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Storage and Transportation Condition
-10°C~60°C(14°F~140°F)

10%~90% RH, 700~1060 hPa
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• Bluetooth® technologie s nízkou spotřebou
 energie
• Detekce srdeční arytmie (ARR)
• Detekce atriální fibrilace (AFib)
• Předčasné srdeční kontrakce (PC)
• Detekce správně nasazené manžety
• Detekce pohybu ruky během měření
• Indikace rizika hypertenze
• Průměr posledních 3 měření
• 7 denní AM/PM průměry
• Paměť na 120 měření pro 2 uživatele s 
   uvedením data a času
• Režim "Host"
• Speciální držák manžety
• Velký a přehledný LCD displej : 69*78 mm
• Zásuvka na adaptér
• Celoživotní kalibrace
• PC Link (volitelný)
• Taštička se zipem
• Kónická bezlatexová univerzální manžeta

Universal Cone cuff fits arm circumference: 
24~40cm (9.4"~15.7")
Other size cuffs available upon request

 7524 pcs
QTY per 20’

 15048 pcs
QTY per 40’

 17478 pcs
QTY per 40’HQ

18 pcs  0.067 cbm/ctn
Qty per carton Carton volumeModel
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low energy Technology

Data Transmission

Detekce Atriální Fibrilace (AFib)

Detekce předčasné srdeční kontrakce (PC)

Horní komory srdeční (síně) bijí nepravidelně (chvějí se) většinou rychle, 
namísto toho, aby účinně bily a přesunuli krev do komor. Tento stav je 
spojen s vyšším rizikem srdečních krevních sraženin, cévní mozkové 
příhody, srdečního selhání a dalších srdečních komplikací. Asi 10 % - 20 
% pacientů, kteří trpí ischemickou cévní mozkovou příhodou, trpí také 
fibrilací síní.

Extra, abnormální srdeční rytmus, generovaný v neobvyklých místech 
vašeho srdce, buď v síních (PAC), komorách (PVC) nebo srdečních 
vodivých uzlech (PNC). Tyto další rytmy narušují váš pravidelný srdeční 
rytmus a někdy způsobují palpitace (např. vynechané rytmy) v hrudi. Může 
se vyskytnout jednou nebo opakovaně s různým výskytem. Pokud to není 
spojeno se stresem, jsou citlivým znakem pro mnoho srdečních poruch, 
zvýšené riziko ischemické mrtvice s PC.

Technologie
Včasným odhalením srdečních chorob můtete předejít velké 
spoustě kardiovaskulárních chorob jako jsou: Cévní mozková 
příhoda, Fibrilace síní, Předčasná srdeční kontrakce, tachykardie, 
bradykardie. Srdeční poruchy vyžadují lékařskou péči, a proto je 
včasná diagnostika prvořadá. Technologie PARR detekuje arytmii při 
pravidelné kontrole krevního tlaku bez dalších uživatelských 
znalostí.


