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Ciśnieniomierz naramienny, czy nadgarstkowy? Odwieczne pytanie każdego szukającego prostego w użyciu,
niedrogiego aparatu do mierzenia ciśnienia krwi na ramieniu. Oba wymienione produkty mają swoje wady i
zalety. Pierwszy z nich jest z pewnością dużo bardziej dokładny, w większości przypadków posiada
zaawansowaną elektronikę, duży wyświetlacz, jest obsługiwany jednym przyciskiem, nowsze modele
posiadają nawet mankiety czaszowe, które same zaciskają się na ramieniu. Urządzenia tego typu, a w zasadzie
ich samodzielne mocowanie na ramieniu może czasami sprawić trudność osobom niepełnosprawnym lub
starszym, przez co wygodniejsze stają się wtedy ciśnieniomierze na nadgarstek. Produkty tego typu to proste
aparaty, które daje się szybko założyć i za pomocą których również szybko zmierzyć ciśnienie. Są jednak w
większości mało dokładne i mogą wskazywać niewiarygodne wyniki. My, jako renomowany sklep z
produktami medycznymi zawsze staramy się doradzać urządzenia na ramię. Gdzie i jak kupić dobre
urządzenie do mierzenia ciśnienia? Nic prostszego - wystarczy wejść na stronę sklepikseniora. pl. Pod
wskazanym adresem znajduje się nowoczesny i co najważniejsze wiarygodny sklep internetowy z produktami
dla osób starszych, sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym. Nasze Biuro Obsługi Klienta stoi na bardzo
wysokim poziomie, a nasi doradcy chętnie odpowiedzą na każde pytanie, doradzą lub pomogą w zrobieniu
zakupów. Co jeszcze znajdziecie w naszej ofercie? Termometry, inhalatory, wspomniane już ciśnieniomierze
wszelkiego typu, a nawet telefony dla seniora z dużymi przyciskami. Nasz sklep umożliwia zakupy bez
rejestracji, wystarczy tylko podać swoje dane teleadresowe, a towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni
roboczych.
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