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Ciśnieniomierz automatyczny Microlife BP B3 AFIB
 

Cena: 219,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie Ciśnieniomierz + etui

Postać ciśnieniomierz

Producent CHDE POLSKA SP. S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

BP B3 AFIB to ciśnieniomierz posiadający AFIBsens dla wykrywania migotania przedsionków (AF) podczas pomiaru ciśnienia krwi w
domu. Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych przyczyn udaru, ale często nie ma objawów, które pomogłyby je rozpoznać.
AFIB BP B3 jest zatwierdzony klinicznie dla wielu grup pacjentów i dlatego zapewnia dokładne pomiary ciśnienia krwi dla każdego.

Zalety urządzenia:

AFIB – technologia wykrywająca migotanie przedsionków
MAM – Tryb potrójnego pomiaru
Gentle+ – technologia kontrolująca ciśnienie w mankiecie
Bardzo duży wyświetlacz
Wygodny mankiet dopasowany do większości rozmiarów ramion (22 – 42 cm)
Pamięć 99 wyników pomiaru i średnia ze wszystkich odczytów
Czytelna klasyfikacja wyników pomiaru ciśnienia dzięki kolorowemu wskaźnikowi
Kontrola dopasowania mankietu
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Wskaźnik ruchu ramienia
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Etui do transportu
Zasilacz gratis
Walidacja kliniczna BIHS: A/A
Gwarancja 5 lat “door to door”

Specyfikacja techniczna:

Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 %
Warunki przechowywania: -20 – +55 °C / -4 – +131 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 %
Waga: 402 g (z bateriami)
Wymiary: 138 x 94,5 x 62,5 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 ± 3 mmHg
Dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu
Źródło napięcia: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne; AAA
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
Żywotność baterii: Około 920 pomiarów (nowe)
Klasa IP: IP20
Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

 

Galeria
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