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                              Oferta Promocyjna                               . 
 

Pulsoksymetr OxiPen® – małe rozmiary duża wydajność 
 
Wyjątkowo mobilny i prosty w obsłudze niemiecki pulsoksymetr rekomendowany do użytku 

szpitalnego i domowego w celu dokonywania pomiarów kontrolnych podstawowych funkcji 

życiowych. 

Pulsoksymetr OxiPen® firmy EnviteC jest poręcznym i niezawodnym narzędziem diagnostycznym 
zarówno w trakcie hospitalizacji jak i rekonwalescencji pacjenta. 

� wyjątkowa mobilność i niska waga (72 g) 

� wysoka jakość pomiaru - niski błąd pomiarowy 

� bardzo szybka kalibracja 

� możliwość wyboru każdego rodzaju czujnika 

� wydajne zasilanie 

� LED’owy wskaźnik jakości sygnału (perfuzja) 

� alarmy akustyczne wartości granicznych 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępny z 9 rodzajami czujników 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Promocja cenowa: 

 
1000155 - Oxipen z (Finger Clip) czujnik typu klips plastikowy na palec – 1’400 – 1’199 zł 
1000508 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy dla pacjentów do 15 kg (mały) – 1’500 – 1’299 zł 
1000159 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy od 15 do 40 kg (średni) – 1’500 – 1’299 zł 

1000507 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy od 40 kg (dla dorosłych) – 1’500 – 1’299 zł 

1001893 - Oxipen z (Soft-Tip PLUS) czujnik silikonowy od 40 kg z opcją serylizacji – 1’500 – 1’299 zł 

1001449 - Oxipen z (Multi-Soft) czujnik silikonowy uniwersalny (otwierany) – 1’500 – 1’299 zł 
1000477 - Oxipen z (Wrap) czujnik typu taśma silikonowa – 1’500 – 1’299 zł 
1000475 - Oxipen z (Multi-Site Y) czujnik uniwersalny Y – 1’400 – 1’199 zł 
1000516 - Oxipen z (Ear Clip) czujnik na ucho – 1’400 – 1’199 zł 
 

(Powyższe ceny są cenami netto – należy doliczyć 8% podatku VAT) 

 

Specyfikacja techniczna: 
 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące pulsoksymetru OxiPen® znajdą Państwo na stronie naszego sklepu pod 

adresem: http://sklep.lmline.pl   

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą 

siedzibą w Szczecinie (tel. 91/466-60-66) lub wybranym przedstawicielem regionalnym. 
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Kategoria produktu zgodna z MPG: Iib 

Zakres pomiaru - SpO2 0 - 100 %  

Zakres pomiaru - częstotliwość pulsu 20 to 300 BPM 

Dokładność   

Nasycenie +/- 2 % (70 do 100 %)  

Częstotliwość pulsu  +/- 1 BPM do 100BPM 
+/- 1% >100 BPM 

Baterie 2 x AA A ALKALICZNE 

Pojemność >20 Hrs ciągły pomiar 

Temperatura operacyjna 0° to + 45°C 

Temperatura przechowywania -20° to 70°C 

Wilgotność 0 to 90 % (brak kondensacji) 

Proces pomiaru  Rozczepiona fala pulsu z Rozmytą Logiczną Kontrolą  

Wyświetlacz LCD z białym podświetlaczem i czerwoną, pomarańczową i zieloną diodą 
LED. 
Wskaźniki %Sp02, Tempo pulsu, Jakość sygnału, pasek grafu, stan baterii 
i stan czujnika 

Ton pulsu Różnorodny poziom tonu (zależny od pomiaru nasycenia 02)  

Sygnał Akustyczne i wizualne sygnały (częstotliwość pulsu, stan czujnika, 
system błędów i stan baterii) 
Sygnał:Funkcja włączania/wyłączania  

Wymiary (32 x 136 x 24) mm 

Waga:  72 g z bateriami  

Klasyfikacja  EN 60601-1:  

System ochrony przeciwko szokowi 

elektrycznemu:: 

Klasa Ochrony II  

Stopień Ochrony przeciwko szokowi 

elektrycznemu: 

Typ BF 


