
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

VITAMMY NEXT 5 Ciśnieniomierz naramienny z zasilaniem
USB
 

Cena: 81,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED.PL SP.Z O.O. S.K.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisVITAMMY NEXT 5 Ciśnieniomierz naramienny z zasilaniem USBMówiący ciśnieniomierz automatyczny Vitammy next
5Dedykowany dla osób niewidomych lub niedowidzącychPraktyczne zasilanie USBCIŚNIENIOMIERZ MÓWIĄCY VITAMMY NEXT 5
DOKŁADNY Rodzaj elektroniczneMówiący ciśnieniomierz Vitammy Next 5 idealnie sprawdza się u osób niewidomych oraz z dysfunkcją
wzroku. Funkcja mowy, która można regulować pozwala usłyszeć wartości ciśnienia krwi oraz za pomocą sygnału dźwiękowego podaje
wynik ciśnienia krwi według wytycznych WHO. System PAD wykrywa arytmię. Ciśnieniomierz posiada komfortowy mankiet 22 - 40 cm
dzięki któremu nie ma uczucia ścisku podczas mierzenia. Urządzenie posiada pamięć po 120 ostatnich pomiarów dla 2 użytkowników,
funkcję uśrednienia 3 ostatnich pomiarów, funkcję pojedynczego lub potrójnego pomiaru oraz duży czytelny podświetlany wyświetlacz
LCD o zwiększonym kontraście. W urządzeniu firma Vitammy zastosowałą innowacyjną metodę zasilania poprzez kabel USBCechy i
funkcje ciśnieniomierza:Delikatny i szybki pomiar podczas pompowania. Sprawia, że kontrola ciśnienia jest szybka i łatwa.Wysoka
precyzjaPomiar pojedynczy lub potrójnyKomfortowy uniwersalny mankiet 22-40 cm o podwyższonym standardzie. Łatwy w zakładaniu,
pasuje na ramię większości osób dorosłych.Funkcja kontroli pozycji mankietuWskaźnik niskiego poziomu bateriiFunkcja głosowa:
komunikaty głosowe w języku polskim o wynikach pomiaru, jego przebiegu i błędach.Pamięć po 120 ostatnich pomiarów dla 2
użytkowników.Duży, wyraźny i czytelny wyświetlacz LCD.Wyświetlanie klasyfikacji ciśnienia krwi wg WHOAutomatyczne wyłączanie ( po
1 minucie)Wartość średnia 3 ostatnich pomiarówEtui w zestawieFunkcja wykrywania ArytmiiRegulacja głośnościWyświetlanie daty i
godzinyZasilany poprzez kabel USBCIŚNIENIOMIERZ MÓWIĄCY VITAMMY NEXT 5 DOKŁADNY Rodzaj mankietu standardowy dla osób
otyłychMankiet o podwyższonym standardzie wykonany ze specjalnej dzianiny i z materiałów najwyższej jakości: zapewnia poczucie
większego komfortu, jest trwały i dłużej zachowuje swoje właściwości. 22-40 cm to duży i uniwersalny zakres regulacji mankietu.
Prawidłowy dobór rozmiaru mankietu to kolejny czynnik mający wpływ na rzetelność pomiar. Mankiet 22-40 cm jest idealny dla
większości użytkownikówW zestawie znajduje się praktyczne i poręczne etui do przechowywania ciśnieniomierza i jego
akcesoriówCIŚNIENIOMIERZ MÓWIĄCY VITAMMY NEXT 5 DOKŁADNY Miejsce pomiaru ramięCIŚNIENIOMIERZ MÓWIĄCY VITAMMY
NEXT 5 DOKŁADNY Model NEXT 5Ciśnieniomierz Vitammy next 5 ma możliwość ładowania przez gniazdo USBDane techniczne:Metoda
pomiaru: oscylometrycznaWyświetlacz: cyfrowy ekran LCDZakres: ciśnienie: 0~280 mmHg Puls: 40~199 uderzeń/minDokładność:
ciśnienie +/- 3 mmHg ; puls +/- 5% odczytuPamięć: po 120 pomiarów dla 2 użytkownikówZasilanie: 4 baterie alkaliczne AAA lub zasilanie
przez gniazdo usbWymiary: 118x110x52 mm (szer/dł/wys)Waga: ok: 256,5g bez bateriiMankiet: 22-40 cm o podwyższonym
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stanardzieW zestawie:Ciśnieniomierz Vitammy Next 5Mankiet M-L (22-40 cm)Polska instrukcja obsługietui na urządzenie4 x baterie AAA
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