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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: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Pulsoksymetr NONIN 8500
NSN 6515−01−3869159
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OPIS PRODUKTU:

Pulsoksymetr Nonin 8500 jest prostym, łatwym w obsłudze,
ręcznym pulsoksymetrem bateryjnym, do zastosowań w wa−
runkach szpitalnych, ambulatoryjnych, jak również w po−
mocy doraźnej i ratownictwie. Przeznaczony jest do
pomiaru i funkcjonalnej oceny stopnia wysycenia tlenem
hemoglobiny tętniczej (SpO2) oraz pulsu pacjentów doro−
słych, dzieci i niemowląt. Może być wykorzystywany za−
równo do ciągłego monitorowania tych parametrów, jak
również do pojedynczych pomiarów. Dzięki bardzo
trwałej konstrukcji może być stosowany w warunkach
polowych. 

Pulsoksymetr może być wyposażony w drukarkę
modułową (model 8500P). 

W wyposażeniu standardowym znajduje się komplet ba−
terii typu AA oraz czujnik wielorazowy typu klips palcowy
(model 8000AA−1). Czujniki jedno− i wielorazowe palcowe
i uszne, czujniki elastyczne i odbiciowe, gumowa obu−
dowa antywstrząsowa, pokrowiec, uchwyty ścienne to
akcesoria dodatkowe pulsoksymetru Nonin 8500. 

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU
• pomiar SpO2 i pulsu
• dwa duże, cyfrowe wyświetlacze LED
• 3−kolorowy wskaźnik perfuzji
• zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
• długi czas pracy na komplecie baterii 
• alarmuje o niskim poziomie baterii
• tylko trzy przyciski, ułatwiające obsługę 
• niewielkie wymiary i ciężar
• możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
• wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

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

+/− 2 cyfry w zakresie 70 – 100% 
• zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm,

dokładność +/− 3% +/− 1 cyfra 
• długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) 

i 910 nm (podczerwona)
• temperatura pracy: od −20 do +50 °C
• wilgotność powietrza: 10 – 90% bez kondensacji
• zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA 
• czas pracy: 100 godzin (max. kontrast wyświetlacza)

200 godzin (min. kontrast wyświetlacza)
• wymiary: 80 x 150 x 20 mm
• waga: 280 g (z kompletem baterii)

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.


