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Ciśnieniomierz Automatyczny naramienny Diagnostic
DM-300 IHB
 

Cena: 89,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać ciśnieniomierz

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

 

Ciśnieniomierz Automatyczny naramienny Diagnostic DM-300 IHB do pomiaru
ciśnienia i pulsu na ramieniu
Dane techniczne:

gwarancja: 5 lat
metoda pomiaru: oscylometryczna
zakres pomiaru: ciśnienie: 0-300 mmHg; puls: 30-180 uderzeń/min.
dokładność pomiaru: ciśnienie: ±3 mmHg; puls: ±5%
nieregularny puls: pomiar przy nieregularnym pulsie IHB
mankiet: 22-36 cm
inflacja mankietu: automatyczne urządzenie pompujące
deflacja mankietu: automatycznie przez zawór powietrza
wyświetlacz: ciekłokrystaliczny LCD
zasilanie: baterie alkaliczne x 4 szt. (AAA) lub zasilacz DC 6V, 600mA, 3,6W
warunki pracy: 10~40°C, 15%~93% wilgotności względnej
transport i przechowywanie: -25~70°C, ≤ 93% wilgotności względnej
pamięć: 4x30 wyników pomiaru z datą i godziną
wyposażenie: opcjonalne (dodatkowo płatne) mankiet L (32-42cm), zasilacz sieciowy
w zestawie: mankiet M (22-36cm), instrukcja użycia, 4xbaterie AA, etui
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Ciśnieniomierz Diagnostic DM-300 IHB można stosować przy nieregularnym pulsie. Jeżeli aparat wykryje nieregularny puls na
wyświetlaczu pojawi się symbol nieregularnego pulsu.

Uwaga! Zalecamy skontaktowanie się ze swoim lekarzem, jeśli pojawia się ten symbol.

Nie należy mylić samokontroli z autodiagnozą. Pomiary ciśnienia krwi powinny być interpretowane wyłącznie przez pracownika służby
zdrowia, który zna Twoją historię medyczną.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia u niemowląt i osób bez zdolności porozumiewania się. Wyrobu nie należy
pozostawić bez nadzoru. Przechowuj wyrób w sposób niedostępny dla małych dzieci. Urządzenie zawiera małe elementy, które mogą
zostać połknięte.

Ten ciśnieniomierz nie jest zalecany osobom z ciężką arytmią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie
być odpowiedni dla Ciebie.

Kliknij, aby zobaczyć ulotkę zawierającą szczegółowe informacje, a w nich:

Wyjaśnienie użytych symboli
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Budowa Ciśnieniomierza Automatycznego naramiennego Diagnostic DM-300 IHB
Ważne uwagi dotyczące wykonywania pomiarów
Skrócona instrukcja użycia
Instalacja i wymiana baterii
Obsługa urządzenia Ciśnieniomierz Automatyczny naramienny Diagnostic DM-300 IHB
Wybór grupy/użytkownika
Zakładanie mankietu na ramię
Pomiar
Usuwanie/Zapisywanie wyników pomiarów
Sprawdzanie pamięci
Kasowanie pamięci
Średnia z trzech ostatnich pomiarów
Wskaźnik słabej baterii
Rozwiązywanie problemów
Informacje o ciśnieniu krwi
Konserwacja Ciśnieniomierza Automatycznego naramiennego Diagnostic DM-300 IHB
Dane techniczne Ciśnieniomierza Automatycznego naramiennego Diagnostic DM-300 IHB
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