MTX CIHAZI HAKKINDA EK BILGILER

NASIL ÇALIŞIR?
•
•
•
•

Dört LED ışık, parmak ucuyla görünür ışıktan kızılötesi ışığa kadar dalga boylarını yansıtır.
Işık dalgası parmak ucundan geçerken bir kısmı emilir ve ışık sinyali değişir.
Ardından bir kamera sensörü, değişen ışık sinyalini gerçek zamanlı olarak algılar.
Cihaz, patentli algoritmalar ve çok miktarda veri kullanarak sinyal ve biyo parametreler
arasındaki korelasyonu analiz eder.

EŞSİZ TEKNOLOJİ
•
•
•
•
•

Sürekli, Non-invaziv ve Kafsız Kan Basıncı
Non-invaziv Hemoglobin, Hematokrit ve RBC
Non-invaziv Kan Gazları (Ph, PCO2, PO2, O2 & CO2 İçeriği)
Non-invaziv Kardiyak Çıktı, Strok Hacmi, MAP
Bluetooth - Bulut Bağlantısı

DAHİL PARÇALAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Şarj Aleti
Giriş: 100v ~ -240v ~, 50Hz - 60Hz
DC Çıkışı: 5v / 1300mA
Stand / Parmak Bölmesi kapağı
Koruyucu çanta
Kendi Kendini Test Arkı
Kullanım kılavuzu
MTX HS™ cihazı

DEZENFEKSİYON TALİMATLARI
1. Ellerinizi yıkayın;
Cihazı kullanmadan önce, kontaminasyonu ve enfeksiyonları önlemek için ellerinizi ılık suyla iyice yıkayın.
Temiz bir havlu kullanarak ellerinizi tamamen kurulayın.
2. Ellerin dezenfeksiyonu;
% 70 alkol içeren el dezenfektanı uygulayın ve alkolün kurumasını bekleyin.

3. Ölçmeden önce cihazı dezenfekte etmek;
I. Parmak ucu bölmesinin kapağını açın.
II. Parmak bölmesini % 70 izopropil alkollü bezle iyice temizleyin (alkolün cihaza nüfuz etmesini önlemek
için alkollü bezin nemli olduğundan, ıslanmadığından emin olun). Jel bileşenine alkolle dokunmayın,
sadece plastik bölmeye uygulayın.

III. Alkolün kurumasını bekleyin.
iv. Parmak bölmesini kapatın.
4. Ölçümden sonra;
Enfeksiyonları önlemek için tüm cihazı, içini ve dışını olmakla birlikte % 70 izopropil alkol nemli
mendillerle (pedler) silin.
Jel bileşenine alkolle dokunmayın, sadece plastik bölmeye uygulayın.
TALIMATLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaş Sınırlaması: 18 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur.
Basit kullanım, Geçmiş yönetimi
Bağlantı: USB, PC, akıllı telefon ve web ara yüzü ile
Ekran: LCD 2.2 ′′
LED Dalga Boyu: 600 nm <Dalgaboyu <1100 nm
Cihaz Çalışma Sıcaklığı: 5 ° C - 40 ° C
Güç Kaynağı: FW7333SM / 05
Giriş: 100V ila 240V; 50-60Hz
Çıkış: 5VDC, 1300mA
Güç Kaynağı: FW8002MUSB / 05
Giriş: 100V ila 240V; 50-60Hz
Çıkış: 5VDC, 1400mA
Boyutlar:43,2mmx47,65mmx74mm(YxGxU)
Ağırlık: 99.9gr

KIMLER IÇIN?
•
•
•
•
•
•
•

Kan kontaminasyonu risklerini ortadan kaldırın,
Sarf malzemesi yok.
Yerden, paradan ve zamandan tasarruf edin.
Biyolojik tehlike atığı yok.
60 saniyede doğru sonuçlara ulaşın.
Sonuçları özel App / Cloud'da depolayın.
CE onaylıdır.

