ECOcuff
Ciśnieniomierz automatyczny
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Pomiar po jednorazowym naciśnięciu przycisku
Wyświetlacz LCD
Wewnętrzna pamięć do 90 odczytów
Wskaźnik arytmii (IHB)
Odczyty zgodnie z normą WHO
Automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności
Wskaźnik błędu i słabej baterii
Zapis wyniku pomiaru po naciśnięciu jednego przycisku
Zezwolenie CE i FDA

ECOcuff

Specyfikacja

ECOcuff jest atrakcyjnym cenowo, w pełni automatycznym,
cyfrowym ciśnieniomierzem z najnowszą technologią pomiaru
inflacji (IMT) oraz szeroką gamą akcesoriów. Wyświetlacz
wielkoformatowy wyraźnie pokazuje zmierzone wartości
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia i tętna. Skala w
kolorach sygnalizacji świetlnej zgodna z wytycznymi WHO oraz
wskaźnik arytmii są pomocne w określeniu prawidłowego
ciśnienia krwi jak również w dalszej diagnostyce.
ECOcuff oferuje wszystko, czego potrzeba do prostego i
niezawodnego pomiaru ciśnienia krwi. W skład zestawu
wchodzi stabilny mankiet, który można dezynfekować, etui,
wbudowana bateria wielokrotnego ładowania oraz
zewnętrzny zasilacz, co pomaga chronić środowisko.
Wykonywanie pomiarów jest łatwe. Po naciśnięciu przycisku
urządzenie jest włączone i rozpoczyna pompowanie mankietu.
ECOcuff automatycznie dopasowuje ciśnienie w mankiecie do
stanu poszczególnych pacjentów i wykrywa skurczowe i
rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno.
Zgodnie ze skalą kolorystyczną WHO, wyświetlacz wskazuje
ryzyko wysokiego ciśnienia pacjenta, a wbudowany wskaźnik
arytmii miga w przypadku wykrycia nieregularnej pracy serca
lub zakłóceń w jego pracy.

Model

ECOcuff

Wymiary

174 (dł.) x 70,5 (szer.) x 49 (wys.) mm

Waga:

Ok. 210 g bez baterii

Metoda pomiaru

Oscylometryczna

Zakres pomiaru

40 do 260 mmHg (ciśnienie)
40 do 160 bpm (tętno)

Dokładność pomiaru

+/‐ 3 mmHg dla ciśnienia statycznego
+/‐ 5% dla tętna

Inflacja

Automatyczne pompowanie

Szybka deflacja

Automatyczna przy pomocy elektronicznego
zaworu

Pamięć

90 odczytów

Temperatura i wilgotność
powietrza podczas pracy
urządzenia

+10°C do +40°C / 85% i niżej

Temperatura i wilgotność
przechowywania

‐20°C do +50°C / 85% i niżej

Wielkość mankietu

Ramię 22‐32 cm

Pełny zestaw

Jednostka główna, etui, bateria wielokrotnego
ładowania, zasilacz, instrukcja obsługi, karta
gwarancyjna

Wyposażenie standardowe

ECOcuff jest wyposażony w pamięć wewnętrzną do 90
odczytów, które są zapisywane za pomocą prostego
naciśnięcia klawisza. Po pomiarze wynik z pamięci może być w
każdym czasie przywołany.
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Ciśnieniomierz automatyczny ECOcuff
Bateria wielokrotnego ładowania
Źródło zasilania
Mankiet 22‐32 cm
Etui
Instrukcja obsługi
24‐miesięczna gwarancja

Dystrybutor:
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A
ul. Przemysłowa 8,
Bydgoszcz 85‐758, Polska
Tel. +48 52 348 67 66
Fax
+48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl
www.polmil.pl

