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Deteção de arritmia (ARR)
Deteção de fibrilhação auricular
(AFib)
Deteção contração prematura
de (PC)
Deteção de taquicardia (TACH)
Deteção de bradicardia (BRAD)
Medição automática e/ou
auscultatória acessível
Deteção de posição de
braçadeira
Deteção de movimento
Indicação de risco de
hipertensão
90 memórias com data e hora
Inclui braçadeira pequena,
média e grande sem látex 
Suporte de braçadeira
Dígito de tamanho Jumbo “XL”
(tamanho do LCD: 99 * 115 mm)
LCD com luz de fundo
Adaptador de corrente incluído
Calibração vitalícia
Cabo para PC (opcional)
Mala de transporte

APARELHO PROFISSIONAL
DE MEDIR A TENSÃO

A fibrilação auricular é um batimento cardíaco irregular
(arritmia) que pode criar coágulos sanguíneos, provocar
AVC, insuficiência cardíaca ou outras complicações
relacionadas com o coração. AFib pode ocorrer sem sinais
ou sintomas, mas origina complicações graves e pode levar
à morte se não for tratada.

Batimentos cardíacos extras gerados em locais anormais
do coração, nas aurículas (PAC), nos ventrículos (PVC) ou
nos nódulos do sistema de condução cardíaco (PNC). Esses
batimentos extras interrompem o ritmo cardíaco regular,
podendo causar palpitações no peito e se não estiverem
relacionados com stress podem ser um marcador sensível
para uma infinidade de distúrbios cardíacos, elevado risco
de acidente vascular isquémico.

Frequência cardíaca rápida de mais de 100 batimentos por
minuto (BPM) em adultos. A não ser que seja causada por
stresse físico ou mental, é indicador de risco cardíaco e
distúrbios extra-cardíacos (por exemplo, doença cardíaca
coronária, hipertireoidismo, febre).

Frequência cardíaca lenta - inferior a 55 BPM em adultos. A
não ser que seja causada pela adaptação cardíaca a treino
de resistência, pode estar relacionada com uma infinidade
de distúrbios cardíacos e extra-cardíacos (por exemplo,
desequilíbrio de eletrólitos,  medicação, doença coronária e
ou valvular).

PARR PRO

X9PARR
PULSE ARRHYTHMIA
T E C H N O L O G Y

PARR DETETA:


