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Flexibel, pålitlig 
och prisvärd

Anna
Överstruket



Inbyggt 
bärhandtag

Trådlös 
termometer  
(upp till 10 
m räckvidd)

Tydlig 6” digital 
display med stor 

lättläst 
information

Val mellan 
SpO2-tekniker

• Eget märke

• Nellcor

Minimalt antal
knappar

Minne för 50 
mätningar

Batterisats med 
lång livstid (12h)

SC300 är en ny nätansluten/batteridriven 
kompakt monitor för kontroll av vitala funktioner. 
Denna kraftfulla och flexibla plattform erbjuder 
sjukvårdspersonal en rad mätningar som 
inkluderar icke invasivt blodtryck, puls, 
pulsoximetri och örontemperatur (trådlös).

SC 300 är utrustad med ett batteripack med lång 
livstid och hög kapacitet som räcker för 12 h 
vilket gör att mätaren kan användas på olika 
sorters vårdinrättningar.

Patientstatus visas på den 6” färgkodade 
digitala skärmen som möjliggör för klinisk 
personal att fatta kritiska beslut på plats.

SC300 är lämpad för vuxna, pediatriska och 
neonatala patienter.

Enkel, pålitlig och prisvärd

50SpO2
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Den attraktiva designen med dess lättanvända 
gränssnitt maximerar vårdgivarens produktivitet. 
Mätningar görs genom ett knapptryck vilket betyder 
att användare kan lägga mer tid på att ta hand om 
patienten snarare än att arbeta sig igenom 
användardokumentation eller inställningsalternativ.

Den trådlösa termometern levererar exakta, 
sekundsnabba mätningar på alla patientgrupper. 
Den föruppvärmda sondspetsen förbättrar 
patientens upplevelse och stöder exakta mätningar.

För att underlätta och effektivisera administrationen 
kan det stora interna minnet lagra upp till 50 
mätningsset.

Produktens mjuka 
ytor och förseglade 
tangentbord 
underlättar rengöring 
och därmed minskar 
risken för korsinfektion. Det 
integrerade bärhandtaget 
hjälper till vid transport och  
ger portabilitet. 

SC300 har en ökad 
flexibilitet genom 
urvalet för montering. 
Man kan välja mellan 
ett golvstativ med 
plats för tillbehör, 
väggfäste med korg 
eller krokar och ett 
stångfäste för 
begränsade 
utrymmen.

Maximera produktiviteten

SC300 placeras lätt i alla 
miljöer, sjukhusavdelningar, 
mottagningsrum eller kliniker.

Väggmonteringsmöjlighet 
med korg

Väggmonteringsmöjlighet 
med krokar

Fäste för montering 
på droppställning
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LIT 781310/SE-1

Teknisk specifikation
Smartsigns Compact 300 Serien 

Storlek 125 x 299 x 130 mm

Vikt 1,25 kg

Displaytyp/storlek LED, 100 x 120 mm

Kraftspänning 100 – 240 VAC

Energifrekvens 50/60Hz

Ingående ström 0,15 – 0,3 A

Batterityp/kapacitet Lithium Ion, 11,1 V, 2 200 mAh

Typ av termometerbatteri/kapacitet LR03 (AAA x 2), 1,5 VDC

Patientgrupper Vuxen, Pedriatik &  Neonatal

NiBP Oscillometrisk

SpO2 0 % till 100 %, 1 % steg

Temperatur (tillval) Membran, 34°C till 42,2°C (93,2°F till 107,6°F)

Smartsigns Compact 300 Serien – Beställningskoder

Beställningskod Beskrivning
H-SC300 NiBP, puls och SpO2

H-SC300T NiBP, puls, SpO2 och temperatur

H-SC300N NiBP, puls och SpO2 (Nellcor)

H-SC300NT NiBP, puls, SpO2 (Nellcor) och temperatur

Varumärket Nelcor tillhör Covidien AG.

smartsigns
Compact 300 Serien

®

“Som vårdgivare handlar dagens vård om att vara 
effektiv och kompetent, SC300 med sin flexibilitet 
möter dessa utmaningar...”
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