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MERCURIUS EMERCURIUS E
Profesionální měření krevního tlaku

Měření TK

Katalog Název zboží

740-301N Tonometr boso-Mercurius E s dvouhadicovou manžetou
740-401-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá (m 14x53; v 12x23; o 22-32cm)
740-408-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, standard, černá (m 14x53; v 12x23; o 22-32cm)
740-409-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá (m 14x60; v 12x35; o 33-41cm)
740-411-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá (m 14x71; v 12x45; o 33-41cm)
740-412-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, velká, černá (m 15x64; v 14x40; o 33-41cm)
740-414-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá (m 14x84; v 12x60; o > 41cm)
740-415-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, stehno, černá (m 20x86; v 18x60; o > 41cm)
740-416-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, barevná (m 10x34; v 8x20; o 14-21cm)
740-418-2H Manžeta, suchý zip, dvouhadicová, dětská, malá (m 6,5x28; v 5x12; o 8-13cm)
740-601 Výpustný ventil s utahovacím šroubem pro Mercurius E
740-621 Balónek, černý
740-641 Konus - rychlospojka, kovový, zásuvka
740-642 Konus - rychlospojka, plastový, zástrčka

Kompletní sortiment přístrojů pro měření krevního tlaku najdete na:                                     

www.tonometr.cz

NOVÝ boso Mercurius E
• auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
• moderní technologie šetrná k životnímu prostředí
• standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm
• zobrazení tepové frekvence
• dostupná široká škála manžet (od dětských po extra velké)
• snadná výměna manžet pomocí rychlospojek (volitelné)
• jednoduchá výměna baterií


