TONOMETR DO VAŠÍ ORDINACE
Nejmodernější technologie pro automatické a manuální měření TK

Prvotřídní kvalita pro lékaře a kliniky

TONOMETR DO VAŠÍ ORDINACE
Tradiční metody + nové technologie
•

vysoká přesnost automatického měření krevního tlaku
s technologií Clinical-grade Advantage™

•

manuální auskultační měření krevního tlaku
technologií Manual SphygMode™
(automatické natlakování manžety a plynulé odpouštění)

Systém klinického měření krevního tlaku
•

průměrované hodnoty krevního tlaku

•

nastavitelný počet měření (1-5)

•

nastavitelné intervaly měření v rozsahu 15-120 sec.

•

odložený start měření (1-5 min.)

Další vlastnosti a příslušenství
•

6 velikostí manžet (pro obvod paže od 12 do 55 cm)

•

vnitřní paměť na 99 vyšetření

•

pojízdný vozík Deluxe Mobile Stand

Přesné a konzistentní hodnoty
Vysoce spolehlivý a přesný monitor vitálních funkcí s unikátní technologií Clinicalgrade Advantage™ pro měření krevního tlaku. Kromě přesného měření poskytuje
možnost získání průměrné hodnoty krevního tlaku až z pěti měření. Intervaly
jednotlivých měření lze uživatelsky nastavit.
Díky těmto vlastnostem jsou přesná nejen jednotlivá měření, ale především výsledná
zprůměrovaná hodnota má vysokou vypovídající hodnotu pro stanovení dalšího
postupu léčby pacienta.

... s možnostmi rozšíření
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Odhalení syndromu bílého pláště či maskované hypertenze
Metoda průměrování naměřených hodnot pomáhá odhalit případný syndrom bílého
pláště či maskované hypertenze a předchází tím nežádoucí medikaci u pacientů
s normálními hodnotami krevního tlaku.
Monitor vitálních funkcí - SunTech CT40
Díky přídavným modulům je možné kromě měření krevního tlaku rozšířit monitor
o měření SpO2 (Masimo® nebo Nellcor® kompatibilní), kontaktní teploměr FILAC®
nebo bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty pacientů.

Základní sestava
•
•
•
•
•

SunTech CT40 s měřením TK
manžeta Adult Plus (28-40cm)
manžeta Adult Large Plus (40-55cm)
akumulátor
napájecí kabel 240V

Záruční doba
•
•
•

3 roky
2 roky
90 dní

hlavní jednotka, moduly SpO2, teplotní moduly
manžety
příslušenství (SpO2 senzory, sondy teploty, atd ... )
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