
O Oxímetro de pulso Nonin Onyx® II 9550 é leve e 
durável, mesmo quando utilizado nos ambientes mais 
exigentes. O Onyx II 9550 foi especificamente concebido 
como um dispositivo militar, tendo sido submetido a 
rigorosos testes, incluindo testes de altitude, testes 
ambientais, testes de vibração e muito mais, para obter 
as certificações de navegabilidade do Exército e da 
Força Aérea dos EUA.1
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CRIADO PARA 
HERÓIS
Onyx® II 9550
Oxímetro de pulso militar



Concebido para ser durável 

Liga-se e desliga-se automaticamente quando o 
dedo é introduzido e removido

Permite aproximadamente 10.000 verificações 
pontuais ou 63 horas de funcionamento contínuo 
com duas pilhas AAA 

As pilhas duram, no mínimo, 4 anos quando 
armazenadas

Inclui uma garantia líder da indústria de 4 anos

1. Certificação de navegabilidade do Exército dos EUA, 2006. Certificação de navegabilidade da Força Aérea dos EUA, 2007. 
2. Nonin Medical, Inc. Dados clínicos em arquivo. 

3. Bickler, P. MD, et. Al. (2005) Effects of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy at Low Saturation. Anesthesiology Vol. 102, pp 715-9

Cordão para o oxímetroBolsa de transporte do 
oxímetro

Bolsa de transporteBolsa de transporte de 
proteção

Pretende saber mais? Nonin.com 

Fiável e Durável em 
Ambientes Exigentes2
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LED indicador 

da qualidade 

do pulso

On/off automático

Submetido e aprovado nos rigorosos testes para obter as certificações de 
navegabilidade do Exército e da Força Aérea dos EUA.

Oxímetro 

Onyx® II 9550

Nonin.com info@nonin.com +1-763-553-9968

Funciona com todas as pigmentações de pele e 
pacientes com baixa perfusão3

A tecnologia Nonin PureSAT® faz a leitura de SpO
2
 

e as medições da frequência cardíaca de forma 
rápida e precisa2

O visor permite uma leitura fácil em ambientes 
claros ou escuros

Adequado a pacientes pediátricos e adultos, para 
uma melhor versatilidade e valor

Para auxiliar na ocultação, os LED desligam-se 
automaticamente assim que o dedo é removido

O LED indicador da qualidade do pulso com três 
cores fornece uma avaliação rápida da qualidade 
do pulso do paciente


