
Technologia DuraShock™

firmy Welch Allyn®

Dokładnejsze wyniki pomiaru ciśnienia,
wyjątkowa wytrzymałość i niższe
koszty użytkowania

Precyzyjny Trwały Lekki Prosty
w obsłudze



Złota linia produktów Welch Allyn
Linia doskonałej jakości ciśnieniomierzy, wykonanych w technologii DuraShock

Model DS66
Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o
średnicy 50 mm

DS-6601-300 Manometr bez akcesoriów
DS-6601-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS66 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS-6601-189CB Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla

dorosłych, pompką i futerałem zamykanym na zamek błyskawiczny
10-50-027 Futerał na zamek błyskawiczny

Model DS56
Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5601-300 Manometr bez akcesoriów
DS-5601-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS56 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS-5601-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i

futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5602-300 Manometr bez akcesoriów
DS-5602-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS56 z 2-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS-5602-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i

futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Srebrna linia ciśnieniomierzy Welch Allyn
Linia wysokiej jakości ciśnieniomierzy wykorzystujących technologię DuraShock

Model DS65
Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o
średnicy 50 mm

DS-6501-300 Manometr bez akcesoriów
DS-6501-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS65 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS-6501-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem dla dorosłych na rzep i

futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-027 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Model DS55
Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5501-300 Manometr bez akcesoriów z chromowanym elementami wykończenia
DS-5541-300 Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia
DS-5521-300 Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia
DS-5561-300 Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia
DS-5501-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS55 (chromowany) z 1-przewodowym mankietem

FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS55-01-189CB Manometr z chromowanym wykończeniem, trwałym, dwuczęściowym mankietem

na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
DS-5541-149 Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia
DS-5521-129 Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia
DS-5561-169 Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5502-300 Manometr bez akcesoriów z chromowanymi elementami wykończenia
DS-5502-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS55 (chromowany) z 2-przewodowym mankietem

FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepy i z etui
DS-5502-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i

futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Model DS45
Zintegrowany ciśnieniomierz mocowany na mankiecie z tarczą o średnicy 50 mm

DS45 Manometr bez akcesoriów
DS45-11 Manometr z supertrwałym jednoczęściowym mankietem dla dorosłych,

zapinanym na rzep
DS45-11CB Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem

dla dorosłych
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Brązowa linia ciśnieniomierzy Welch Allyn
Linia wysokiej klasy ciśnieniomierzy wykonanych w technologii DuraShock

Model DS54
Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i skalą
o średnicy 50 mm

DS-5401-300 Manometr bez akcesoriów
DS-5401-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS54 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy
DS-5401-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych

i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i tarczą
o średnicy 50 mm

DS-5402-300 Manometr bez akcesoriów
DS-5402-189 Ciśnieniomierz DuraShock DS54 z 2-przewodowym mankietem FlexiPort

wielokrotnego użytku na rzepy
DS-5402-189CB Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych

i futerałem na zamek błyskawiczny

Model DS54 Home
Ciśnieniomierz ręczny zintegrowany ze stetoskopem do samodzielnego pomiaru z zaworem obrotowym,
jednoprzewodowym mankietem i skalą o średnicy 50 mm

DS-5401-300 Manometr bez akcesoriów
DS-5401-187 Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzepy dla dorosłych,

wbudowanym stetoskopem oraz futerałem na zamek błyskawiczny

Model DS44
Manometr zintegrowany z mankietem z 50 mm tarczą

DS44 Manometr bez akcesoriów
DS44-11 Manometr z supertrwałym, jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych
DS44-11CB Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem

dla dorosłych
10-50-000 Futerał z zamkiem błyskawicznym

Wytyczne i normy:
Zintegrowany ciśnieniomierz aneroidowy DuraShock firmy Welch Allyn cechuje się dokładnością +–3 mm Hg i spełnia następujące normy dla mierników aneroidowych:

• Amerykańska norma ANSI/AAMI SP10: 2002, Ciśnieniomierze manualne, elektroniczne lub automatyczne (Manual, electronic or automated sphygmomanometers)
• Amerykańska norma ANSI/AAMI SP09: 1994, Ciśnieniomierze nie automatyczne (Non-automated sphygmomanometers – tylko modele DS44 i DS45)
• Europejska norma EN 1060-1: 1995, Ciśnieniomierze nieinwazyjne, Część 1: Wymagania ogólne (Non-invasive sphygmomanometers, Part1: General Requirements)
• Europejska norma EN 1060-2: 1996, Ciśnieniomierze nieinwazyjne Część 2: Dodatkowe wymagania dla ciśnieniomierzy mechanicznych (Non-invasive

sphygmomanometers, Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers) (z wyłączeniem paragrafu 7.1.4.2.4 dotyczącego grubości jednostek
skali i odległości pomiędzy jednostkami skali)

• Techniczne rozporządzenie metrologiczne INMETRO nr 24 z dnia 26 lutego 1996 r. (z wyłączeniem paragrafu 6.4 dotyczącego grubości wskazówki oraz paragrafu
6.8 dotyczącego odległości pomiędzy jednostkami skali)

Bezpieczeństwo oraz charakterystyka pracy ciśnieniomierza pozostaje niezmienna w zakresie temperatur od 10 do 40°C przy wilgotności względnej nie
przekraczającej 85%–90%.

SM3032PO RevB

Patents: 5,966,829; 6,036,718; 6,082,170; 6,120,458; 6,168,566; 6,234,972. Additional patents pending.
© 2008 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. Welch Allyn® and DuraShock™ are trademarks of Welch Allyn, Inc.

Ul. Wilanowska 46,
60-687 Poznań, Polska

Tel: +48 61 828 14 32 Fax: +48 61 828 14 32
e-mail: malinowskiw@welchallyn.com

www.welchallyn.com


