Ciśnieniomierz Accuniq BP250
współpracuje z Analizatorami Składu Ciała Accuniq
Ciśnieniomierz ACCUNIQ BP 250 współpracuje z analizatorami składu ciała ACCUNIQ. Jest to profesjonalny, stacjonarny
aparat do pomiaru ciśnienia krwi. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze: badanie rozpoczyna się przy pomocy
naciśnięcia jednego przycisku, a instrukcje na temat wykonywanego badania są przekazywane na bieżąco poprzez
wiadomości głosowe. Aparat jest zaprojektowany w nowoczesny sposób, posiada duży, 7-calowy, kolorowy
wyświetlacz LCD oraz drukarkę termiczną z funkcją automatycznego odcinania papieru. Opływowa konstrukcja
zewnętrzna jak i bezpieczny i prosty system - wszystko to sprawia, że badanie jest przyjemne i szybkie, a odczytywanie
wyników nie sprawia żadnych trudności. BP250 to pierwszy na świecie ciśnieniomierz, który wyświetla wynik analizy
oraz kod QR na wyświetlaczu, bez konieczności drukowania wyniku i pozwala, aby przy użyciu smartfona lub innego
urządzenia mobilnego przesłać, zapisać i wyświetlić dane.
Ciśnieniomierz ACCUNIQ BP 250 posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie
urządzeń medycznych.

Mierzone parametry
Wyniki wyświetlane na monitorze głównym







ciśnienie krwi skurczowe
ciśnienie krwi rozkurczowe
średnie ciśnienie tętnicze
ciśnienie tętna
puls
analiza (wykresy pulsu, ocena ciśnienia tętniczego)

Wyniki wyświetlane na dodatkowym monitorze (opcja)

ciśnienie skurczowe

ciśnienie rozkurczowe

puls

BMI

otłuszczenie

Skład zestawu




ciśnieniomierz oscylometryczny
stolik
krzesło z regulowaną wysokością

Akcesoria opcjonalne







sensor
dodatkowy monitor
karta magnetyczna
karta RFID
bluetooth
kompatybilny z analizatorem składu ciała i wzrostomierzem ultradźwiękowym

Podstawowe dane techniczne
















profesjonalny, stacjonarny aparat do pomiaru ciśnienia
metoda pomiaru: oscylometryczna
zakres pomiarowy: ciśnienie krwi 30 – 300 mmHg, puls: 30-240 bpm
wymiary (szerokość/ głębokość/ wysokość): 463x324x276 mm
masa urządzenia: ok. 11kg
transmisja danych: RS-232C, opcjonalnie Bluetooth
7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD
przewodnik głosowy
ciągła analiza porównawcza dostępna z czytnikiem kart magnetycznych
funkcja oszczędzania mocy (automatyczne włączanie/wyłączanie poprzez czujnik zbliżeniowy wykrywający ludzkie
ciało)
prosta obsługa jednym przyciskiem
wbudowany awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
szybka drukarka termiczna z funkcją automatycznego odcinania papieru
okres gwarancji: 1 rok
zarządzanie danymi za pomocą urządzenia mobilnego (kod QR- wyświetlany na wyświetlaczu LCD)

