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SINO MDT 

Saydam pompa kapağı 

Kapak temizlik için kolayca 

çıkarılabilir 

Durum ışığı en üstte yer alır, 

Debi kalibre edilebilir, 

Su geçirmez priz, 

Zarif aerodinamik tasarım, 

Agırlığı sadece 1.3Kg 

Biyonik, belli aralıkla besleme 

Kablosuz iletişim, 

Ayarlanabilir alarm sesleri 

Sino Medical-Device Technology 

Build Quality, Build Reliability 
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Ozellikler: 

Fonksiyonlar 

Debi aralığı 

Hacim aralığı 

Toplam verilen görüntülebilir Hacim aralığı 

Doğruluk 

Bolus oranı 

Otomatik kalibrasyon 

Tıkanıklık doğruluğu 

Alarm ses şiddeti 

Tuş takımı sesi 

Geçmiş kaydı 

Bilgisayar ile haberleşme 

Güç kaynağı 

Dahili batarya 

Batarya süresi 

Güç tüketimi 

Çalışma koşulları 

Su geçirmezlik seviyesi 

8:>at 

Ağırlık 

Bektrik çarpmasına karşı koruma 

İşlevsellik 

DUAL-CPU işlemci özelliği 

Debi doğruluğu hacim kalibrasyonu 
yöntemiyle ayarlanabilir 

Damla sayısını algılayabilme 

Tuş kilidi özelliği 

Güç kaynağının durumu 

Parametreler 

1 ml/h ~ 600 ml/h 

O ml~9999 mi 
-

1 ml~9999 mi 

+5%

3 kademe: 200 ml/h, 400 ml/h, 600 ml/h (ayarlanabilir) 

Otomatik kalibrasyon : Bu benzersiz tasarım, farklı viskoziteli beslenme solüsyonu için 

akış hassasiyetini otomatik olarak ayarlayabilir . 

500+200mmHg 

3 kademe 

Tuş takım sesi susturulabilir, ses şiddeti 3 kademe 

lS00tane 

Kablosuz haberleşme (SN-600NR) 

AC 100V-240V, S0HZ / 60HZ 

12V NiH 800mAh 

Cihaz, tam şarjdan sonra ve 25 m i/ h hızında 5 saatten fazla bir süre çalışabilir. 

Cihazın kapanması ile birlikte, tam şarj işlemi 1 O saat sürer. 

11 VA 
-

Çevre ısısı: +5°(~+40°( bağıl nem 20% ~ 90%, 
ortam basıncı:76.0 kPa ~ 106.0kPa 

IPX4 

146 mm (genişlik) x 199.5mm (yükseklik) x 114mm (derinlik) 

1.3kg (klemp dahil) 

Sınıf I, tip CF 

USB konnektörü 1500 geçmiş kaydı 

Cihazın tamamı için su geçirmez tasarım 

Görsel ve işitsel alarm çeşitliliği 

Tuş sesi susturulabilir 

Sistem saati ayarlama 

Kablosuz haberleşme (SN-600NR) 

İnfüzyon durumu ışığı açılıp kapatılabilir 

İnfüzyon seti yıkama fonksiyonu 

Biyonik, belli aralıkla besleme özelliği 




