Oferta

Czepek EEG Waveguard
Cena produktu brutto:

2 090,00 zł

Opis produktu:
Czepek EEG Waveguard Connect

Czepek szybkiego montażu (automatyczny) do badań EEG waveguard
TM. Profesjonalne czepki do badań EEG, dzięki swojej wysokiej jakości wykonania
uchodzą za najbardziej komfortowe i wytrzymałe czepki dostępne na Polskim
rynku. Waveguard Connect to uznany czepek EEG, dostepny w sprzedaży już 10
lat. Przewody elektrod umieszczone są we wnętrzu, pomiędzy dwoma warstwami
materiału, co zapewnia niezawodność i znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia
przewodów. Czepki te cieszą się uznaniem wielu szpitali i instytutów w Polsce jaki i na
świecie.
Unikatowa budowa obejmuje także konstrukcje miseczki elektrod, które wykonane są
miękkiego silikonu a nie z plastiku. Okablowanie poprowadzono wewnątrz czepka
dzięki temu jest ono mniej narażone na uszkodzenia itp. Zakładanie i obsługa takiego
czepka jest bardzo prosta, szybka i przyjemna. Czepki waveguard connect idealnie
sprawdzą się w rutynowej diagnostycy, gdzie dobra jakość sygnału jest niezbędna do
przeprowadzenia prawidłowego badania.
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Aby podłączyć czepek do aparatu EEG innej firmy np. Elmiko, Neurosoft,
Nicolet, Nihon Kohden, Mitsar, Micromed itp. należy zamówić również
adapter (DB25 – złącze żeńskie typu touch-proof)!!!

Zalety czepków Waveguard Connect:
- Najwyższa jakość i niska cena
- Maksymalny komfort dla pacjenta (nawet w pozycji leżącej)
- Kilka elastycznych rozmiarów, gwarantujących pełne i dokładne okrycie głowy
- Łatwe w użyciu, łatwe w utrzymaniu
- Pojedynczy punkt połączenia dla wszystkich głównych systemów EEG (Elmiko,
Nicolet, Neurosoft, Nihon Kohden itp.)
- Brak luźnych kabli - bezpieczne użytkowanie i konserwacja
- Elektrody cynowe (Sn) - dla optymalnej jakości sygnału
- Świetna jakość sygnału
- Brak korozji związanej z użyciem elektrod spiekanych
- Możliwość dezynfekcji – czepki są szybkoschnące
- 4 miesiące gwarancji
- Mniejsze koszty i mniejsze ilości odpadów z uwagi na rzadsze dostawy sprzętu
- Szybka aplikacja – założenie czepka i przygotowanie pacjenta do badania zajmuje
maksymalnie 10 minut
- Wszystkie elektrody są umiejscowione wg międzynarodowego układ w systemie

Parametry techniczne:
Podłączenie: wtyk DB25.
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Czas dostawy ok 10 dni roboczych.
Standardowo wysyłamy czepek w rozmiarze M średni/dorosły 21 elektord (
obwód głowy 51-56 cm )
Zmiana rozmiaru dostępna jest pod ceną.
Czepki waveguard spełniają międzynarodowe standardy stosowania w warunkach
klinicznych. Posiadają znak CE oraz MDL wydane przez Health Canada. Zostały
uznane za urządzenie medyczne na podstawie FDA 510(k).

W przypadku zamówienia czapków z wiekszą ilościa elektorod (32 lub 64) prosimy o
kontakt telefoniczny.
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