Oferta

Kardiotokograf - Aparat KTG L8 touch
(ekran dotykowy)
Cena produktu brutto:

5 270,00 zł

Opis produktu:
Aparaty KTG – Kardiotokografy L8 Touch Luckcome

Aparat KTG L8 to wysokiej klasy kardiotokograf z dużym kolorowym ekranem 7"
LCD, funkcją sterowania dotykiem na ekranie, oraz systemem DSP !!!Zapewnia
monitorowanie takich parametrów jak: FHR (cardio) , TOCO (skurcze macicy), FMOV
(ruchy płodu). W Polsce pracuje już ponad 300 szt. sprzedanych przez nas
kardiotokografów - od prywatnych gabinetów, położne środowiskowe aż po szpitalne
oddziały położnicze.

Wycofany z produkcji
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Specjalizujemy się w aparatach KTG, dlatego zapewniamy profesjonalny serwis i
doradztwo. Znamy swój sprzęt doskonale i zawsze potrafimy fachowo pomóc.
Zapewniamy stały dostęp materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Zależy
nam, aby kupujący był w 100% zadowolony. Tylko u nas masz zawsze prawo zwrotu
towaru jeśli nie spełni twoich oczekiwań! Polecamy gorąco. Idealny do prywatnego
gabinetu położniczego, dla pielęgniarek położnych oraz na oddział porodowy.
Monitorowane parametry mogą być drukowane na bieżąco przez wbudowaną
drukarkę termiczną. Wydruki z drukarki o szerokości 110mm są niezwykle czytelne i
wyraziste. Urządzenia medyczne Luckcome to profesjonalne kardiotokografy z
gwarancją 24 miesięczną na urządzenie i głowice.

Dużo osób zastanawia się nad "aparat KTG używany" lecz wybór takiej opcji jest
błędny. Używane kardiotokografy mogą ulec poważnej awarii a koszt naprawy np.
płyty głównej staje się niemożliwy i często prowadzi do wymiany całej płyty za
odpowiednio wysoką kwotę. Dlatego nasza firma daje gwarancję 24 miesiące na
głowicę i urządzenie. Aparat KTG cena promocyjna występuje praktycznie dla
każdego urządzenia, dlatego też opłaca się bardziej kupić nowy niż
używany kardiotokograf.

Specyfikacja techniczna:
Częstotliwość: 1 MHz, głowica wielokryształowa wysokiej czułości
Technologia: Doppler pulsacyjny PW + system DSP
Zakres pomiarowy FHR: 50~210 BPM , dokładność: ±2 BPM
TOCO Zakres pomiarowy: 0-100% , dokładność: < 10 %
Automatyczne wykrywanie ruchów płodu + marker dla pacjentki
Ruchomy kolorowy ekran LCD 7" z obsługą dotyku
Funkcje alarmów niskiego i wysokiego tętna, końca papieru, itp
Drukarka termiczna wbudowana 110 mm
Możliwość podłączenia dodatkowej sondy do monitorowania bliźniąt
Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz i wbudowany akumulator
gwarancja 24 miesiące na urządzenie
gwarancja 24 miesiące na głowice
Polskie menu
wbudowana analiza (kryt. Fischer/Krebs).
Wymiary 29x23x7cm
Waga 1,8 kg
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W skład zestawu wchodzą:
Kardiotokograf L8
Głowica Cardio
Głowica TOCO
Pasy mocujące głowice
Ręczny znacznik dla pacjentki
Zasilanie akumulatorowe
Obszerna instrukcja PL
2 zwijki papieru 110mm, żel
Przewód zasilający

Istnieje możliwość wyboru dodatkowej głowicy do ciąży bliźniaczej, która nie jest
wyposażeniem standardowym.
Uwaga: Głowice do ciąży bliźniaczej możesz wybrać pod ceną poroduktu.
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