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Ciśnien. ROSSMAX X1 automat. z zasilaczem
 

Cena: 105,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Producent STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. S.K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ROSSMAX Ciśnieniomierz naramienny X1 - 1 szt

Wskazania:

Ciśnieniomierz naramienny ROSSMAX X1 jest automatycznym ciśnieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.

Właściwości:

Ciśnieniomierz Rossmax X1 to wysokiej jakości produkt szwajcarskiej firmy Rossmax, opracowany z myślą o wygodzie i dokładności
pomiaru. W pełni automatyczny ciśnieniomierz X1 jest najnowszym modelem firmy charakteryzujący się atrakcyjnym, nowoczesnym
wyglądem i łatwością użycia. Jednak jego najbardziej istotną funkcją, która czyni go wyjątkowym wśród innych ciśnieniomierzy jest
pomiar przy nieregularnym rytmie serca czyli arytmii (IHB). X1 wyposażony jest w duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) i
graficzną informację o ciśnieniu krwi (wskaźnik ryzyka nadciśnienia HRI). Posiada pamięć ostatniego pomiaru, wskaźnik zużycia baterii
oraz ma możliwość pracy na zasilaczu. Wyposażony jest też w dodatkowe dwie funkcje - posiada wskaźnik prawidłowo założonego
mankietu oraz wskaźnik ruchu podczas pomiaru. Wraz z ciśnieniomierzem dostarczany jest profilowany anatomicznie mankiet o
uniwersalnym zakresie dla dorosłych o obwodzie ramienia 24-40 cm. Jednak gdyby okazało się, że obwód ramienia osoby u której
mierzone jest ciśnienie jest większy niż 40 cm lub mniejszy niż 24 cm można zakupić dodatkowy mankiet. Produkt przebadany klinicznie
zgodnie z zasadami międzynarodowego protokołu badań. Dożywotnia, darmowa usługa kalibracji – 5 LAT GWARANCJI door-to-door.

Dane techniczne:

metoda pomiaru: oscylometryczna
zakres pomiaru: ciśnienie od 20 do 260 mmHg, tętno od 40 do 199/min
dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5 % odczytu
zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub zasilacz sieciowy
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 waga: ok. 228,5,5 g (bez mankietu)
wymiary: ok. 85x129,8x68,2 mm

Opakowanie:

Zestaw zawiera:
ciśnieniomierz Rossmax X1, mankiet Rossmax 24-40cm, 4 baterie alkaliczne 1,5V typu AA, instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
ROSSMAX
STOP NADCIŚNIENIU Sp. z o.o.
ul. Biesiadna 7
35-304 Rzeszów
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