowania.
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