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BABYSENSE 7 Monitor oddechu z
certyfikatem medycznym
Cena

388,00 zł

Cena poprzednia

429,00 zł

Opis produktu

BABYSENSE 7
Monitor oddechu
BABYSENSE to najbardziej uznana i rozpoznawalna marka monitorów oddechu
pod materac dla niemowląt na świecie.
Monitory oddechu marki BABY SENSE są stosowane w placówkach medycznych na całym świecie

Monitor oddechu pod materac nowej generacji do zastosowania w domu.
Technologia Babysense 7 z jego bardzo wrażliwymi płytkami sensorycznymi pozwala na monitorowanie i wykrywanie
nawet najmniejszych ruchów oddechowych przez materac.
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Babysense 7 jest czymś więcej niż powszechnie znany monitor oddechu!
Przenośny, nie wymagający przewodów zasilających.
Posiada specjalne zabezpieczenie eliminujące ryzyko, że dziecko zaplącze się w kable.
Bezpieczny - testowany klinicznie. Jedyny monitor oddechu z certyfikatem medycznym.

Najpopularniejszy na świecie monitor oddechu pod materac posiadający certyfikat wyrobu medycznego.
Babysense 7 jest bardzo czułym bezdotykowym monitorem ruchów oddechowych niemowląt.
Teraz rodzice mogą spać spokojnie gdy ich dziecko śpi.
Babysense 7 przeznaczony jest do wykrywania ustania oddechu (bezdech) u niemowląt.
Stale monitoruje mikroruchy oddechowe przez materac podczas snu i alarmuje opiekunów jeśli oddech ustanie lub
będzie nieregularny i płytki dając czas na interwencję.
Szybka reakcja może zrobić różnicę między czymś mniej ważnym a krytyczną sytuacją.

Posiada specjalne zabezpieczenie eliminujące ryzyko, że dziecko zaplącze się w kable.
Bezpieczny - testowany klinicznie. Jedyny monitor oddechu z certyfikatem medycznym.
BABYSENSE to najbardziej uznana i rozpoznawalna marka monitorów oddechu pod materac
dla niemowląt na świecie. Monitory oddechu marki BABYSENSE są stosowane w placówkach
medycznych na całym świecie.
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BABYSENSE 7 - jak to działa

Monitor ruchów oddechowych Babysense 7 alarmuje opiekunów o potencjalnym niebezpieczeństwie zanim ono zagrozi
dziecku i nie tylko gdy wystąpił bezdech.
Jednostka sterująca jest podłączona do czujników Babysense umieszczonych pomiędzy materacem a dnem łóżka.
Monitory Babysense 7 działają na zwykłych bateriach alkalicznych 1,5V AA, nie ma więc zagrożenia ze strony
przewodów zasilających.
Babysense 7 oferuje nową koncepcję instalacji z "ukrytym przewodem".
Najnowszy model Babysense 7 teraz z jeszcze większą czułością płytek sensorycznych.
Pasywny system czujników jest całkowicie bezpieczny i nie ma bezpośredniego kontaktu z dzieckiem.
Monitor ruchu oddechowego Babysense 7 identyfikuje wzorce oddechowe Twojego dziecka, które są przekazywane do
mikroprocesora w jednostce sterującej Babysense, gdzie wywołują migające zielone światło, które jest widoczne z
daleka.
Migające zielone światło jest sygnałem, że wszystko jest dobrze, zapewniając spokój rodzicom lub opiekunom.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu, oddech nie jest wykrywany w ciągu 20 sekund lub jeśli częstość oddechu zwalnia do
mniej niż 10 oddechów na minutę ,włączy się alarm dźwiękowy.
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Słysząc ten alarm, rodzic lub opiekun jest informowany
aby przyjść z pomocą śpiącemu dziecku.

Zasilanie: 4 x baterie 1,5 V AA (baterie nie są dołączone)
Pobór prądu w przybliżeniu: 1mA, w optymalnych warunkach bateria trzyma około 6 miesięcy
Głośność alarmu mierzonego z odległości 1m = 85 dB
Światłość: 2mCD
Czujnik: średnica d=216 mm
Nie emituje promieniowania o częstotliwości radiowej, nie zakłóca innych urządzeń elektronicznych w domu
2 lata gwarancji.
Certyfikat urządzenia medycznego klasy IIb zgodnie z normą CE 93/42/EWG, załącznik VI, część 3
W zestawie: jednostka sterująca, 2 sensory z przewodami i opaskami kablowymi, instrukcja, uchwyt pod materac, wieszak na
brzeg łóżeczka
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