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Ciśnieniomierz Diagnostic DM 500 IHB
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

CIŚNIENIOMIERZ DIAGNOSTIC DM 500 IHB NARAMIENNY
Dane techniczne:

Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny LCD

metoda pomiaru: oscylometryczna

zakres pomiaru: 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)
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waga: ok. 540 g bez baterii

rozmiar mankietu: obwód ramienia 22-42 cm

Właściwości:

Czytelny, 3-liniowy 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.

Łatwy w użyciu, uniwersalny mankiet M/L (22-42 cm).

Możliwość pracy z zasilaczem sieciowy.

Poręczna obudowa ze schowkiem na mankiet.

IHB - wskaźnik arytmii serca - System  ten umożliwia pacjentowi uzyskanie wiarygodnego pomiaru ciśnienia przy występującym
nieregularnym pulsie dzięki możliwości identyfikacji występowania ewentualnych zaburzeń rytmu serca  i wykluczeniu wyników
błędnych.

Wynik pomiaru podczas, którego wystąpił nieregularny puls może być błędny.

W takim przypadku, wykonany przez pacjenta kolejny pomiar , w trakcie którego oraz po jego zakończeniu nie pojawi się
wskaźnik informujący o nieregularnym pulsie, można uznać za wiarygodny a wynik pomiaru za prawidłowy.

5 lat gwarancji.

Zasilacz w zestawie.

Sposób użycia:

Bezpośrednio przed pomiarem nie należy: jeść, palić i unikać wysiłku, gdyż wszystkie te czynności mają wpływ na wynik
pomiaru.

Przed pomiarem należy, odprężyć się siedząc na krześle w cichym otoczeniu przez około 10 minut.

Pomiary należy wykonywać zawsze na tym samym ramieniu (standardowo lewym).

Pomiary wykonywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu całego dnia.
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