
WristOx2
® Model 3150 met Bluetooth Low Energy (BLE)

Polsmodel pulseoximeter

De WristOx2 Model 3150 met BLE, uitgevoerd met de bewezen 
PureSAT® SpO2-technologie van Nonin Medical, geeft zeer 
nauwkeurige metingen binnen een grote reeks patiëntgroepen 
en instellingen.

De WristOx2 Model 3150 met BLE is ideaal voor verschillende 
toepassingen, waaronder ambulante bewaking, draadloze 
bewaking op afstand en onderzoek gedurende de nacht. 
Hierbij kunt u de veelzijdigheid en betrouwbaarheid 
verwachten, die artsen van Nonin gewend zijn.

De WristOx2 3150 met BLE, het 
meest geavanceerde beschikbare 
polsmodel pulseoximeter, presteert 
beter en bevat functies voor betere 
rapportage. 

Ongeëvenaarde pulseoximetrie
Prestaties en Waardes

WristOx2-sensorWristOx2 3150 met BLE WristOx2-accessoires



 
De Memory Volume Indicator Mode (Modus voor 

gegevens die zijn opgenomen tijdens onderzoek naar 

1080 uur aan niet-vluchtig geheugen met een sample 
frequentie van vier seconden

Nonin's WristOx2-sensoren zijn exclusief ontworpen 
om te gebruiken met WristOx2- pulseoximeters en 
verkrijgbaar in drie maten.

Voor bewezen prestaties kunt u 
rekenen op Nonin.

Compact formaat met een 
grote display en een verbeterd 
sensorcontact. Te dragen als 
een horloge.

Betrouwbaar design en constructie – 
met een toonaangevende garantie 
van 3 jaar

Transfer veilig en draadloos gegevens 
naar de NoninConnectapp*, 
beschikbaar via de Apple Store, 
of rechtstreeks downloaden naar 
nVISION via een USB-kabel

Uitstekend voor meerdere 
klinische toepassingen, zoals de 
zesminuten-wandeltest en nachtelijk 
slaaponderzoek

De WristOx2 Model 3150 met BLE is een ideale 
keuze voor toepassingen waarbij kleine, draagbare 
oximetrie nodig is

Batterijen gaan 44 uur lang mee

In twee varianten beschikbaar:
WristOx2 3150BLE: bevat een sensor en een 
polsband
WristOx2 3150BLE Starterskit: bevat een sensor, 
drie polsbanden, een USB-downloadkabel en 
nVision download software
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Focus op het belangrijkste

Ervaar de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van Nonin

Kosteneffectiviteit

* De NoninConnect-app is niet gekeurd als medisch hulpmiddel

The Netherlands


	3150 with BLE Feature Sheet_DUT_CB-voorzijde
	3150 with BLE Feature Sheet_DUT_CB-achterzijde

