Monitor de Pressão Arterial Pontual
para Animais de Estimação

Vet20

SunTech Vet20

Com rapidez e praticidade, o SunTech® Vet20TM realiza medições confiáveis
da pressão arterialem animais de estimação, sem sedação, garantindo um
processo de avaliação mais simples para os veterinários e funcionários. Utilizando
a confiável tecnologia AdvantageTM VET BP da SunTech, o Vet20 executa
silenciosamente medições PA oscilométricas tolerantes ao movimento e fornece
resultados precisos. A interface intuitiva da tela sensível ao toque inclui todos os
recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA. Os alarmes podem
ser silenciados para evitar que o animal se assuste e os dados das medições são
sempre salvos quando o dispositivo é desligado.

Características padrão
Confiabilidade: Graças à tecnologia de tolerância ao movimento da SunTech, o
Vet20 tem um elevado índice de sucesso em leituras de PA.
Praticidade: A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos
necessários para revisar e analisar os dados da PA.
Precisão: O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais
de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina
veterinária.
Silêncio: O dispositivo mede a PA de forma silenciosa e os alarmes podem ser
desativados para evitar que o animal se assuste.
Rapidez: Faça várias medições em questão de minutos!
Portabilidade: Alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente
transferido de uma sala de exame para outra.
Memória: A memória avançada do Vet20 garante que os dados fiquem sempre
salvos quando o dispositivo é desligado.
Cálculo de médias: Os usuários podem selecionar medições específicas da
memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

Vet BP

Especificações técnicas
O Vet20 inclui:
•
•
•
•
•

Monitor do sistema Vet20
Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
Mangueira do paciente, 1,2 m
Adaptador CA

Especificações gerais
Sistólica: 		

40 a 265 mmHg

Diastólica: 		

20 a 200 mmHg

Pressão arterial média:

27 a 222 mmHg

Frequência cardíaca:

25 a 300 BPM

Peso do dispositivo:

590 gramas (com bateria)

Dimensões: 		

15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm

Garantia: 		
		

2 anos para o monitor
90 dias para os manguitos/mangueiras

Acessórios
Capa do SunTech Vet20
A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil
manuseio.

Rosa-flamingo

Azul-pavão

Verde-ervilha

Adaptador CA
Se por um lado a portabilidade do Vet20 alimentado por bateria é uma
vantagem, o adaptador CA também é uma ótima opção de energia ao usar o
Vet20 em um local fixo. O adaptador CA pode ser usado com qualquer monitor
SunTech Vet20 BP e vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à
maioria dos requisitos internacionais de energia.

Manguitos para uso veterinário SunTech
A solução em manguitos é composta de materiais macios
e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto
ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da
PA são codificados por cores, para definição rápida
do tamanho, e os indicadores de alcance garantem
dimensionamento e encaixe precisos. O Vet20 PA vem
com manguitos de tamanho 1-6. A linha de manguitos
PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba
mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. É a diferença de padrão clínico.

SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN
82-0500-11 MA Rev.F
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Números de peças do SunTech Vet20
Monitores do sistema Vet20
99-0135-06 Monitor Vet20, capa na cor rosa-flamingo
99-0135-07 Monitor Vet20, capa na cor azul-pavão
99-0135-12 Monitor Vet20, capa na cor verde-ervilha

Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech
98-0400-80-VET
98-0400-81-VET
98-0400-82-VET
98-0400-83-VET
98-0400-84-VET
98-0400-F1
98-0400-F3
98-0240-00
91-0028-72
91-0028-75
91-0028-76

Manguito Nº1
caixa com 20
alcance de 3-6 cm
Manguito Nº2
caixa com 20
alcance de 4-8 cm
Manguito Nº3
caixa com 20
alcance de 6-11 cm
Manguito Nº4
caixa com 20
alcance de 7-13 cm
Manguito Nº5
caixa com 20
alcance de 8-15 cm
Manguito Nº6
caixa com 20
alcance de 12-19 cm
Manguito Nº7
caixa com 20
alcance de 17-25 cm
Manguitos 1-6
embalagem com 6
Mangueira do paciente, 1,2 m
Mangueira do paciente, 1,8 m
Mangueira do paciente, 3 m				

Acessórios
39-0195-03
39-0195-04
39-0195-02
19-0018-00

Capa na cor rosa-flamingo
Capa na cor azul-pavão
Capa na cor verde-ervilha
Adaptador CA

Programa de Garantia Estendida
83-0021-00 Garantia de um ano estendida
83-0021-01 Garantia de três anos estendida

Termos e Condições da Garantia Estendida
A garantia estendida pode ser adquirida:
•
No ato da compra original
•
Antes da expiração do período de garantia inicial

