Tensiometer : Tensiometër M3 - IT

Tensiometër M3 - IT

Monitor i shtypjes së gjakut, i avancuar dhe i lehtë për t'u përdorur

Vlerësim: Asnjë vlerësim
Price
55,00 €

Ask a question about this product
ManufacturerOmron
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Tensiometer : Tensiometër M3 - IT

Description
OMRON M3 jep saktësinë dhe besueshmërinë që ju prisni nga monitoruesit e tensionit të gjakut OMRON, me karakteristika të përparuara
shtesë për t'ju dhënë besim në cilësinë dhe qëndrueshmërinë e rezultateve.
M3 është e pajisur me një krahore të lehtë (22-42 cm), që do të thotë se i përshtatet madhësisë më të madhe të krahut të rritur.
M3 gjithashtu është projektuar për t'ju dhënë një lexim që është i lehtë për t'u interpretuar.
Treguesi i Easy LED High Blood Pressure sinjalizon nëse presioni i gjakut është më i lartë se diapazoni normal.
Treguesi i mbështjelljes së mandapit LED konfirmon se pranga është mbështjellë në mënyrë të saktë në krahun tuaj: jo shumë i lirshëm ose
shumë i ngushtë.
M3 IT lidhet me Bi-LINK platformën e menaxhimit të shëndetit online. Ngarkoni të dhënat tuaja të presionit të gjakut nëpërmjet USB (përfshirë
kabllin) për të ndjekur, analizuar dhe kuptuar gjendjen tuaj shëndetësore.

Kutia përmban: Monitor, pranga e dorës, manuali i udhëzimeve, kutia e magazinimit, bateria e vendosur, kablloja USB, kalimi i presionit të
gjakut

Karakteristikat e produktit:
- Zbulimi i rrahjeve të parregullta të zemrës
- Klinikisht e vlefshme, pajisja ka dëshmuar besueshmërinë dhe saktësinë e saj në procedurat e testimit të fuqishëm nga organizatat kryesore
shëndetësore
- Mesatarja e 3 leximeve të njëpasnjëshme në 10 minuta
- Lëvizja e Trupit - Detekton dhe bulon çdo lëvizje që mund të zhvlerësojë një rezultat dhe shfaq një ikonë në ekran për t'ju bërë të ditur

Omron M3 IT - Manuali i përdorimit

Vlerësimet
Nuk ka vlerësime për këtë produkt.
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