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SANITY CIŚNIENIOMIERZ SIMPLE
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

88,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY
Numer katalogowy: AP 1116
Kod EAN: 5907438902010

OPIS PRZEDMIOTU

SANITY SIMPLE
Ciśnieniomierz AP-1116 to urządzenie przeznaczone jest dla całej rodziny do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego.
Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi
wadami serca oraz po przebytym zawale serca
Testowany klinicznie
Inteligentna funkcja wykrywania arytmii
System szybkiego i optymalnego pomiaru
Duży i czytelnywyświetlacz LCD

3 lata gwarancji door to door
wygodne etui do przechowywania
Ciśnieniomierz SIMPLE Sanity AP 1116 to urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia
krwi.
Cyfrowy wyświetlacz o wymiarach:
60 × 40,5 mm
Waga: 169 g (bez baterii)
Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii
Wskaźnik zużycia baterii
Możliwość pracy z zasilaczem INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.4A
Max OUTPUT: 6V

1000mA

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia:
Ciśnienie w zakresie temperatur 5–40°C: ±0,4 kPa (3 mm Hg);
bardzo dokładny – wartość tętna: ±5% (dopuszczalne wahania na poziomie 5%)
Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi?
Przed badaniem należy odpocząć przez kilka minut w pozycji siedzącej lub leżącej. Mankiet owiń dokładnie wokół
ramienia, z ekranem odwróconym do siebie. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można
swobodnie wsunąć palec wskazujący. Usiądź wygodnie kładąc ramię na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj,
aby ramię znajdowało się na linii serca. Włącz przycisk START. Pomiar rozpocznie się już w trakcie pompowania
mankietu, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak trzech
serc. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony podczas kolejnych badań, należy skonsultować się z lekarzem.
Co może wpływaćna wynik pomiaru?
Na wynik pomiaru może wpływać wiele czynników, m.in. stres, ból, alkohol, gorączka, pora dnia, przyjmowane leki oraz
choroby towarzyszące. Nie powinno się wykonywać badania bezpośrednio po posiłku, wysiłku czy paleniu papierosów.

Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Simple Sanity, model AP 1116
Komfortowy mankiet o wymiarach 22 cm do ~32 cm (mankiet XL 22-42 cm w opcji)
Długi przewód powietrza
Pokrowiec na całe wyposażenie
4 baterie alkaiczne AAA
Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem
pompowanie
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