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BRAUN ExactFit 3 BUA6150 Ciśnieniomierz automatyczny
naramienny
 

Cena: 199,00 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisAutomatyczny ciśnieniomierz naramienny, dokładny, wygodny i łatwy w stosowaniu. Klinicznie potwierdzona dokładność pomiaru.
Ciśnieniomierz mierzy ciśnienie metodą oscylometryczną. Posiada automatyczny zapis wyników dla dwóch osób. Dla każdej osoby to
40 ostatnich pomiarów wraz z godziną i datą pomiaru. W celu polepszenia kontroli wyników, posiada funkcję uśredniania 3 ostatnich
pomiarów. Braun BP6150 posiada wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny z wytycznymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).
Wskaźnik ułatwia kontrolowanie pomiarów.Mimo, że najdokładniejszy pomiar ciśnienia następuje przy pomocy manualnego aparatu
osłuchowego, do użytku domowego polecamy tylko i wyłącznie aparaty w pełni automatyczne. Najważniejsza jest bowiem możliwość
dokonania samodzielnego pomiaru, bez pomocy drugiej osoby. Metodę pomiaru za pomocą aparatu osłuchowego zachowajmy więc dla
wizyty u lekarza, a do codziennego użytku wybierzmy aparat elektroniczny. To urządzenie mierzy ciśnienie metodą oscylometryczną,
która polega na pomiarze pulsującego falowania tętnicy.Aparaty naramienne są najbardziej rozpowszechnione na rynku. Ten typ
urządzenia cieszy się lepszą renomą od typu nadgarstkowego. Ciśnieniomierz naramienny zbiera lepsze opinie zarówno wśród lekarzy,
jak i pacjentów. Uważany jest za dokładniejszy i dając bardziej wiarygodny wynik pomiaru. Badanie nim trwa zazwyczaj też krócej.
Ciśnieniomierz nadgarstkowy ma opinie mniej precyzyjnego i dokładnego. Sprawdzi się u osób otyłych, których obwód ramion nie
pozwala na korzystanie z urządzenia naramiennego.Braun BP 6150 ma 2 mankiety w zestawieŁatwo dopasować mankiet do własnych
potrzeb i precyzyjnie zmierzyć ciśnienie. Zbyt mały lub zbyt duży mankiet może skutkować mało precyzyjnym pomiarem ciśnienia.
Pierwszy mankiet w standardowej szerokości między 20 a 32 cm. Osoby z rozbudowanym mięśniem ramion powinny wybrać mankiet o
szerokości niestandardowej, większej od 32 cm. Urządzenie pozwala na samodzielną wymianę mankietu na inny.Braun BP 6150 ma
bardzo duży wyświetlaczWyświetlacz odgrywa istotną rolę, szczególnie wtedy gdy pomiaru ma dokonać osoba starsza lub posiadająca
problemy ze wzrokiem. Ciśnieniomierz pokazuje na wyświetlaczu inne użyteczne informacje takie jak sygnalizowanie o arytmii serca i
wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny z wytycznymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Ekran pokazuje wyniki w sposób czytelny i
prosty, dzięki czemu nawet największy laik będzie w stanie prawidłowo odczytać pomiar ciśnienia.Braun BP 6150 ma pamięć 2
użytkowników x 40 wynikówFunkcja bardzo istotna dla osób, które regularnie mierząc ciśnienie przez dłuższy okres chciałyby żeby
wyniki zostały zapamiętane przez urządzenie, by móc później obliczyć średni pomiar ciśnienia. Pozwala to na lepszą kontrolę choroby i
ocenienie jej kierunku rozwoju. Urządzenie zapisuje do 40 pomiarów. Dodatkowym ułatwieniem jest też możliwość zapamiętywania
pomiarów dla dwóch różnych osób. Jest to świetna opcja jeśli ciśnienie mierzymy wspólnie z małżonkiem.Braun BP 6150 ma
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wykrywanie arytmii i klinicznie potwierdzoną dokładnośćJeśli urządzenie jednorazowo zasygnalizuje zaburzenie rytmu serca, oczywiście
nie powinniśmy się tym nadmiernie martwić. Jednak gdy taka sytuacja będzie miała miejsce kilkakrotnie, warto skonsultować to z
lekarzem, który oceni wiarygodność takiej diagnozy.Braun BP 6150 ma delikatne pompowanie i natychmiastową interpretacje danych
oraz możliwość uśrednienia 3 pomiarów dla uzyskania optymalnego, miarodajnego odczytu.Kompatybilny z aplikacją Braun Healthy
Heart (wprowadzanie ręczne)Dzięki aplikacji możesz śledzić ciśnienie krwi, dodawać wskaźniki stylu życia, a nawet udostępniać dane
swojemu lekarzowi. Uzyskaj stały dostęp do swoich danych i śledź swoje postępy w czasie. Twoje dane takie jak ciśnienie krwi i puls są
wyświetlane w twojej aplikacji jako: wykresy, wyniki w kalendarzu lub listy historii wyników. Dodaj czynniki stylu życia. Zobacz, jak dieta,
ćwiczenia, stres i sen wpływają na wyniki ciśnienia krwi. Za jednym naciśnięciem przycisku możesz przesłać pełny opis historii ciśnienia
krwi bezpośrednio do swojego lekarza, innych pracowników służby zdrowia lub rodziny. Łatwa konfiguracja dzięki wbudowanym
samouczkom.
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