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PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. 
02−815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e−mail: paramedica@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Pulsoksymetr NONIN ONYX II

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. 02−815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.O
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OPIS PRODUKTU: 
Prosty w obsłudze, mały pulsoksymetr cyfrowy Nonin Onyx® II
wyposażony jest w zintegrowany czujnik palcowy. Dzięki wyjąt−
kowej mobilności i funkcjonalności Onyx II wykorzystywany jest
w niemal każdej sytuacji, w której konieczny jest szybki i dokład−
ny pomiar saturacji tlenowej krwi i pulsu. Pulsoksymetr może
służyć zarówno do pojedynczych pomiarów, jak i do czasowego
monitorowania dorosłych i dzieci. Funkcja automatycznego włą−
czenia urządzenia przy zakładaniu na palec oraz wyłączenia 
w momencie zdjęcia czujnika upraszcza maksymalnie obsługę
pulsoksymetru. Nonin Onyx II nie wymaga stosowania dodatko−
wych czujników. Standardowo Onyx II wyposażony jest w komplet
baterii oraz skórzany pokrowiec. 

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• zintegrowany czujnik dla dorosłych i dzieci

• pomiar SpO2 i pulsu

• duże, cyfrowe wyświetlacze LED

• 3−kolorowy wskaźnik perfuzji

• zasilanie bateryjne

• prosta obsługa

• niewielkie wymiary i ciężar

• wysoka odporność na uszkodzenia 

PARAMETRY TECHNICZNE:
• zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, 

dokładność +/− 2 cyfry 70 – 100%

• zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 321 ppm, 
dokładność +/− 3% +/− 1 cyfra 

• długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm 
(podczerwona)

• temperatura pracy: od 0 do +40°C

• temperatura przechowywania: od −30 do +50°C 

• wilgotność pracy: 10 – 90% bez kondensacji

• zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA 

• czas pracy: 

– 21 godzin pracy ciągłej

– 2500 pojedynczych pomiarów o długości 30 sekund

• wymiary: 33 x 32 x 56 cm

• waga: 53,5 g (z kompletem baterii)


