Oferta

Detektor Tętna Płodu BabySound B
Cena produktu brutto:

199,00 zł

Opis produktu:
Detektor tętna płodu BabySound B

Detektory tętna płodu to tak zwane dopplery tętna płodu. Są wykorzystywane w
praktyce ginekologicznej i położniczej w celu odsłuchu bicia serca dziecka
znajdującego się w łonie matki. Detektory tętna płodu to bardzo uproszczona wersja
KTG, która znajduje się zazwyczaj w gabinetach ginekologicznych i szpitalach.
Kardiotokograf bada skurcze i tętno, natomiast detektor tętna płodu tylko bicie
serca. Najnowocześniejsze detektory tętna płodu są w stanie odsłuchać akcję bicia
serca już od ok.10 tygodnia. Oczywiście jest to wszytko uwarunkowane ułożeniem
płodu i predyspozycjami Matki. Urządzenie dzięki swojej prostocie zostaje często
wykorzystywane przez osoby prywatne do monitorowania zagrożonej ciąży.
Najprostsze detektory tętna płodu wyposażone są w wejście słuchawkowe, do
którego podłączamy słuchawki i w ten sposób mamy możliwość usłyszenia bicia
serca. Zaawansowane detektory tętna posiadają większe czoło głowicy ( odsłuch jest
bardziej precyzyjny, czystszy i można go używać już od 10 tygodnia), wbudowany
głośnik i wyświetlacz, na którym w zależności od modelu możemy mieć podgląd na
wykres lub ilość uderzeń w postaci cyfr. Występują także detektory z funkcją
drukarki, która drukuje nam zapis badania na bieżąco w postaci krzywej. Przeczytaj
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nasz nowy artykuł "Detektory tętna płodu najczęsicej zadawane pytanie" Detektor
tętna płodu BabySound B Detektor tętna płodu BabySound B , przeznaczony
dla przyszłych mam, pozwala posłuchać bicia serduszka dziecka już po 16 tygodniu
ciąży. Dzięki dwóm wyjściom słuchawkowym będziesz mogła razem z Partnerem
odsłuchiwać bicie serduszka waszego Dziecka – czy to nie jest wspaniałe?
Zalety detektora tętna płodu
• Łatwy w użyciu
• Podwójne wyjście audio umożliwiające odsłuch
pulsu dziecka obu rodzicom jednocześnie (ale także odsłuch i nagrywanie)
• Wysokiej czułości sonda zintegrowana z urządzeniem
• Kompaktowa konstrukcja + wyświetlacz tętna płodu
• Lekki i ergonomiczny, Urządzenie nie jest wodoodporny
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Parametry techniczne:
Zasilanie: 2 × 1,5V baterie alkaliczne typu AAA
Wymiary: (dł.) 110mm × (szer.) 55mm × (wys.) 16.8 mm
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Waga: około 80g (wraz z bateriami)
Częstotliwość pracy: 2,0 MHz±10%
Tryb pracy: ciągła fala dopplerowska
W skład zestawu wchodzą:
Monitor tętna płodu
Zestaw słuchawkowy
Żel
2 baterie AAA
instrukcja PL
. . . . . . ..

Bezpieczeństwo:
Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych (zgodność z
dyrektywą Unii Eurpejskiej: 93/42/EEC)
Uwaga!
Wprowadziliśmy pokrowce transportowe do detektorów tętna płodu. Można
je wybrać pod cena produktu lub w kategorii torby medyczne/transportowe.
Pokrowiec kolory różowego
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