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INNOGIO CIŚNIENIOMIERZ
NARAMIENNY GIOPULSE GIO-654
CENA:

99,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: OD RĘKI
Producent: InnoGIO
Numer katalogowy: GIO-654
Kod EAN: 5903317816775

OPIS PRZEDMIOTU
Dbaj o swoje zdrowie z marką InnoGIO.
Ciśnieniomierz marki InnoGIO jest nowoczesnym, w pełni automatycznym, cyfrowym urządzeniem o
zaawansowanej technologii. Z nim w łatwy sposób skontrolujesz wysokość swojego ciśnienia oraz
pulsu. Urządzenie zapewnia najwyższą - kliniczną dokładność wskazań pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi i tętna. Jest wyrobem medycznym, idealnym do użytkowania w warunkach domowych.
Urządzenie ma bardzo precyzyjne pomiary. W przypadku ciśnienia to +/-3mmHg, a przypadku
pulsu +/-5%.
Ciśnieniomierz ma wiele dodatkowych funkcji. Jedną z nich jest wskaźnik ostrzegający o arytmii serca.
Wykrycie nieprawidłowego pomiaru podpowie Ci, że należy skonsultować się z lekarzem i zwrócić
większą uwagę na zdrowie.
GIOpulse posiada również funkcję uśredniania 3 ostatnich pomiarów. Dzięki tej funkcji otrzymujemy
informację o średniej wartości ciśnienia, która jest bardziej miarodajna niż wynik pojedynczego
pomiaru.
Nie obawiaj się, że baterie szybko się wyczerpią. GIOpulse ma automatyczne wyłączanie po 1 min.
Funkcja ostrzeżenia o niskim poziomie baterii stworzyliśmy abyś zawsze mógł wcześniej przygotować
nowe baterie na wymianę. Takie rozwiązanie zapewni, że nie musisz się stresować czy przy kolejnym
pomiarze baterie się nie rozładują i nie wykonasz pomiaru. 4 baterie alkaliczne wystarczą na
wykonanie nawet 1000 pomiarów.

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD może z niego korzystać osoba ze słabszym wzrokiem. Na
wyświetlaczu również pokazane są data i godzina.
Naciśnięcie przycisku po założeniu mankietu powoduje, że aparat mierzy ciśnienie krwi oraz tętno i
wyświetla wyniki na wyświetlaczu cyfrowym.
Z boku wyświetlacza znajduje się kolorowa skala umożliwiająca szybką weryﬁkację pomiaru według
klasyﬁkacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Wbudowana pamięć umożliwia zapisanie 120 ostatnich wyników dla dwóch niezależnych użytkowników,
a także wyświetlenie średniej z 3 ostatnich pomiarów. Bez codziennego notowania na kartkach i
notesach. Bez problemu przed wizytą u lekarza, możesz przypomnieć sobie swoje pomiary ciśnienia.
Dzięki mankietowi, który jest regulowany i dostosowuje się do obwodu ramienia z urządzenia mogą
korzystać zarówno osoby o szczupłym oraz nieco grubszym ramieniu (obwód w zakresie 22-42cm).
Automatyczne pompowanie rękawa pozwala zadbać o pełną wygodę użytkowania. W szczególności
ułatwia to wykonanie pomiaru osobom starszym.
Kompaktowa wielkość oraz mała waga urządzenia ułatwi jego przechowywanie oraz umożliwi łatwe
transportowanie w torebce, plecaku lub walizce.

Zawartość opakowania:
1 x urządzenie
1 x mankiet
1 x instrukcja obsługi

Specyﬁkacja techniczna
zakres pomiarów ciśnienia 30-280 mmHG
zakres pomiarów pulsu 40 do 199 uderzeń na minutę
dokładność pomiarowa ciśnienie +/-3mHg/ plus +/-5%
dokładność wyświetlenia 1mmHg
pamięć umożliwia zapisanie 120 ostatnich wyników dla dwóch niezależnych użytkowników
metoda pomiaru: oscylometryczna
automatyczne pompowanie mankietu
funkcja wykrycia arytmii serca
funkcja uśredniania 3 ostatnich pomiarów
funkcja automatycznego wyłączania
funkcja ustawienia daty i godziny
wskaźnik naładowania baterii
żywotność baterii: ok. 1000 pomiarów
zasilany bateriami
źródło zasilania 4 baterie AAA 1,5 V
waga 462 g ( z bateriami i rękawem)
wymiary 128(dł) x 92(szer) x 61(wys)mm
wyświetlacz LCD: 63mmx54mm
wilgotność przechowywania: 15% do 85% RH
temperatura przechowywania: 5°C do 40°C
Zawartość opakowania
1 x urządzenie
1 x mankiet

1 x instrukcja obsługi
Produkt kompaktowy
Źródło zasilania 4 baterie AAA 1,5 V
Waga 462 g ( z bateriami i rękawem)
Wymiary 128(dł) x 92(szer) x 61(wys)mm
Wyświetlacz LCD: 63mmx54mm
Wilgotność przechowywania: 15% do 85% RH
Temperatura przechowywania: 5°C do 40°C
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