
Veterinaire

De innovatieve en voordelige veterinaire monitors van Nonin Medical zijn ontworpen met 
hoogwaardige SpO2 technologieën. Dankzij de integratie van deze bewezen technologieën met 
specifieke veterinaire software en gepatenteerde sensortechnologie kunnen deze veterinaire 
oximeters het bredere hartslagbereik van dieren (18 - 450 slagen per minuut) bewaken.
De Nonin veterinaire monitoren zijn ook nauwkeurig bij lage perfusiesignalen.

pulsoximetrie

PalmSAT® 2500 VET



Prestaties waar u op kunt vertrouwen Pulsoximetriesensoren

2000SL:
Linguale clipsensor

2000T:
Transflectance sensor

2000SA:
Wikkelsensor voor kleine dieren

De PalmSAT® 2500A VET handheld pulsoximeter is een

universeel hulpmiddel met ongeëvenaarde veelzijdigheid en 

kosteneffectiviteit voor alle veterinaire bewakings- en 

onderzoekstoepassingen. De compacte en gebruiksvriendelijke

2500A VET heeft een bewezen nauwkeurigheid voor polsfrequenties

tot wel 450 slagen per minuut en is ideaal voor de bewaking tijdens

operaties en dentale ingrepen. 

De veterinaire pulsoximeters van Nonin dienen maatstaf voor de 

duurzaamheid en prestaties in de industrie en

hebben het vertrouwen van veterinaire

De PureLight® veterinaire oximetriesensoren van Nonin zijn 

betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken bij een brede 

verscheidenheid aan dieren voor zowel kortdurende als 

continue niet-invasieve bewaking. De sensoren worden 

geleverd met een garantie van zes maanden en u kunt 

kiezen uit drie sensorontwerpen die met alle veterinaire 

oximeters van Nonin kunnen worden gebruikt:

De gepatenteerde 2000SL is een lichte, 
uiterst gevoelige clip-on-sensor voor de tong

of goed doorbloede delen, indien van toe-
passing. Op maat ontworpen grijpers worden 

op de plaats van toepassing aangebracht

zonder dat ze te veel druk uitoefenen. 
De sensor kan gebruikt worden tijdens een 
operatie en voor de bewaking tijdens het 

bijkomen wanneer de patiënt niet mobiel is.

De 2000SA flexibele wikkelsensor kan op 
een klein, goed doorbloed aanhangsel 
worden bevestigd. Deze sensor kan 

eenvoudig worden vastgemaakt waardoor 

het ideaal is voor continue bewaking tijdens 

lange chirurgische of andere ingrepen.

De sensor wordt het meest gebruikt bij 
knaagdieren of andere hele kleine dieren.
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2500A VET

Afmetingen

Gewicht

Garantie (monitor)

Voedingsbron
AA alkaline of

oplaadbare batterijen

Levensduur batterij

Polsfrequentiebereik
slagen per minuut 18-450

Alle veterinaire monitors van Nonin worden volledig gedekt door een garantie 
van drie jaar en het onderhoud wordt uitgevoerd door gekwalificeerde technici.

60 uur of 40 uur 
NiMH oplaadbare 

batterijen

EtCO
2
 technologie N.v.t.

3 jaar

213 gram

7,11 x 13,72 x 3,30 cm

Productkenmerken
Betrouwbare veterinaire oximetrie 

Duurzaam en betrouwbaar

3 jaar garantie

Deskundige service

professionals wereldwijd gewonnen. 

Voor Benelux: Importeur & distributeur

De 2000T Transflectance sensor, de kleinste 
sonde, is zeer geschikt voor continue 

bewaking. Het kan gemakkelijk aan de 
onderkant, basis van de staart of andere 

goed doorbloede oppervlakken worden 

aangebracht. Het is een uitstekende optie 

voor dentale ingrepen.


