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REDy Ciśnieniomierz InSense arytmia!- z detektorem ruchu i
powiększonym mankietem
Cena

74,72 zł

Cena poprzednia

87,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

InSense REDy

Kod producenta

B02 REDy

Kod EAN

5906660370307

Producent

InSense

Opis produktu
Multi-funkcjonalny, cyfrowy ciśnieniomierz InSense REDy został zaprojektowany w celu uproszczenia pomiaru ciśnienia krwi i
tętna w domu oraz zapewnienia spójnych, rzetelnych wyników.
WYRÓB MEDYCZNY!
REDy to w pełni automatyczne urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu. Umożliwia bardzo szybki i niezawodny
pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz pulsu metodą oscylometryczną. To urządzenie zapewnia klinicznie
sprawdzoną dokładność i zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne dla użytkownika.

Nowoczesny i zaawansowany technologicznie ciśnieniomierz InSense Redy umożliwia stałą kontrolę ciśnienia krwi w domu,
podróży, samochodzie.
Systematyczne pomiary ciśnienia krwi umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości w układzie krążenia.
Kompletny zestaw zawiera: jednostkę centralną (monitor), uniwersalny, powiększony (22-40 cm) mankiet, instrukcję
obsługi i baterie.
Istnieje możliwość podłączenia zasilacza sieciowego. Urządzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych.
Funkcje ciśnieniomierza InSense model REDy B02:
FAST and ACCURATE - Szybki i dokładny pomiar ciśnienia i pulsu - najwyższa dokładność
LCD BIG SCREEN - Duży, wysokiej jakości akrylowy wyświetlacz LCD - nie plastik!
IHB - Wykrywanie arytmii
TRI COLOUR LCD - 3 kolory wyświetlacza określają skalę, w której znalazł się wynik: w zależności od wartości
ciśnienia, system dopasuje kolor wyświetlacza do skali WHO - ekran podświetli się na zielono, żółto bądź czerwono.
WHO - Skala wg Światowej organizacji zdrowia
AVG - Uśredniony wynik ostatnich 3 pomiarów w pamięci
CONFIRM - Automatycznie sprawdzanie prawidłowości ułożenia mankietu
MOVE SENSE - Detektor ruchu - poruszenia ramieniem podczas pomiaru
MEMORY - Pamięć 2 użytkowników po 120 pomiarów
Wykrywa objawy arytmii
USER - wybór dla użytkownika A lub B
TIME - Wyświetlanie daty i zegara
SILENT - cicha pompa
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LOW BATTERY - Wskaźnik słabych baterii
AUTO OFF - Automatyczne wyłączanie
PORT micro USB - możliwość podłączenia zasilacza (zasilacza nie ma w zestawie)

Wysokiej jakości, bezpieczny i odporny na uszkodzenia, duży wyświetlacz umożliwia bezbłędny i wygodny odczyt.
Ciśnieniomierz wyposażony jest w cichą pompę.
TRZY-KOLOROWY WYŚWIETLACZ:

NATYCHMIASTOWA INTERPRETACJA WYNIKU - automatyczna klasyfikacja wyniku pomiaru, wg klasy WHO, w formie skali
oraz podświetlenia ekranu na odpowiedni kolor
LCD backlight - bardzo duży, wysokiej jakości, akrylowy (nie plastikowy) ekran z tłem podświetlanym w trzech kolorach
zapewnia wygodny odczyt wyniku i jego błyskawiczną klasyfikację do odpowiedniej grupy.
Urządzenie medyczne dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Dane techniczne
Specyfikacja techniczna:
Model:
Waga:
Wyświetlacz:
Wymiary:
Wyposażenie:
Metoda pomiaru:
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InSense Redy
290g
Cyfrowy , wysokiej jakości 48mm x 78m, podświetlenie ekranu w 1 z 3 kolorów
118x110x52h mm
1x aparat, 1 x mankiet, 1 x pokrowiec, 1x instrukcja obsługi, 1x karta gwarancyjna, 4 x baterie AAA

