
Příslušenství k monitorům EKONA EM401

Ilustrační obrázek Popis zboží  Katalogové číslo 

EKG kabel 3 svodový dělený                                               

- pro použití s 1480
1389

Sada 3 svodů k EKG kabelu                                                     

- pro použití s 1389                                                                             

(ke katalogovému číslu dle přání 

připsat KLEŠTINA či PATENTKA)

1480

EKG kabel 3 / 5 svodový dělený                                           

- pro použití se 1733 či 1734
2105

Sada 3 svodů k EKG kabelu                                                   

- pro použití s 2105                                                                                  

(ke katalogovému číslu dle přání 

připsat KLEŠTINA či PATENTKA)

1733

Sada 5 svodů k EKG kabelu                                                             

- pro použití s 2105                                                                                  

(ke katalogovému číslu dle přání 

připsat KLEŠTINA či PATENTKA)

1734

Další EKG příslušenství jako DIN svody 

/ neonatální elektrody a jiné na 

vyžádání                         - telefon 571 

611 118



Příslušenství k monitorům EKONA EM401

Ilustrační obrázek Popis zboží  Katalogové číslo 

SPO2 senzor klipový (pro použití s prodlužovacím 

kabelem 1326)
1990

SPO2 senzor silikonový (pro použití s prodlužovacím 

kabelem 1326)
1980

SPO2 senzor dětský silikonový (pro použití s 

prodlužovacím kabelem 1326)
1981

SPO2 senzor ušní (pro použití s prodlužovacím 

kabelem 1326)
1970

SPO2 senzor dětský klipový (pro použití s 

prodlužovacím kabelem 1326)
1991

SPO2 senzor pěnový jednorázový - suchý zip (pro 

použití s prodlužovacím kabelem 1326)                                 
1960

Prodlužovací kabel k SPO2 senzorům 1326

Další SPO2 příslušenství na vyžádání - telefon 571 611 

118



Příslušenství k monitorům EKONA EM401

Ilustrační obrázek Popis zboží  Katalogové číslo 

Tlakové manžety:

včetně kovového propojovacího konektoru

Dětská menší                                                                         

délka paže 10-19 cm,                                                      

rozměr manžety šířka/délka 7x 13cm
1201

včetně kovového propojovacího konektoru

Dětská:                                                                          

délka paže 18-26 cm,                                                      

rozměr manžety šířka/délka 10x 18cm
1202

včetně kovového propojovacího konektoru

Dospělá:                                                         

délka paže 25-35 cm,                                                  

rozměr manžety šířka/délka 13x 25cm
1203

včetně kovového propojovacího konektoru

Dospělá větší:                                                               

délka paže 33-47 cm,                                              

rozměr manžety šířka/délka 16x 32cm
1204

Prodlužovací hadice k NIBP manžetám 

(včetně konektorů - napojení do monitoru 

/ na manžetu)

952

Další NIBP příslušenství jako neonatální 

manžety a jiné na vyždání                                  

- telefon 571 611 118


