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MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Indikace
Systolický, diastolický tlak, puls
pulz

Průměrná hodnota
Výpočet průměru posledních 3 měření

IST
Indikátor nepravidelných a extrasystolických srdečních tepů

DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR
Tech Pro je snadno použitelný, automatický, měřič krevního tlaku s
velkým přehledným displejem. Jednoduše vložte paži do manžety a
stiskněte tlačítko START. Tech Pro je jednoduchý a spolehlivý.
Používá oscilometrické měření krevního tlaku a technologie MWD
(Measuring while deflating) s ECV (elektronickým regulačním ventilem).
Tato "inteligentní" technologie umožňuje měřit systolický tlak během
"inflace" manžety a diastolického tlaku, který je měřen během deflace.
Výsledkem je přesnější měření a pohodlí pro uživatele.
Zdravotní zařízení II. třídy EC 0476.

Dva uživatelé
Přístroj si pamatuje údaje dvou různých uživatelů.
Paměť: 240 čtení (120 čtení x 2 uživatelů) s
datem a časem čtení.

WHO
Indikátorový graf vyhovující parametrům Světové
zdravotnické organizace.
Indikace tlaku dle barev: zelená, žlutá, červená.

Spořič energie
Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti

Tlakovavcí manžeta
Ergonomická a pohodlná, průměr 22-32 cm.

Pouzdro
Dodává se s praktickým cestovním pouzdrem.
2 roky záruka,
záruka okamžité
výměny

Baterie
4 "AAA" baterie v balení

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

JUMBO LCD
Extra velký displej 90 x 90 mm

Indikace
Systolický, diastolický tlak, pulz
puls

Průměrná hodnota
Výpočet průměru posledních 3 měření

IST
Indikátor nepravidelných a extrasystolických srdečních tepů

DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR
Tech Pro je snadno použitelný, automatický, měřič krevního tlaku s
extra velkým přehledným displejem. Jednoduše vložte paži do manžety
a stiskněte tlačítko START. Tech Pro je jednoduchý a spolehlivý.
Používá oscilometrické měření krevního tlaku a technologie MWD
(Measuring while deflating) s ECV (elektronickým regulačním ventilem).
Tato "inteligentní" technologie umožňuje měřit systolický tlak během
"inflace" manžety a diastolického tlaku, který je měřen během deflace.
Výsledkem je přesnější měření a pohodlí pro uživatele.

Zdravotní zařízení II. třídy EC 0476.

Dva uživatelé
Přístroj si pamatuje údaje dvou různých uživatelů.
Paměť: 240 čtení (120 čtení x 2 uživatelů) s datem
a časem čtení.

WHO
Indikátorový graf vyhovující parametrům Světové
zdravotnické organizace.
Indikace tlaku dle barev: zelená, žlutá, červená.

Spořič energie
Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti

Tlakovavcí manžeta
Ergonomická a pohodlná, průměr 22-32 cm.

Pouzdro
Dodává se s praktickým cestovním pouzdrem.
2 roky záruka,
záruka okamžité
výměny

Baterie
"AA" baterie včetně zdroje 6V AC-DC v balení

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

Tech Easy má jednoduché intuitivní použití pro
ústní, rektální, nebo axilární měření teploty.
Čitelný LCD displej. Měření teploty do 60 s.
Upozornění, jakmile je teplota naměřena. Při
teplotě vyšší než 37,5 °C alarm pro horečku,
10x krátce zapípá ve 4 sekundách. Poslední
naměřená teplota je uložena do paměti. Tech
Easy má přesnost ± 0,1 ° C. Po 10 minutách
nečinnosti se automaticky vypne.

Zdravotní zařízení II. třídy 93/42/EEC.

Alarm teploty
Uložení poslední naměřené
teploty
Voděodolný

LCD displej
Akustická výstraha
Rychlé měření teploty do 60 s
Ústní, rektální, nebo axilární
měření
Přesnost ± 0,1 ° C
Automatické vypnutí

NEBULIZÁTOR

NEBULIZÁTOR
Dynamic Nebulizátor je pístový nebulizátor vhodný pro léčebné potřeby celé rodiny. Díky odolnému kompresoru je vhodný pro použití
inhalační léčby. Pístový nebulizátor je nejobvyklejší technologie na trhu, a to ze dvou důvodů: spolehlivost a schopnost nebulizovat
všechny typy léků (ultrazvukové nebulizační systémy nejsou účinné u některých léků, zvláště u kortikosteroidů). Dynamic Nebulizátor
je malý, má držák ampule a oddíl pro uchovávání příslušenství a léků. Dodává se s filtrem pro čištění vzduchu. Veškeré příslušenství
je vyrobeno z materiálu bez latexu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lékovka
PVC trubice
Maska pro dospělé
Dětská maska
Nástavec do úst
Nástavec do nosu
5 vzduchových filtrů

Lékovka

Maska pro dospělé

Dětská msaka

V e š k e r é
příslušenství
neobsahuje latex

PVC trubice

Nástavec do úst

Nástavec do nosu

4 roky záruka,
záruka okamžité
výměny

Vzduch. filtry

