
Huntleigh SR3R Doppler oplaadbaar
Toepassing
Bij deze SR3R kunt u oplaadbare batterijen gebruiken in tegenstelling
tot de standaard SR3, hier kunt u alleen alkaline batterijen in
gebruiken.

Productinformatie
De SR3 doppler is speciaal bedoeld voor verloskundig gebruik en heeft
een volledig visuele en audiofunctionaliteit. De SR3 is uitgerust met
een vaste waterdichte 3Mhz extra sensitieve probe. De 3 MHz probe is
de probe waar specifieke gebruikers de voorkeur aan geven in de
vroege fase van de zwangerschap. De SR3 met 3 MHz probe is alleen
te gebruiken bij hele jonge zwangerschappen (8-11 weken).

De SR3 is uitgevoerd met autocorrelatie hartslagverwerking. De
verbeterde actieve ruisonderdrukking zorgt voor heldere harttonen.
Deze geeft een hoorbaar foetaal hartgeluid en een
numerieke/grafische display van de foetale hartslag.

Functies:
- Kleurendisplay met hoge resolutie.
- Verbeterde prestatie: probe met hoge gevoeligheid om al te
presteren in de beginfase van de zwangerschap en bij een hoge BMI.
- Verbeterde audio: de locatie van het foetale hart kan sneller worden
gevonden door de minder storende achtergrond- en probe geluiden.
- Grotere cijfers en trace weergavenmodi: een zeer duidelijk zichtbare
weergave, zelfs in het felle zonlicht op een hoge resolutie
kleurenscherm.
- Lagere bedrijfskosten: oplaadbaar via USB, ook tijdens gebruik
optioneel verkrijgbaar).

Documentatie:
het is mogelijk om de traces en geluiden in de optionele software te
archiveren. Je kunt de FHR traces en geluiden opslaan en ophalen
voor beoordelen.

Overige kenmerken:
- Met vaste waterdichte 3 MHz probe, waardoor het geschikt is om
onder water te monitoren.
- De SR3-R is oplaadbaar. U kunt hier 2x AA oplaadbare batterijen
instoppen voor gebruik. Daarbij wordt de 110-240V oplader van
medische kwaliteit standaard meegeleverd.
- Inclusief tube gel, 2 oplaadbare batterijn en etui.

3 jaar garantie, let op: Dit geldt niet voor de probe en kabel.
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