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KAN BASINCI SİMÜLATÖRÜ

Malzemenin özellikleri :

* Anatomik yapryauygun kol maketi, elektronik kontrol ünitesi, tansiyon ölçüm seti şeklindedir.

' Sistolik ve diastolik kan basıncr verileri elektronik kontrol ünitesine önceden girilebilir özelliktedir.

, Nabız atışı ve yoğunluğu steteskop yardımıyla takip edilebilmektedir.

. Ögrenci radial nabzı alabilmektedir.
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