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SANITY DUO CONTROL PulsoksymetrL model AP 4
 

Cena: 127,50 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 1-3 dni robocze

Opakowanie 1 sztuka

Producent ALBERT POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Zastosowanie Akcesoria

Opis produktu
 

Pulsoksymetr DUO Control jest niewielkim , poręcznym urządzeniem które jest stosowane w diagnostyce i leczeniu . Pozwala
kontrolować puls i saturację - mierzy natlenienie krwi, które u zdrowego człowieka wynosi ok. 95%. Niedotlenie może pojawić się już w
momencie spadku tej wartości poniżej 94%.
Pulsoksymetr DUO CONTROL przeznaczony jest do domowego, nieinwazyjnego pomiaru punktowego stopnia nasycenia hemoglobiny
tlenem. Może być także używany w placówkach medycznych i na obiektach sportowych.

Zalety

Łatwy i szybki w użyciu z wykorzystaniem palca
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi DSP zminimalizowane zostały ewentualne zakłócenia ruchowe i zwiększona dokładność
-pomiaru przy niskiej perfuzji
Wyposażony w 6 trybów wyświetlania
Dwukolorowy, czytelny wyświetlacz LED
Menu przyjazne użytkownikowi
Wskaźnik naładowania baterii
Niewielki rozmiar i waga
Alarm dźwiękowy i wizualny
Niska perfuzja: 0,2% (zaawansowany algorytm DSP wpływa na poprawę dokładności pomiaru, w warunkach niskiej perfuzji).
Ręczna regulacja kierunku interfejsu.
Automatyczne wyłączanie urządzenia.
Zwykłe dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V umożliwiają ponad 20 godzin ciągłej pracy urządzenia.

 Właściwości
Pulsoksymetr DUO CONTROL Sanity, działa w oparciu o technologie cyfrowe i jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru
punktowego stopnia nasycenia (saturacji) hemoglobiny tlenem (SpO2). Zaawansowany algorytm DSP pomaga zminimalizować
zakłócenia ruchowe i wzmacnia dokładność pomiaru w warunkach niskiej perfuzji.
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Wskazania
Pulsoksymetr można stosować do pomiaru stopnia nasycenia ludzkiej hemoglobiny i tętna, wykorzystując w tym celu palec. Produkt
nadaje się do stosowania w warunkach domowych, jako wyposażenie baru tlenowego, socjalnych placówek medycznyc, oraz obiektów
sportowych .

Ważne
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania.

Dane techniczne

Pulsoksymetr napięciowy
Wymiary: 63 mm (D) x 36 mm (S) x 34 mm (G)
Waga: ok. 35 g
Tryb działania: działanie ciągłe.
Zasilanie wewnętrzne: 2 baterie alkaliczne 1.5V typu AAA
Pobór mocy: Poniżej 30mA (w warunkach normalnych)

Zawartość opakowania

Pulsooksymetr
Smycz
2 baterie AAA
Instrukcja obsługi

Producent
ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce

 

Galeria
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