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Especificações sujeitas a alteração sem aviso.

Características-chave
       Inconseqüente e portátil, as unidades são projetadas para resistir o 
       choque e a vibração
       As exposições LED brilhantes indicam a saturação de oxigênio e a tarifa 
       de coração de qualquer ângulo e na maior parte de condições de iluminação
       O leiaute de teclado simples faz unidades especialmente usuário amistoso
       Único calculando a média sequêncial atualizações de técnica avalia e fornece 
       o tempo de resposta mais rápido.
       Indicador de bateria baixo
       Garantia de cinco anos exclusivo assegura a confiança e a qualidade

Modelo 5305
       A mão manteve o oximetros de pulso projetado para a conveniência 
       na verificação de lugar
       Ajusta-se facilmente em bolso de casaco de laboratório ou caso de transporte
       Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua

Modelo 5340
       Ideal para maior parte de aplicações de monitorização contínuas
       O tom audível varia no arremesso com subida e queda da saturação de oxigênio
       Alarmes auditivos e visuais de saturação e tarifa de pulso
       As colocações de nível alarmantes prévias podem ser armazenadas na memória
       A mão mantida ou facilmente aumenta na parede, de mesa, ou IV pólo
       Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua
       Capacidade de análogo de produção ou dados seriais

Acessórios

5305

Especificações
Saturação de Oxigênio e Pulso

Display    Dois LEDs de 3 dígitos, 
  sete segmentos
Resolução
  SpO

2
   1%

      Pulso   1 BPM
Faixa    
  SpO

2
   0 – 100%

      Pulso   32 – 250 BPM
Precisão 
  SpO

2
   100 – 70% ±2%

        69 – 60% ±3%
        Menos de 60%, não especificado
  Pulso   32 – 250 BPM, ±2 BPM
Alarmes
  Alta SpO

2 
 51 – 100%

  Low SpO
2 
 50 – 99%

  Alta Pulso  31 – 230 BPM
  Low Pulso  30 – 229 BPM
Sensores
Mediaid Inc. Sensores de Oximetro de Pulso Opto-
Plethysmographica com Conector RJ12

Dimensões
Tamanho 19.7 cm (C) x 10.5 cm (L) x 3.8 cm (A)
  7.75 in (C) x 4.25 in (L) x 1.50 in (A) 
Peso   Modelo 5305  473 g, 15.3 oz
    Modelo 5340  516 g, 18.2 oz

Fonte de alimentação
Tipo de Batería   Bateria NiCad recarregável
Duração da Batería 12 horas de operação
Adaptador de força 100-250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

Braçadeira de pólo IV 

Mesa / Monte na parede

Modelo 5305

Modelo 5340

Oximetros de Pulso
MODELO SERIE 5300


