
PULSOKSYMETR NAPALCOWY
model: YK-81C

Coraz częstsze choroby układu oddechowego, operacje, urazy – to wszystko może
prowadzić do obniżenia poziomu wysycenia krwi tlenem. Wtedy łatwo o zawroty
głowy, osłabienie czy wymioty. Dlatego warto zaopatrzyć się w domowe urządzenie
do pomiaru pulsu i saturacji. 

Pulsoksymetr napalcowy to niezbędna pomoc dla każdego z obniżonym poziomem
saturacji krwi. Umożliwia dokonanie szybkiego, łatwego i bezinwazyjnego pomiaru
zarówno pulsu, jak i poziomu tlenu we krwi. 

Mały, przenośny pulsoksymetr można zabrać ze sobą wszędzie i dokonać pomiaru
w kilka sekund – zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Umożliwi to odpowiednio szybką
reakcję  w  przypadku  obniżającego  się  poziomu  wysycenia  krwi  tlenem.
Prezentowany  model  posiada  funkcję  sygnalizacji  dźwiękowej pulsu  podczas
pomiaru oraz możliwość ustawienia alarmów

Szczególnie polecany dla:

- osób starszych (60+) wymagających stałej opieki zdrowotnej
- osób pracujących przez ponad 12 godzin w hermetycznych pomieszczeniach
- osób chcących sprawdzić czy mają prawidłowy poziom tlenu we krwi
- osób zagrożonych zarażeniem Covid-19

ZALETY:

- funkcja sygnalizacji dźwiękowej pulsu podczas pomiaru (może być wyłączona)
- funkcja alarmu dźwiękowego po przekroczeniu ustawionego górnego lub dolnego 
zakresu
poziomu saturacji oraz tętna (może być wyłączona)
- 6 trybów orientacji ekranu (ważne np. dla osób leworęcznych)
- wykres kształtu fali SpO2 (może pomóc wykryć zaburzenia w pracy serca)
- słupkowy wskaźnik aktywności pulsu
- wskaźnik stanu baterii
- funkcja automatycznego wyłączenia po 8 sekundach braku sygnału
- w miejscu kontaktu z palcem zastosowana została guma medyczna pozbawiona 
substancji
toksycznych oraz alergizujących
- w zestawie wygodna smyczka na szyję



DANE TECHNICZNE:

- wyświetlacz: OLED
- wymiary: 58 x 36 x 33 mm
- zakres pomiaru saturacji (dokładność ± 2% przy >70%):  70 - 99%
- zakres pomiaru tętna (dokładność ± 1% przy >100bpm): 30 - 240 bpm
- zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V (dołączone do zestawu)
- waga: ok. 50 g wraz z bateriami

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy urządzenia można używać w trybie ciągłym?

Nie. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w trybie ciągłym.

Jak czyścić pulsykometr?

Do  czyszczenia  gumowych  powierzchni  wewnątrz  urządzanie  należy  używać

wyłącznie medycznego alkoholu. Zaleca się również oczyszczanie palca przed i po

pomiarze. 

Czy pulsykometr może wywołać alergię?

Nie.  Elementy  gumowe  zastosowane  w  urządzeniu  są  wykonane  z  materiału

medycznego, nietoksycznego i bezpiecznego dla skóry.


