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Pulsoksymetry VM 2101 i VM2105 to niewielkie, kieszonkowe urz¹dzenia do 
wykonywania szybkich, krótkich pomiarów wartoœci saturacji oraz pulsu. S¹ 
wyposa¿one w czytelny kolorowy ekran typu OLED z mo¿liwoœci¹ odczytu 
w czterech pozycjach (VM2101) lub szeœciu pozycjach (VM2105) min. 
automatyczna zmiana kierunku wyœwietlania wartoœci w pozycjach 
horyzontalnej i wertykalnej. Dodatkowo pulsoksymetry wyœwietlaj¹ wykres 
krzywej pletyzmograficznej oraz kodowany kolorami sygna³ jakoœci. 
Pulsoksymetry VM 2101 i VM2105 spe³niaj¹ wszystkie standardy europejskie, 
w tym równie¿ test odpornoœci na upadek i wibracje.

Pulsoksymetr VM 2106  to wysokiej jakoœci  urz¹dzenie do pomiarów saturacji 
oraz pulsu. Pulsoksymetr wyposa¿ony zosta³ w alarmy wartoœci granicznych 
pulsu i saturacji, funkcjê wyciszania alarmów, trendy, wskaŸnik jakoœci i si³y 
pulsu, wskaŸnik baterii. Czytelny kolorowy wyœwietlacz OLED i prosta 
konstrukcja sprawia, ¿e aparat jest wygodny i ³atwy w obs³udze. Dodatkowo 
pulsoksymetr wyposa¿ony zosta³ w oprogramowanie w jêzyku polskim. 
Zestaw dostarczany jest wraz z silikonowym czujnikiem dla doros³ych, 
oprogramowaniem komputerowym oraz silikonowym etui zabezpieczaj¹cym 
przed uszkodzeniami.

PULSOKSYMETRY VIAMED 

Zakres pomiaru SpO2 0-100 %
Zakres pomiaru pulsu 20-300
Waga: ok. 50 g z bateriami
Ekran typu OLED kolorowy z funkcj¹ 
obrotow¹ 
Jasnoœæ ekranu: ustawiana na 4 lub 
6 poziomach
WskaŸniki: jakoœæ i si³a sygna³u 
pulsu, baterii
Pletyzmogram (krzywa)
Zasilanie: 2 x baterie AAA 1,5 V
Norma zabezpieczenia przed wod¹ : 
IPX2
Temperatura pracy: -20 C do 50 C
Temperatura przechowywania: 
-30 C do 70 C
Czas pracy ci¹g³ej: 24 godziny

PULSOKSYMETR VIAMED 

Przeznaczony do pomiarów 
chwilowych oraz do monitoringu 
d³ugoczasowego
Wyposa¿ony w jasny, kolorowy 
ekran typu OLED
Pamiêæ trendów ponad 480 h 
Alarmy wartoœci granicznych pulsu 
i saturacji SpO2
Oprogramowanie w j. polskim
Zakres pomiaru saturacji: 0-100%
Zakres pomiaru pulsu: 20-300 bpm
WskaŸniki: jakoœci sygna³u, 
amplituda pulsu, status baterii, 
status alarmów, wyciszenie 
alarmów, wyciszenia tonów, stan 
czujnika, roz³¹czenia czujnika
Temperatura pracy: -20°C do 50 C
Temperatura przechowywania: 
-30 C do 70 C
Wymiary: 11.8x6x2.5 cm
Waga: ok. 160 g
Zasilanie: 3 x baterie alkaiczne typu 
AA
Kolor: b³êkitno-szary
Norma zabezpieczenia przed wod¹ : 
IPX2
Zastosowane normy: MDD 
93/42/EEC, EN 60601-1:2006, EN 
60601-1-1:2001, EN 60601- 1-
2:2007, EN ISO 9919:2005

VM 2101 i VM2105 
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czujnik palcowy
dostêpny w wersji pediatrycznej 
i dla doros³ych

czujnik usznyEtui silikonowe

VM 2160
NSN: 6515-99-915-8170

VM 2101
NSN: 6515-99-148-5212 

VM 2105
w specjalnym etui ochronnym
kolor: szary
NSN: 6515-99-488-8273

VM 2105
w specjalnym etui ochronnym
kolor: pomarañczowy
NSN: 6515-99-488-8273


