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ÖNEMLİ

Ürünü kullanmadan önce
talimatları dikkatlice okuyunuz
ve ileride tekrar başvurmak için
saklayınız.
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Uyarılar

Cihazı düşürmeyiniz, güçlü darbelere maruz bırakmayınız.
Hava pompası arızasına sebebiyet vermemek için Manşeti takmadan 
ölçüm yapmayınız. 

Tansiyon ölçümü dışında başka sebeplere kullanımı uygun değildir.
Kalıcı hasar vermemek için Cihaz ve manşetin içini açmayınız.
Cihazın su ile temasını engelleyiniz.

Cihazı yüksek ısılardan, direk güneş ışığından, nemden ve tozdan 
koruyunuz.

Telefon, telsiz mikrodalga fırın gibi elektromanyetik etkisi olan cihazların 
yanında ölçüm yapmayınız.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkartınız. Pil akmasından 
dolayı oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Pil ile kullanacaksanız alkalin pil tercih ediniz.
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Önlemler 

Bebeklerde ya da iletişim özrü olan kişilerde kullanmayınız.

Bu cihaz kalp ya da herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanan semptomları 
tedavi etmemektedir. Ölçüm sonuçları sadece bilgi içindir. Yorumlanması 
gereken ölçüm sonuçları için lütfen doktorunuza başvurunuz.

Diyabet ve ciddi damar sertliği olan hastalarda kullanımı uygun değildir. 
Kullanım ve öneriler için doktorunuza başvurunuz.
İleride tekrar başvurmak için kullanma kılavuzunu saklayınız.
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Cihazı Tanıma 

Model No: B03

Ölçüm
Değerlendirme
Skalası 

LCD Ekran

Ayar
Butonu

Hafıza
Butonu

Manşet Hava
Kanal Girişi

Start/Stop

Heartbeat symbol

Düşük Pil Göstergesi

Tarih Saat
Göstergesi

Büyük
Tansiyon

Küçük
Tansiyon

Nabız
Değeri

Adaptör
Girişi

Pil Kapağı

Son Ölçüm
Ortalaması

Hafıza
Ekranı

Kullanıcı

Hafıza
Bilgisi

4 adet AAA Pil

 

Manşet
(Standart Yetişkin 22cm - 32cm)

Hava Tüpü
Hava Giriş

Soketi

DC 6V Adaptör
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Genel Özellikler

- Sonuçların Rahat ve kolay okunmasını sağlayan geniş LCD ekran
- Gece ya da loş ortamlarda sonuçların rahat okunmasına yardımcı mavi 
ekran ışığı
- Tek Tuş ölçüm kolaylığı
- Tarih ve Saat göstergesi
- İki ayrı kullanıcı sonuçlarını saklayabilen 2x99 Hafıza
- Basit ve kolay kullanım
- Şık ergonomik tasarım
- Adaptör  ile kullanabilme imkanı
- Hızlı ve Doğru Ölçüm Teknolojisi
- Japon teknolojisi 
- Düşük Gürültü Tasarımı
- Akıllı Hata algılama sistemi
- Pil tasarrufu için Otomatik ekran kapanma
- Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre ölçüm değerlendirme skalası
- CE, ISO9001, FDA gibi bir çok sertifika ile onaylanmış kalite

Hızlı Kullanım Bilgisi: 

- Manşeti taktıktan sonra start-stop düğmesine basarak ölçümü 
gerçekleştirebilirsiniz.
- Hafıza bilgilerini görmek için Cihaz kapalı iken hafıza butonuna (MEM) 
basınız daha Hafızayı sıfırlamak için Hafıza butonuna 3 saniye basılı tutun.
- Tarih Saat ayarlamak için cihaz kapalı iken ayar butonuna (SET) basılı 
tutunuz. Set tuşuna basarak fonksiyonları değiştiriniz. Hafıza Tuşu (MEM) 
tuşuna basarak tarih saati ayarlayanız.
- 2 kişi ayrı olarak 99 hafıza tutabilmektedir. A ve B kişilerini değiştirmek 
için cihaz kapalı iken SET ( Ayar Butonu) düğmesine 3 saniye basılı tutarak 
açınız. Ekranda seçili kişi yanıp sönecektir. MEM (hafıza butonu) tuşuna 
basarak kişiyi değiştirin ve start/stop düğmesine basarak kaydedin. Seçili 
kişinin hafıza verilerini görmek için yukarıdaki yönergeleri izleyin.
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Cihazı Tanıma 

Model No: B05

Dokunmatik Ekran olduğu için tuşlara bastırmayınız

Siyah Dijital LCD Ekran

Ölçüm Değerlendirme
Skalası

Düşük Pil Uyarısı

Hafıza
Butonu

İleri Yön
Butonu

Ayar
Butonu

Start/Stop

DC 6V Adaptör
GirişiManşet

Hava
Kanalı

girişi

Kullanıcı Son Üç Ölçüm
Ortalaması

Hafıza Ekranı

Hafıza Bilgisi
Büyük

Tansiyon
Küçük

Tansiyon
Tarih Saat Göstergesi

Kalp Atış Sembolü
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Genel Özellikler

- Sonuçların Rahat ve kolay okunmasını sağlayan geniş LCD ekran
- Siyah LCD Ekran
- Tek Tuş ölçüm kolaylığı
- Tarih ve Saat göstergesi
- İki ayrı kullanıcı sonuçlarını saklayabilen 2x99 Hafıza
- Basit ve kolay kullanım
- Şık ergonomik tasarım
- Adaptör  ile kullanabilme imkanı
- Hızlı ve Doğru Ölçüm Teknolojisi
- Japon teknolojisi 
- Dokunmatik Tuş Fonksiyonu
- Düşük Gürültü Tasarımı
- Akıllı Hata algılama sistemi
- Pil tasarrufu için Otomatik ekran kapanma
- Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre ölçüm değerlendirme skalası
- CE, ISO9001, FDA gibi bir çok sertifika ile onaylanmış kalite

