
UniPulse 400
Łatwy w użyciu analizator defibrylatorów i stymulatorów.

Jeśli chcesz poznać UniPulse 400 jeszcze lepiej skontaktuj 

Nowy UniPulse 400 został zaprojektowany do wszechstronnych, dokładnych 

i efektywnych testów wszystkich defibrylatorów. Duży wyświetlacz o żywych 

kolorach prezentuje zarówno wyniki pomiarów jak i przebiegi z doskonałymi 

szczegółami. Dedykowane klawisze skrótów oraz prosty system operacyjny dają 

użytkownikom możliwość wyboru właściwej funkcji w ciągu sekund.

Całkowicie nowy, UniPulse 400 jest zdolny do analizy jedno- jak i dwu-fazowych 

defibrylatorów oraz tych o pulsującym przebiegu. Ta niezrównana funkcjonalność 

oraz opcja pomiaru stymulatorów czyni z UniPulse 400 najważniejszego gracza na 

rynku analizatorów defibrylatorów.

Duża wewnętrzna pamięć i zapis wyników redukuje czas pracy i pomaga 

w nowoczesnym podejściu do pracy „bez papieru”. Przesyłanie danych do 

oprogramowania Med-eBase odbywa się poprzez złącze USB a dodatkowo wyniki 

można przeglądać w samym urządzeniu – jeszcze nigdy nie było tak łatwo.

Ergonomiczna obudowa UniPulse 400 tworzy kompaktowy, solidny i lekki 

przyrząd byś mógł łatwo się z nim przemieszczać. Dołączana torba zmieści poza 

samym analizatorem również inne akcesoria, których możesz potrzebować i 

znacznie ułatwi jego transport.

Dlaczego wybrać 
UniPulse 400?
>  Kompletne rozwiązanie do 

analizy defibrylatorów  – 
włączając funkcję stymulatorów.

>  Czytelny i kolorowy wyświetlacz 
LCD z prostą nawigacją  – 
włączając dedykowane klawisze 
skrótów. Mniej klikania, więcej 
testów!

>  Solidna, kompaktowa i wygodna 
w trzymaniu obudowa – zabierz 
go gdziekolwiek i kiedykolwiek 
dzięki zasilaniu akumulatorowemu.

>  Kompatybilny ze wszystkimi 
defibrylatorami  – dokładnie 
mierzy i wyświetla przebiegi 
jedno- i dwu-fazowe, wszystko to 
w jednym testerze, który mieści się 
w dłoni.

się z nami na www.samso.com.pl
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Kluczowe cechy:

> Funkcja stymulatorów.

> Kompatybilny z jedno- i dwu-  
 fazowymi defibrylatorami oraz tymi  
 o pulsującym przebiegu.

>  Kolorowy wyświetlacz LCD.

>  Prosta i intuicyjna nawigacja 
dedykowanymi klawiszami skrótów.

>  Wbudowany akumulator 
pozwalający na pracę bez zasilania 
sieciowego.

> Przesyłanie danych do komputera  
 poprzez USB.

>  Nieindukcyjne obciążenie 50Ω.

> POLSKIE MENU ekranowe.

> Przenośna i solidna konstrukcja.

> Dedykowana torba dla ochrony  
 analizatora.

Funkcjonalność: 

>  Energia defibrylacji

>  Czas ładowania

>  Kardiowersja

>  Ponad 40 wybieranych arytmii

>  Przebiegi testowe

>  5 trybów stymulatora

T:  +48 94 342 06 40

E:  biuro@seaward.pl
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>  5 odprowadzeniowy symulator EKG




