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Ciśnieniomierz naramienny automatyczny Microlife BP B6
AFIB Connect + ZASILACZ GRATIS
 

Cena: 235,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Microlife

Postać ciśnieniomierz

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Ciśnieniomierz automatyczny BP B6 Connect jest najbardziej zaawansowanym technologicznie ciśnieniomierzem firmy Microlife. To
urządzenie do pomiaru ciśnienia tętnicznego we krwi w warunkach domowych, wykrywające migotanie przedsionków. Urządzenie łączy
się z aplikacją Microlife Connected Health+ za pomocą technologii Bluetooth. Aplikacja jest do pobrania z Google Play jak i App Store.

Cechy produktu

technologia AFIB Sens – wykrywa migotanie przedsionków,
technologia PAD – wykrywa arytmię,
technologia MAM,
technologia Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie,
MyBP – obliczanie klinicznie istotnego cienienia krwi,
pamięć dla 2 użytkowników po 99 ostatnich pomiarów,
funkcja Bluetooth – aplikacja w języku polskim na IOS i Android,
mankiet sztywny 22–42cm,
sygnalizacja Led po wykryciu migotania przedsionków,
wskaźnik ruchu ramienia wraz z informacją o pozycji optymalnej oraz suboptymalnej,
podłączenie do komputera za pomocą USB,
testowany klinicznie BHS protocol: A/A,
kolorowy wskaźnik klasyfikacji ciśnienia wg Światowej Organizacji Zdrowia,
zasilacz w zestawie,
5 lat gwarancji,
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Specyfikacja techniczna

warunki pracy: 10–40 stopni Celsjusza / 50–104°F,
maksymalna wilgotność względna 15–95%,
warunki przechowywania: -20 – +55°C / -4 – +131°F,
maksymalna wilgotność względna 15–95%,
waga: 415g (z bateriami),
wymiary: 157,5 x 105 x 61,5mm,
sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoffa: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa,
zakres pomiaru: 20–280 mmHg – ciśnienie krwi, 40–200 uderzeń na minutę – tętno,
zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0–299mmHg,
rozdzielczość: 1mmHg,
dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg,
dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu,
źródło napięcia: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne; rozmiar AA,
zasilacz 6 V DC; 600mA (opcja),
żywotność baterii: około 920 pomiarów (używając nowych baterii),
klasa IP: IP20,
normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11,
przewidywana żywotność urządzenia: urządzenie: 5 lat lub 10000 pomiarów, akcesoria: 2 lata.

Zawartość opakowania

ciśnieniomierz MICROLIFE BP B6 Connect,
mankiet,
zasilacz,
baterie AA,
torba na urządzenie.
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