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Mobilne EKG Beurer ME 90

Za pomocą tego przenośnego urządzenia EKG możesz w prosty sposób rejestrować i monitorować
rytm serca zarówno w domu, jak i w podróży. Dane można przesyłać na smartfon za
pośrednictwem Bluetooth® i poddawać je ocenie we współpracującej z urządzeniem aplikacji
„BeurerCardioExpert”. Urządzenie medyczne Beurer EKG ME 90 przeznaczone jest do samodzielnego
kontrolowania funkcji serca w warunkach domowych lub w podróży. Urządzenie polecane jest
osobom, które cierpią z powodu nadciśnienia, cukrzycy, podwyższonego cholesterolu; osobom
obciążonym genetycznie; osobom z nadwagą, prowadzącym mało aktywny tryb życia, palącym
papierosy, narażonym na stres, cierpiącym z powodu bezsenności; osobom po przebytym zawale
serca bądź udarze. Mobilne EKG umożliwia samodzielną kontrolę pracy serca.
Dzięki temu, że jest prosty w obsłudze (obsługa przy pomocy jednego przycisku) można bez żadnego
problemu używać w warunkach domowych. Jest niewielkich rozmiarów- jak telefon komórkowy, przez
co sprawia, że nadaje się do stosowania także w podróży. Mobilne EKG dokonuje pomiaru na dwa
sposoby: poprzez klatkę piersiową – ramię-dłoń lub poprzez dłoń – ramię – korpus-ramię-dłoń. Sprzęt
rejestruje rytm serca (czas rejestrowania: 30 sekund), a następnie dzięki połączeniu Bluetooth®
Smart przesyła bezprzewodowo dane na telefon typu smartphone. Natychmiast po zakończeniu
pomiaru na wyświetlaczu LCD ukazuje się informacja o rytmie serca.Urządzenie posiada funkcję
wykrywania arytmii. Firma Beurer oferuje możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji oraz
oprogramowania do prezentacji i analizy danych „BeurerCardioExpert”. Mobilne EKG Beurer ME 90
posiada trzyletnią gwarancję producenta.
Rejestrowanie rytmu serca
Samodzielne kontrolowanie funkcji serca w domu lub w podróży
Bluetooth® Smart do przesyłania danych pomiarowych do smartfona
Szczególnie polecane dla osób:
cierpiących na: nadciśnienie, podwyższony cholesterol, cukrzycę, obciążenie dziedziczne,
z nadwagą, mało aktywnych ruchowo, palących duże ilości tytoniu, będących pod wpływem stresu,
cierpiącym na bezsenność,
z przebytymi zawałami serca i/lub udarami
Łatwy w użytku/obsługa jednym przyciskiem
Mały i poręczny
Czytelny wyświetlacz LCD
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Czas rejestrowania rytmu serca: 30 sekund
Pomiar poprzez: klatkę piersiową-ramię-dłoń lub poprzez dłoń-ramię-korpus-ramię-dłoń
Natychmiastowa informacja o rytmie serca po zakończeniu pomiaru
Wykrywa arytmię
Pamięć na 36 pomiarów
Złącze PC wraz z kablem USB
Oprogramowanie komputerowe do szczegółowej prezentacji i analizy danych
Data i godzina/automatyczne wyłączanie
Wskaźnik stanu naładowania baterii
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032

Wyrób medyczny
Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji i oprogramowania „BeurerCardioExpert”
Gwarancja: 3 lata

