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Nowoczesny ciśnieniomierz z
funkcją mowy
Cena

146,00 zł

Dostępność

Dostępność 1-3 dni

Numer katalogowy

AZ-T-MED-TMA-VOICE2+zasil

Opis produktu
Ciśnieniomierz z funkcją mowy
Ciśnieniomierz z funkcją mowy TMA-VOICE 2 jest nowoczesnym, w pełni automatycznym, cyfrowym urządzeniem o
zaawansowanej technologii.
Po założeniu mankietu, a następnie włączenie przycisku następuje pomiar ciśnienia krwi oraz tętna i wyświetlany jest wynik na
wyświetlaczu cyfrowym.
TMA-VOICE 2 wykrywa również objawy arytmii. Po kilkakrotnym powtórzeniu się tego objawu i wyświetleniu na panelu LCD
znaku „” należy zgłosić się do lekarza. Wyniki te powinny być interpretowane przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika
medycznego znającego historię choroby pacjenta.
Regularne wykonywanie pomiarów i zapisywanie wyników pozwala lekarzowi ocenić tendencje zmian ciśnienia krwi pacjenta w
dłuższym przedziale czasu.
Testy kliniczne potwierdziły jego zgodność z wysokimi wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG oraz norm europejskich
EN60601-1-2 dot. Kompatybilności elektromagnetycznej, EN60601-1 dot. Bezpieczeństwa, oraz EN1060-1, EN1060-3 w
zakresie działania ciśnieniomierzy elektrycznych.

Dane techniczne:
Wykrywanie objawów arytmii
Wykrywanie ruchu
Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów
Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO
Szybki i cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna
Pamięć 2 x 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru
Łatwy odczyt wyników widocznych na dużym wyświetlaczu LCD
Aparat podaje informacje głosowe (ważne dla osób niewidomych lub słabo widzących), ułatwia stosowanie dla
każdego.
Całkowicie automatyczny, pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
Funkcja głosowego podawania wyników
Regulacja poziomu głośności (3 poziomy regulacji)
Duży wyświetlacz cyfrowy
Standardowy mankiet na ramię od 23 cm do 33 cm obwodu
Zakres pomiarowy: 0 - 300 mmHg
Funkcja daty i godziny
Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. WHO
Dokładność pomiaru: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5%
Zasilanie: 4 baterie “AA" 1,5 V lub zasilacz USB (w zestawie)
Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
Wymiary: 105 mm x 140 mm x 65 mm
Waga bez baterii: 300 g
Gwarancja: 36 miesięcy
W skład zestawu wchodzi:
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Ciśnieniomierz TMA-VOICE 2
Mankiet 23-33 cm
Etui
4 baterie "AA"
Zasilacz USB
Instrukcja obsługi w języku polskim
Dzienniczek pomiarowy

Pamięć: 2 x 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru
Mankiet: 23-33 cm
Zasilacz w zestawie: tak
Funkcja mowy: tak

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
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