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Pulsoksymetr Ręczny OxyTrue A
Cena : 2.400,00 zł

Cena promocyjna : 1.790,00 zł
Producent : bluepoint Medical
Dostępność : Wysyłka w ciągu 24h
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :
PROMOCJA ZESTAW Z CZUJNIKIEM DLA NIEMOWLĄT/NOWORODKÓW, PEDIATRYCZNYM LUB DLA DOROSŁYCH DO WYBORY
Zwarta ergonomiczna konstrukcja oraz najwyższa technologia gwarantuje bardzo precyzyjne i wiarygodne wyniki, nawet w najtrudniejszych warunkach.
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Pulsoksymetr OxyTrueA z innowacyjną technologią SMARTsat jest produkcji niemieckiej przewidziany dla ciągłej lub
wyrywkowej kontroli nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) oraz tętna pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w szpitalach,
ośrodkach służby zdrowia, stacjach pogotowia ratunkowego, jak i domowej opiece chorych. Pulsoksymetr wyposażony
został w funkcje alarmowe pulsu i saturacji (nastawialne granice alarmowe), funkcję wyciszenia alarmów, trendy, wskaźnik jakości i siły pulsu, wskaźnik
baterii. Czytelny kolorowy wyświetlacz LED oraz dobrze rozmieszczone czytelnie oznaczone przyciski sprawiają, że aparat jest wygodny i łatwy w obsłudze.

Dodatkowo pulsoksymetr OxyTrueA
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Technologia SMARTsat to najnowocześniejszy i innowacyjny system przetwarzania sygnału oraz algorytmy umożliwiające precyzyjne pomiary, nawet w
bardzo trudnych warunkach.

wyposażony został w oprogramowanie obsługowe w j. polskim opisy ustawień i
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OxyTrueA to innowacyjny pulsoksymetr wyprodukowany przez niemieckich naukowców.
Czytelny kolorowy wyświetlacz, jak również prosta struktura informacji, ułatwia podejmowanie szybkich decyzji i szybkiej reakcji w sytuacjach krytycznych.
Posiada inteligentne połączenie wizualnych i dźwiękowych sygnałów informacyjnych.
Automatyczne tłumienie wpływu światła otoczenia.
Sygnał dźwiękowy tętna.
Prosta obsługa i jasne komunikaty o błędach skutecznie uniemożliwiają nieprawidłowe stosowanie OxyTrueA.
Szybki transfer danych za pomocą standardowego interfejsu USB.
Wewnętrzna pamięć Flash do 48 godzin danych
Silikonowe osłony w zestawie.

-m

●

ed

komunikaty.

3 generacja czujników: Komfort pacjenta podczas zastosowania czujnika
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W porównaniu do konwencjonalnych technologii czujniki na palec SoftCap nie wpływają niekorzystnie na ukrwienie.
Biokompatybilny (non-latex) silikonowy czujnik o długości kabla 1,2 m.
Kabel dodatkowo wzmocniony kewlarem, odporny na rozciąganie.
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Specyfikacja techniczna
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pulsoksymetr ręczny z pełnym zakresem alarmowym
krzywa pletyzmograficzna
pamięć trendów 48 h
alarmy pulsu i saturacji SpO2
zakres pomiaru SpO2 0-100%
zakres pomiaru pulsu 0-300bpm
wskaźniki: jakości sygnału, amplituda pulsu, status baterii, status alarmów, wyciszenie alarmów, wyciszenia tonów, stan czujnika, rozłączenia czujnika
temperatura pracy: -20-500C
wymiary: 11.8x6x2.5 cm
waga: ok. 160g
zasilanie: 3 x baterie alkaliczne typu AA
kolor: błękitno-szary

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
- pulsoksymetr
- czujnik saturacji do wyboru: dla dorosłych, pediatryczny lub neonatalny (noworodkowy)
- baterie 3xAA
- silikonowe etui
- instrukcja obsługi w języku polskim
- oprogramowanie
Gwarancja: 24 miesiące

