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Model 8500
Handheld Pulse Oximeter
Als EMS-professional stelt u hoge eisen aan de 
apparatuur die u gebruikt. Nu doet de industrie dat 
ook. De norm die bekend staat als IEC 60601-2 
Editie 4 is op 1 januari 2019 in werking getreden. 
Alle nieuwe of bijgewerkte apparaten moeten aan 
deze vereisten voldoen om te worden aangegeven 
voor EMS-gebruik.

Als u een draagbare pulsoximeter heeft, voldeed deze 
bij aankoop aan de bestaande vereisten. Deze nieuwe 
standaard is echter op verschillende manieren 
veeleisender. Dit is dus een goed moment om te 
controleren of uw apparaten aan de vereisten 
voldoen - of om het aangepaste  Model 8500 van 
Nonin eens te bekijken.

Pre-ziekenhuiszorgverleners 
vertrouwen onder alle 
omstandigheden op de Nonin 
8500 pulseoximeter. Het 
vernieuwde 8500 model  is de 
beste EMS-ready handheld ooit.

De norm voor betrouwbaarheid 
wordt opnieuw gezet 
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Compatibel met een volledige reeks 
betrouwbare Nonin PureLight®-sensoren

Betrouwbare metingen. 
Onder alle omstandgheden.

M19-032-01

Robuust gebouwd voor EMS-omgevingen
Als u een recent model 8500 heeft, voldoet deze mogelijk al 
volledig aan IEC 60601-2 editie 4. Als u een ouder model of 
een model van een ander merk heeft, of als u zeker wilt 
weten dat u verzekerd bent, overweeg dan het vernieuwde 
model 8500.  Het voldoet aan alle specificaties van IEC 
60601-1-2 voor:

• Bescherming tegen binnendringend water
• Weerstand tegen elektromagnetische interferentie (RF)
• Tolerantie voor grote veranderingen in  
   omgevingstemperatuur
• Nauwkeurigheid bij beweging en omstandigheden met 
   slechte doorbloeding

Kan worden gebruikt voor spotcheck of 
continue monitoring van SpO2

In de praktijk geteste functies
Betrouwbare prestaties

Bevat de klinisch bewezen Nonin 
PureSAT®-pulsoximetrie-technologie

Biedt tot 160 uur gebruik op 6 AA 
batterijen (met gedimd display)

Driekleurenperfusie-indicator geeft 
onmiddellijke feedback over de 
pulskwaliteit

Robuuste constructie en ontwerp, 
ondersteund door een garantie van 3 jaar
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