P
A
R
T
N
E
R

www.Pulsoksymetr-Sklep.pl

TEL 530 153 677, 535 944 668

EMAIL medcon@medcon.pl

www.SprzetMedyczny-MDC.pl

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY PC-66B
 Zapewnia ciągły, precyzyjny oraz nieinwazyjny pomiar istotnych parametrów
życiowych: wysycenia krwi tlenem / saturacji [SpO2], pulsu [PR] oraz indeksu
perfuzji [PI]. Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz siły pulsu.
 Pulsoksymetr posiada inteligentny system alarmów wizualnych i dźwiękowych
z regulacją wartości granic alarmowych. Możliwość wyciszenia alarmu.
 Zasilanie bateryjne i sieciowe; na wyposażeniu kabel sieciowy.
 Zapis danych. Ekran TRENDÓW. Oprogramowanie do komputera.
 Dedykowany przycisk wyciszenia tonu pulsu i alarmu.
PROMOCJA*

Pulsoksymetr PC-66B dla niemowląt i dzieci z wielorazowym czujnikiem SpO2 opaska typ MultiSite
PULSOKSYMETR PRZENOŚNY UT100
 Pulsoksymetr przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych, z możliwością
wyboru grupy pacjenta z automatycznym ustawieniem granic alarmowych.
 Pomiar wartości saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR]. Krzywa pletyzmograficzna.
 Pulsoksymetr przenośny - niska waga - 260g, mały rozmiar 75/135/28mm,
zasilanie akumulatorowe (z możliwością ładowania oraz podłączenia do sieci).
Pulsoksymetr UT100 posiada na wyposażeniu 4 wysokiej klasy akumulatory GP do 20 godzin pracy. Możliwość stosowania baterii alkaicznych.
 Alarmy wizualne i dźwiękowe, z możliwością ustawienia górnych i dolnych
granic alarmowych.
 Pamięć wartości mierzonych parametrów. Pulsoksymetr umożliwia zapis
danych oraz przesłanie do komputera (na wyposażeniu). Ekran trendów.

PROMOCJA*

Pulsoksymetr UT100 dla noworodka i dziecka z zestawem 3 czujników SpO2 (wielorazowa opaska typ Y, soft na
palec dla dzieci, zużywalna opaska materiałowo-gąbkowa), silikonowy statyw ochronny
NAPALCOWY PULSOKSYMETR DLA DZIECI PC-60D2
 Pulsoksymetr napalcowy przystosowany do małych palców dla dzieci >10kg
 Pomiar wartości saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR]. Krzywa pletyzmograficzna.
 Czytelny kolorowy wyświetlacz OLED. Funkcja oszczędzania baterii.
 Zasilanie bateryjne 2xAAA. Opcjonalnie zasilanie akumulatorowe.
PROMOCJA*

Pulsoksymetr dla dziecka PC-60D2

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY ze STACJĄ DOKUJĄCĄ M800 BLT
 Pulsoksymetr M800 BLT łączy zalety pulsoksymetru przenośnego oraz
pulsoksymetru stacjonarnego. Mały rozmiar, zasilanie akumulatorowo
sieciowe, stacja dokująca. Czytelny kolorowy 2.4” wyświetlacz LCD TFT
o wysokiej rozdzielczości (320x240pikseli) z różnymi konfiguracjami
ekranu.
 Ciągły pomiar wartości SpO2 oraz PR. Krzywa pletyzmograficzna.
 Alarmy wizualne i dźwiękowe. Regulowane granice alarmowe.
 Pamięć mierzonych parametrów z oprogramowaniem do komputera.
 Pełny zakres czujników SpO2 dla wcześniaków, niemowląt, dzieci
i dorosłych.
 Stabilność oraz wysoka precyzja pomiaru. Pomiar przy niskiej perfuzji.
 Silikonowy pokrowiec ochronny.

Napalcowy pulsoksymetr PC60NW1
z przesyłaniem danych w czasie rzeczywistym do PC / Android
 Szybki i precyzyjny pomiar wartości saturacji [SpO2], pulsu [PR]
oraz indeksu perfuzji [PI]. Krzywa pletyzmograficzna.
 Bezprzewodowa transmisja danych w czasie rzeczywistym
przez wbudowany moduł Bluetooth.
 Czytelny kolorowy wyświetlacz.
 Alarmy

mierzonych

parametrów.

Regulowane

granice

alarmowe SpO2 (niski) oraz PR (niski i wysoki). Alarm wizualny
i dźwiękowy.
 Funkcja oszczędzania energii - automatyczne włączenie
i wyłączenie pulsoksymetru.
 Odporność na wpływ światła otoczenia.
 Dokładność pomiaru przy niskiej perfuzji.

