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Ciśnieniomierz Automatyczny naramienny Diagnostic
DM-600 IHB
 

Cena: 109,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać ciśnieniomierz

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

 

Ciśnieniomierz Automatyczny naramienny Diagnostic DM-600 IHB do pomiaru
ciśnienia i pulsu na ramieniu
Funkcje ciśnieniomierza:
Ciśnieniomierz DM-600 IHB to w pełni automatyczne cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia na ramieniu, które umożliwia wykonanie
szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego a także tętna, przy pomocy metody oscylometrycznej.
Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonywania pomiarów ciśnienia krwi w warunkach domowych. Ciśnieniomierz
Automatyczny naramienny Diagnostic DM-600 IHB zapewnia bardzo wysoką, dokładność pomiarów i zostało zaprojektowane w taki
sposób, aby jego obsługa była jak najbardziej przyjazna użytkownikowi.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie ciśnienia krwi i jego pomiaru, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Zalety produktu:

Duży wyświetlacz
Pomiar dokonywany jednym przyciskiem
Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB
Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Zapamiętuje 120 pomiarów dla 2 użytkowników
Uniwersalny mankiet M/L ( 22-42 cm)
Możliwość pracy z zasilaczem sieciowy
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Nie stosować urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi u niemowląt.
Nie stosować urządzenia u pacjentek w ciąży w stanie przedrzucawkowym.
Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę i leczenie. Nietypowe wartości należy zawsze konsultować z lekarzem. W
żadnym wypadku nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

Wyświetlane tętno nie nadaje się do kontroli częstotliwości pracy rozrusznika serca!

W przypadku arytmii, pomiar wykonany przy pomocy urządzenia powinien być konsultowany z lekarzem.

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.

Dane techniczne:

gwarancja: 2 lata
wyświetlacz: ciekłokrystaliczny LCD
metoda pomiaru: oscylometryczna
zakres pomiar: ciśnienie: 30-280 mmHg; puls: 40-200 uderzeń/min.
dokładność pomiaru: ciśnienie: ±3 mmHg; puls: ±5%
pamięć: 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną
pompowanie powietrza: automatyczne urządzenie pompujące
wypompowywanie powietrza: automatycznie przez zawór powietrza
IHB: pomiar przy nieregularnym pulsie
zasilanie: baterie alkaliczne x 4 szt. (AA) lub zasilacz DC 6V, 600 mA (opcjonalnie)
warunki użytkowania: 5 do 40°C ; 15-85% R.H. (wilgotność)
transport i przechowywanie: -10 do 55°C ; 10-95% R.H. (wilgotność)
waga: ok. 540g bez baterii
rozmiar mankietu: obwód ramienia 22-42 cm

-wyposażenie: mankiet, etui, 4 x baterie AA, instrukcja użycia

Kliknij, aby zobaczyć instrukcję użycia zawierającą szczegółowe informacje, a w nich:

Funkcje ciśnieniomierza
Ważne informacje o samodzielnym pomiarze
Jak pojawia się nadciśnienie/niedociśnienie?
Jaka wartość ciśnienia jest prawidłowa?
Budowa ciśnieniomierza
Uruchamianie ciśnieniomierza
Montaż baterii
Czas eksploatacji baterii
Zasilacz
Wybór użytkownika oraz ustawienie daty i godziny
Wykonywanie pomiarów
Przed pomiarem
Najczęściej występujące błędy
Zakładanie mankietu
Pozycja ciała podczas pomiaru
Procedura pomiaru
Zakończenie pomiaru
Pamięć (Usuwanie wszystkich pomiarów, Wczesne wykrywanie nieregularnej pracy serca)
Komunikaty o błędach
Konserwacja
Bezpieczeństwo i utylizacja
Wyjaśnienie symboli
Dane techniczne

Prezentacja:
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