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Pulsoksymetr na palec dla
niemowlaka, dziecka, MD300 C5 zielony
Cena

189,00 zł

Cena poprzednia

299,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MD300 C5 - zielony

Producent

ChoiceMMed

Opis produktu
Pulsoksymetr pediatryczny MD300 C5 przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej
(SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów nawet od 1 tygodnia życia. Użytkowanie uzależnione jest od
wielkości największego palca. Noworodek o standardowej wadze ok 3,5 kg już w 2 tygodniu może go używać. Przeznaczony
jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali.
Parametry:
saturacja SpO2%, Zakres 70-100%, rozdzielczość 1%, ±2%,
PR tętno, zakres 30 – 235 bpm, rozdzielczość 1 bpm, ±2%,
Prezentacja graficzna:
słupek, i wykres
6 trybów wyświetlania,
Cechy urządzenia:
Wyświetlacz kolorowy
Automatyczny wyłącznik
30h ciągłej pracy na baterii
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zasilanie 2 x bateria AAA
Wymiary:
Rozmiar: 50mm(Sz)×28mm(W)×28mm(D)
Waga 50g z bateriami, 25g bez bateri
Zawartość opakowania:
1 x Pulsoksymetr C5
1 x instrukcja obsługi w języku polskim
smycz do powieszenia na szyii,
karta gwarancyjna
gumowy ochraniacz, zabezpieczający
Gwarancja
12 miesięcy
Standardowa gwarancja na pulsoksymetr przy zakupie przez firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.
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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.
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