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AND UA-1020 ciśnieniomierz naramienny automatyczny +
ZASILACZ
 

Cena: 234,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAND UA-1020 ciśnieniomierz naramienny automatyczny + ZASILACZCiśnieniomierz automatyczny naramienny870Komfortowy i
wygodny pomiar dzięki usztywnionemu mankietowi typu „tuba” (17-32 cm) bez lateksu i metaluW trybie TriCheck™ – ciśnieniomierz
wykonuje automatycznie trzy pomiary, a następnie pokazuje średnią wartość z trzech pomiarówTryb: My Pressure Setting – pomiar z
ustalonym ciśnieniem skurczowym (SYS) – możliwość ustawienia wartości ciśnienia SYS (180/210/240), aby uniknąć dopompowania
mankietuSygnalizuje błędnie założony mankietSygnalizuje ruch ciała podczas pomiaruDokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie –
IHBKlasyfikacja ciśnienia krwi wg. WHOPamięć 90 pomiarów, wskazuje średni wynikMożliwość pracy z zasilaczem sieciowym
(opcjonalnie)metoda pomiaru pomiar oscylometrycznyzakres pomiaru Ciśnienie 0 - 299 mmHg, Ciśnienie skurczowe 60-279 mmHg,
Ciśnienie rozkurczowe 40-200 mmHg, Tętno: 40 – 180 uderzeń na minutędokładność pomiaru ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%Zasilanie
baterie 4 x 1,5V (LR6, R6P lub AA) lub zasilacz DC 6V, 600 mA (opcjonalnie)Liczba pomiarów ok. 1000, przy wykorzystaniu baterii
alkalicznych, przy wartości ciśnienia 180 mmHg w temp. pokojowej 23°CKlasyfikacja urządzenie ME zasilane wewnętrznie (zasilanie z
baterii), Klasa II (zasilanie z zasilacza), Tryb pracy ciągłyBadania kliniczne Zgodnie z ISO81060-2 : 2013, EMD IEC 60601-1-2:
2014Pamięć ostatnich 90 pomiarówWarunki pracy +10°C do +40°C / 15 do 85 % wilgotności względnej/ 800 do 1060
hPaPrzechowywania i transport -20°C do +60°C / 10 do 95 % wilgotności względnej/ 700 do 1060 hPaWymiary około 140 (Szer.) x 60
(Wys.) x 105 (Głęb.) mmWaga około 285 g bez bateriiStopień ochrony Urządzenie: IP20Zastosowana części mankiet typ BFOkres
przydatności URZĄDZENIE: 5 lat (przy użytkowaniu sześć razy dziennie), MANKIET: 2 lata (przy użytkowaniu sześć razy dziennie),
ZASILACZ: 5 lat (przy użytkowaniu sześć razy dziennie)
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