NAUWKEURIGHEID

WAAR U OP

KUNT
REKENEN
Onyx® Vantage 9590
Vingerpulsoximeter

Blauwe, zwarte en
rode kleuropties

Draagtas

Vingertop-lanyard

Intrekbare vingertoplanyard

Wanneer u snel beslissingen moet nemen, hebt u geen tijd om te twijfelen aan de nauwkeurigheid van uw
vingerpulsoximeter. U kunt vertrouwen op de Onyx® Vantage-vingerpulsoximeter met PureSAT®-technologie
van Nonin Medical om snel en nauwkeurig SpO2- en pulsfrequentiemetingen te registreren – zelfs bij patiënten
waar lage perfusie een uitdaging is.1 Nauwkeurigheid is belangrijk en Onyx Vantage biedt nauwkeurige
gegevens voor het nemen van bruikbare beslissingen.1
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Betrouwbare meetwaarden voor
betrouwbare beslissingen1
Nauwkeurige metingen bij alle
patiëntenpopulaties, met inbegrip van
alle huidpigmentaties2,3
Nonin PureSAT®-technologie registreert
SpO2- en pulsfrequentiemetingen snel en
nauwkeurig1
Bestand tegen minimaal 50 keer vallen
en overtreft de IP32-testvereisten voor
het binnendringen van water4

Ontworpen voor
blijvende waarde

De naar de arts gerichte, heldere
LED maakt SpO2- en pulsmetingen
mogelijk vanuit elke hoek, onder alle
lichtomstandigheden
Geschikt voor pediatrische tot
volwassen patiënten; geschikt voor
vingers, duimen of tenen van 8 mm
tot 25,4 mm (0,3 tot 1,0 in.)
De driekleurige indicator-LED voor
pulskwaliteit biedt een snelle beoordeling
van de pulskwaliteit van de patiënt

Onyx® Vantage
9590 Fingertip

Betrouwbare metingen
in zelfs de moeilijkste
omstandigheden1
Stroom gaat aan wanneer de
pulsmeter aangebracht wordt
en gaat weer uit wanneer deze
verwijderd wordt

LED voor
indicatie van
pulskwaliteit

Klein en draagbaar, weegt
minder dan 500 gram
Biedt tot 6.000 spotchecks
met twee AAA-batterijen
Automatisch aan/uit

Inclusief een toonaangevende
garantie van 4 jaar
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