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Specifikace  

rodina 

ordinace 

útulek 

nemocnice 

Oblasti použití 

  Veterinární tlakoměr 

Připojení přes 
bluetooth 

Pohodlný  Tiché        
a odolný      měření 

Celkové 
monitorování 

Více jazyků Více 
režimů 

  Přesný a  Malá a 
spolehlivý velká zvířata 

Funkce a vlastnosti 

 
Přesný a spolehlivý: Jedinečná technologie tolerance k pohybu, měření s poklesem tlaku, funkce proti chvění 

Malá a velká zvířata: Automatické rozlišení malých a velkých zvířat podle jejich hmotnosti 

Více režimů: Četné režimy měření zahrnují jednotlivý, průběžný, 2-minutový/časový režim měření, nastavitelný interval 

Sledování: Tepová frekvence, systolický, diastolický a střední tlak a tabulky trendů umožňující zjistit všechny ukazatele u zvířat           

Pohodlný a odolný: Jemná manžeta z materiálu TPU, pohodlnější a citlivější než běžné manžety 

Tiché měření: Inteligentní tiché natlakování umožňující tichý přenos a chránící zvířata před panikou 

Jazyky: Podporuje přepínání mezi čínštinou, angličtinou a ruštinou                               

Aplikace APP: Mobilní aplikace s inteligentním rozborem a pokyny          

Dlouhá pohotovostní doba: Vysokokapacitní baterie umožňuje velmi dlouhou pohotovostní dobu 

Snadné přenášení: Zabudovaná lithiová baterie, bez potřeby externího zdroje, snadné přenášení během měření 

Bluetooth: Propojení naměřených dat přes bluetooth 

Ochrana před panikou: Není nutno používat anestetika a holit srst, zvířata nejsou vystavována stresovým situacím, lékař šetří 

čas strávený holením srsti a neutrpí vzhled zvířete 

Ovládání jedním tlačítkem: Design upravený pro snadné ovládání, automatické měření a záznam výpočtu 

Jednoduché měření: Obsluha jednou osobou 

Nouzové zastavení jedním stiskem: Funkce nouzového zastavení měření krevního tlaku jedním stiskem tlačítka 

Více datových souborů: Do paměti je možno ukládat více datových souborů o krevním tlaku a pulsu  

Automatické vypnutí: Automatické vypnutí po určité době bez měření 

Nastavení alarmů: Tón alarmu je možno měnit, rozsah alarmu je volitelný 

Nastavení tisku: Bezdrátové připojení k tiskárně 

Pečujte o zdraví svého miláčka z celého srdce 

Veterinární tlakoměr ESM303 

S ohledem na nepřesnost měření tepu u malých zvířat z důvodu slabého pulsu, neúspěšnost měření z důvodu chvění a neklidu zvířat během měření, 

potíže při holení srsti pro přesné měření a nemožnost vytvářet záznamy o trendech na základě jednobodového měření a podobně, společnost Medlinket 

nezávisle navrhla a vyvinula veterinární tlakoměr ESM303. Přístroj dokáže snadno a rychle měřit krevní tlak u zvířat různých velikostí bez použití 

anestetik a holení srsti, a chrání tak zvířata před stresovými situacemi. Proces měření se zahajuje rychle pomocí jednoho tlačítka s inteligentním 

bezhlučným huštěním, které umožňuje veterinárním pracovníkům provádět maření krevního tlaku účinně a pohodlně. 

Profesionální péče o zvířata MEDXING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Název výrobku Veterinární tlakoměr 

 
Model 

ESM303 

(s funkcí bluetooth) 

Obrazovka  4,3“ TFT  
Hmotnost / 

rozměry 

Přibl. 1387 g  

DxŠxV: 178 x 146 x 168 (mm) 

 
Napájení 

9,0 VDC (standardní konfigurace: 

napájecí adaptér, dobíjecí 

lithiová baterie 8000 mAh) 

 
Způsob 

měření 

 
Oscilografie 

Rozsah měření 
krevního tlaku 

0 mmHg až 280 mmHg  

0 kPa až 37,33 kPa 

Rozsah měření 
tepové 
frekvence 

 
0-300 tepů/min 

Přesnost 

měření 

Statický tlak: ±3 mmHg (±0,4 kPa) 

Tep: ± 5 % 

 

Režim 

měření 

Jednotlivé měření, 

průběžné měření, 

2-minutový interval měření 

Specifikace 

manžety 

Standardní konfigurace: Jedna pro každou z pěti specifikací vytvořených pro 

mláďata, manžeta pro drobná zvířata, manžeta pro velká zvířata 
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