Premiär!
Omron HBP-1300 blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet
Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen

Omron HBP-1300

Art.nr: 4213

Omron HBP-1300 är en mätare för professionellt bruk. Den är mycket hållbar och stabil och
lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns
avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är shock-proof vilket
innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. Splash-proof betyder att den tål
vattenstänk och fukt. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid
kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad
patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och
indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll- indikator visar att
mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst
display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden. Mätaren levereras med manschetter i
storlek medium (22-32 cm) och large (32-42 cm) och nätadapter. 3 års garanti.
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Kompletta paket:
4213 Omron HBP-1300 komplett handhållen- och bordsmodell
4214 Omron HBP-1300 komplett med väggfäste och korg
4215 Omron HBP-1300 komplett med golvstativ och korg
4216 Omron HBP-1300 komplett med stångfäste och korg
Ovanstående paket är kompletta med 2 st manschetter M och L med 1,5 m slang,
uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Tillbehör och reservdelar:
4217 Manschett XL (42-50 cm)
4218 Manschett L (32-42 cm)
4219 Manschett M (22-32 cm)
4220 Manschett S (17-22 cm)
4221 Manschett SS (12-18 cm)
1200 Hygienskydd 100 st/fp
1801 Hjärtnivåkudde HELP
1234 Golvstativ med korg
1235 Väggfäste med korg
1236 Stångfäste med korg
4222 Batteripack
4223 Nätadapter
4224 Förlängningsslang 1,5 m
4225 Förlängningsslang 3,5 m
4226 Nippel
4227 Snabbkoppling (hona+hane)
Service och kalibreringskontroll:
1000-2K Engångskalibrering
1000-2KS Serviceavtal för kalibrering i 3 år

Beställ enkelt via vår webshop: www.ajmedicalshop.se
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