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Link do produktu: https://redmed.pl/pulsoksymetr-md300m-czujnik-dla-noworodka-neonatalny-dla-dzieci-dla-doroslych-dowyboru-p-80.html

Pulsoksymetr MD300M - czujnik dla
noworodka, neonatalny, dla dzieci,
dla dorosłych do wyboru
Cena

685,80 zł

Cena poprzednia

1 650,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MD300M

Kod EAN

3815793100175

Opis produktu
Z uwagi na swój mały rozmiar, wysoką jakość wykonania, przenośność i łatwość obsługi jest doskonałym produktem zarówno
do użytku domowego jak i dla profesjonalistów. Wykonany z wysokiej klasy plastiku. Posiada wyraźny kolorowy wyświetlacz
LCD o przekątnej 2.4” z rozdzielczością 320 x 120pt. Sposób prezentacji wyników przedstawiony w postaci krzywej
pletyzmograficznej oraz w wartościach cyfrowych. Wbudowany głośnik sygnalizujący wykrycie pulsu, oraz ustawne alarmy.
Ponadto posiada wyraźne lampki zasilania oraz alarmu.
Pulsoksymetr przenośny MD 300M przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej
(SpO2) oraz pulsu (PR) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych, dzieci i u noworodków. Przeznaczony
jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali.
MD 300M można podłączyć do komputera z gniazdem USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla, a następnie przy użyciu
oprogramowania dołączonego do urządzenia odczytać wyniki z pamięci.
Specyfikacja Techniczna
Przeznaczenie dla dorosłych, dzieci i noworodków.
Budowa
Wymiary: 125mm * 60mm* 30mm
Waga: 195g (bez baterii)
Saturacja SpO2
Zakres pomiarowy:70% - 100%
Rozdzielczość:1%
Dokładność:70% - 100%: ±3 jednostki
0%- 69%: nie zdefiniowano
Tętno
Zakres pomiarowy:30 - 235 bpm
Rozdzielczość:1 bpm
Dokładność:±2 bpm lub 2%
Intensywność Pulsu:Wykres słupkowy
Wyświetlacz
Typ:Kolorowy 2.8” TFT
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Wyświetlane dane: SpO2, PR, wykresy
Kontrast: Regulowany
Alarm

Alarm: SpO2, PR, Probe off, rozładowane baterie
Tryby: Dźwiękowy, wizualny, informacyjny
Pamięć
Zapis danych: do 72 godzin
Numer ID pacjenta: 1 - 127
Warunki otoczenia
Temperatura pracy:5C0 – 40C0
Temp. Przechowywania:-20C0 – 55C0
Wilgotność:≤80%
Funkcje dodatkowe
bluetooth
Zawartość Opakowania
Pulsoksymetr MD 300M
instrukcja obsługi PL,
baterie 3x AA
kabel USB
oprogramowanie do odczytu wyników
Sensor klips na palec dla dorosłych 0,9m
oprogramowanie do odczytu wyników - instrukcja instalacji z linkiem do oprogramowania online
Sensor SpO2 do wyboru:
sensor
sensor
sensor
sensor

sylikonowy dla dorosłych na palec,
pediatryczny klips na palec,
pediatryczny sylikon na palec,
neonatalna opaska sylikonowa.

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.
System kontroli jakości

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w
dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.
Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane
powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.
Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485. ISO 13485 – System Zarządzania
Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.
ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest
zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Sensor do wyboru: Klips dla dorosłego , Klips na Palec dla dorosłego + opaska neonatalna (+ 135,00 zł )
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