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OMRON Ciśnieniomierz naramienny M3 Comfort
 

Cena: 159,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent PRODUCENCKA CENTRALA
FARMAC.PROCEFAR SP. Z

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

OMRON M3 Comfort Automatyczny ciśnieniomierz naramienny to urządzenie przeznaczone do kontroli tętna i ciśnienia krwi w
warunkach domowych. M3 Comfort zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru ciśnienia krwi - jak w gabinecie lekarza. OMRON jest
marką nr 1 polecaną przez kardiologów w zakresie ciśnieniomierzy. M3 Comfort wykrywa nieregularne bicie serca, pomaga zapobiegać
ryzykom udaru. Ciśnieniomierz posiada funkcję uśredniania 3 wyników pomiarów dla jeszcze wiekszej dokładności oraz pamięć 60
pomiarów dla 2 użytkowników + tryb gościa, co pozwala kilku osobom na korzystanie z tego samego urządzenia.
Wyposażony w unikalny mankiet Intelli Wrap Cuff (22-42cm), który ułatwia dokładny pomiar w warunkach domowych. Badania
wykazują, że 1 na 3 osoby mierzy ciśnienie nieprawidłowo z powodu błędnego założenia mankietu. Mankiet OMRON Intelli Wrap Cuff, w
przeciwieństwie do klasycznych mankietów, posiada szeroką strefę pomiaru obejmującą całe ramię (360o). W ten sposób eliminuje
problem związany z prawidłowym umieszczeniem mankietu na ramieniu, zapewniając dokładny pomiar ciśnienia krwi w dowolnej
pozycji wokół ramienia. Dodatkowo, ciśnieniomierz posiada wskaźnik prawidłowego założenia mankietu oraz czujnik ruchu ciała.

Zastosowanie:

Samodzielny pomiar ciśnienia w warunkach domowych. Szczególnie polecany dla osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem, diabetyków,
kobiet w ciąży i ze zdiagnozowanym stanem przedrzucawkowym oraz dla pacjentów, którzy potrzebują urządzenia dla więcej niż
jednego użytkownika.
Sposób użycia:

W celu uzyskania dokładnych wyników 30 minut przed pomiarem:

  nie pij alkoholu,
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  nie pal papierosów,
  nie bierz prysznica,
  nie pij kawy,
  nie spożywaj posiłków,
  nie uprawiaj sportu.

5 minut przed pomiarem usiądź w wygodnej pozycji i odpręż się. Załóż mankiet ciśnieniomierza około 1-2cm powyżej zgięcia łokcia tak,
aby się nie zsuwał.
W przeciwieństwie do innych mankietów strefa pomiaru mankietu OMRON Intelli Wrap Cuff obejmuje całe ramię, dlatego ryzyko
założenia mankietu nieprawidłowo praktycznie nie istnieje. Dla zapewnienia dokładności pomiaru ciśnieniomierz posiada wskaźnik
prawidłowego założenia mankietu, który wyświetlając symbol „OK” na ekranie informuje nas czy założyliśmy mankiet prawidłowo.
Pamiętaj, że aby uzyskać dokładny wynik podczas pomiaru ciśnienia krwi powinieneś siedzieć nieruchomo. Jednak jeśli się poruszysz,
wskaźnik wykrywania ruchu ciała w ciśnieniomierzu OMRON poinformuje Cię o tym wyświetlając informację na ekranie, tak byś mógł
uniknąć nieprecyzyjnych wyników pomiarów.

 Specyfikacja techniczna:

Metoda pomiaru: oscylometryczna
  Pamięć: 60 odczytów x 2 użytkowników + tryb gościa
  Zakres ciśnienia dla mankietu: od 0 do 299 mmHg
  Zakres pomiaru tętna: od 40 do 180 uderzeń/min
  Zakres pomiaru ciśnienia krwi SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg
  Zakres pomiaru ciśnienia krwi DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg
  Dokładność pomiaru ciśnienia: ±3 mmHg / tętna: ±5% wskazywanego odczytu
  Pompowanie: Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej
  Wypuszczanie powietrza: Automatyczny zawór uwalniania powietrza
  Źródło zasilania: 4 baterie AA 1,5 V (w zestawie) lub opcjonalny zasilacz
  Trwałość baterii: około 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)
  Waga: ciśnieniomierz ok. 337 g (bez baterii) / mankiet: ok. 163 g
  Wymiary ciśnieniomierza: 105 mm (szer.) × 85 mm (wys.) × 152 mm (dł.)
  Wymiary mankietu: 145 mm 532 mm (przewód powietrza: 750 mm)

Gwarancja:

5 lat na ciśnieniomierz, 1 rok na mankiet

 Ostrzeżenia:

 NIE należy używać urządzenia na ramieniu z obrażeniami lub ramieniu poddawanemu leczeniu.
  NIE należy zakładać mankietu na ramię, do którego podłączony jest dożylny wlew kroplowy lub jest przetaczana krew. W
przypadku pacjentek po mastektomii przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
  NIE należy używać ciśnieniomierza w miejscach wilgotnych lub takich, w których istnieje ryzyko zamoknięcia urządzenia. Może
to doprowadzić do uszkodzenia ciśnieniomierza.
  NIE należy używać ciśnieniomierza w poruszającym się pojeździe, na przykład w jadącym samochodzie lub lecącym samolocie.

-

 Zawartość opakowania:

Ciśnieniomierz, mankiet (HEM-FL31), 4 baterie AA, pokrowiec, instrukcja obsługi 1 i 2, karta gwarancyjna
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