
Bomba Infusora Seringa Sp5Bomba Infusora Seringa Sp5 2MED SP52MED SP5

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Precisão de taxa de fluxo: em ±2%Precisão de taxa de fluxo: em ±2%
São fornecidos sets da Mindray para alta precisão durante períodos mais longos;São fornecidos sets da Mindray para alta precisão durante períodos mais longos;
Bateria em funcionamento por mais de 9 horas, tempo de carga de apenas 6 horas;Bateria em funcionamento por mais de 9 horas, tempo de carga de apenas 6 horas;
Vários modos de programação proporcionam opções flexíveis para aplicações clinicas em diferentesVários modos de programação proporcionam opções flexíveis para aplicações clinicas em diferentes
departamentos;departamentos;
Modo AIVT, ajuste Bolud directo e mãos livres faz com que a infusão anestésica seja precisa;Modo AIVT, ajuste Bolud directo e mãos livres faz com que a infusão anestésica seja precisa;
Todos os parâmetros importantes podem ser visualizados a 5 metros de distância, fazendo com que aTodos os parâmetros importantes podem ser visualizados a 5 metros de distância, fazendo com que a
monitorização hospitalar seja eficiente e conveniente;monitorização hospitalar seja eficiente e conveniente;
Reconhece vários tamanhos e marcas de seringas; Reconhece vários tamanhos e marcas de seringas; 
Tamanhos: 5/10/20/30/50/60ml;Tamanhos: 5/10/20/30/50/60ml;
A concepção horizontal permite que a bomba seja facilmente colocada na plataforma;A concepção horizontal permite que a bomba seja facilmente colocada na plataforma;
Três níveis de alarme para todos os alarmes de segurança (H,M e L), 8 níveis de ajuste de volume deTrês níveis de alarme para todos os alarmes de segurança (H,M e L), 8 níveis de ajuste de volume de
alarme;alarme;
A luz do alarme é grande e intuitiva, claramente visivel a longa distância para maximizar a segurança doA luz do alarme é grande e intuitiva, claramente visivel a longa distância para maximizar a segurança do
paciente;paciente;
Dimensões: 295mm (l) x 87mm(a) x 174(p).Dimensões: 295mm (l) x 87mm(a) x 174(p).
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