Hızlı Kullanım Bilgisi: 

- Manşeti taktıktan sonra start-stop düğmesine basarak ölçümü 
gerçekleştirebilirsiniz.
- Hafıza bilgilerini görmek için Cihaz kapalı iken hafıza butonuna (MEM) 
basınız daha sonra ileri yön tuşuna basarak ileri ,Hafıza tuşuna basarak 
geri hareket ederek önceki verilerinizi  görebilirsiniz.
- Hafızayı sıfırlamak için Hafıza butonuna 3 saniye basılı tutun.
- Tarih Saat ayarlamak için cihaz kapalı iken ayar butonuna basınız. İleri 
geri yön tuşlarıyla yıl, ay,tarih,saat,dakika bilgilerini ayarlayınız.
- 2 kişi ayrı olarak 99 hafıza tutabilmektedir. A ve B kişilerini değiştirmek 
için cihaz kapalı iken SET ( Ayar Butonu) düğmesine 3 saniye basılı 
tutarak açınız. Ekranda seçili kişi yanıp sönecektir. MEM (hafıza 
butonu) tuşuna basarak kişiyi değiştirin ve start/stop düğmesine 
basarak kaydedin. Seçili kişinin hafıza verilerini görmek için yukarıdaki 
yönergeleri izleyin.
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Cihazı Tanıma 

Model No: B06

LCD Ekran

İleri
geri
yön

butonu

Hafıza Butonu
Ayar Butonu

Start/Stop

DC 6V Adaptör Girişi

Manşet Hava Kanalı girişi

Büyük Tansiyon

Tarih Saat Göstergesi

Düşük Pil Göstergesi

Hafıza Ekranı

Küçük TansiyonSon üç ölçüm ortalaması

Kullanıcı
Nabız Değeri
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Genel Özellikler

- Sonuçların Rahat ve kolay okunmasını sağlayan geniş LCD ekran
- Gece ya da loş ortamlarda sonuçların rahat okunmasına yardımcı mavi 
ekran ışığı
- Tek Tuş ölçüm kolaylığı
- Tarih ve Saat göstergesi
- İki ayrı kullanıcı sonuçlarını saklayabilen 2x99 Hafıza
- Basit ve kolay kullanım
- Şık ergonomik tasarım
- Adaptör  ile kullanabilme imkanı
- Hızlı ve Doğru Ölçüm Teknolojisi
- Japon teknolojisi 
- Düşük Gürültü Tasarımı
- Akıllı Hata algılama sistemi
- Pil tasarrufu için Otomatik ekran kapanma
- Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre ölçüm değerlendirme skalası
- CE, ISO9001, FDA gibi bir çok sertifika ile onaylanmış kalite

Hızlı Kullanım Bilgisi: 

- Manşeti taktıktan sonra start-stop düğmesine basarak ölçümü 
gerçekleştirebilirsiniz.
- Hafıza bilgilerini görmek için Cihaz kapalı iken hafıza butonuna 
basınız daha sonra ileri geri yön tuşlarına basarak önceki verilerinizi 
görebilirsiniz.
- Hafızayı sıfırlamak için Hafıza butonuna 3 saniye basılı tutun.
- Tarih Saat ayarlamak için cihaz kapalı iken ayar butonuna basınız. İleri 
geri yön tuşlarıyla yıl, ay,tarih,saat,dakika bilgilerini ayarlayınız.
- 2 kişi ayrı olarak 99 hafıza tutabilmektedir. A ve B kişilerini değiştirmek 
için cihaz kapalı iken Start/Stop düğmesine 3 saniye basılı tutarak açınız. 
Tekrar start/ stop düğmesine bastıktan sonra istenilen kişi seçilmiş 
olacaktır. Kişilerin hafıza bilgilerini görmek için seçili olan kişi üzerinden 
yukardaki işlemleri yapabilrisiniz.
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Tarih Saat Fonksiyonun Ayarlanması

Piller takıldıktan sonra ekran saat ve tarih fonksiyonun ayarlanması için 
yanıp sönmeye başlayacaktır. 

İlk olarak ekrana Yıl gelmektedir. MEM tuşuna basarak yılı ayarlayınız.
Tekrar SET tuşuna bastığınızda Ay / Gün ekranı gelecek. MEM tuşuna 
basarak ayı ayarlayınız. Set tuşuna basarak gün bölümüne geçerek  MEM 
tuşuna basarak günü ayarlayınız.  Set tuşuna bastığınızda saat bölümünü 
MEM tuşuna basarak ayarlayınız. Set tuşuna tekrar basarak MEM tuşu ile 
Dakikayı ayarlayınız.  PA off / PA On fonksiyonunu  off konumunda olursa 
mmHg ölçüm yapacaktır. On konumunda olursa Kpa değerlerinde ölçüm 
yapacaktır. Bundan dolayı PA off konumunda olmasına dikkat ediniz.  
start/stop tuşuna basarak ayarlar tamamlamış olacaktır.

Ekran kapalıyken 3 saniye SET tuşuna basılı tutunuz. Ekrana A kullanıcısı 
yanıp sönecektir. Set tuşlarına basarak aynı ayarları tekrar yapabilirsiniz. 
Hiçbir şey yapılmadığında ekran otomatik olarak 60 saniye içinde kendini 
kapatır.

Ölçüm Hazırlığı

Doğru ve sağlıklı bir ölçüm için;
Ölçüm yapmadan önce en az 30 dakika önce bir şey yemeyin, içmeyin, 
herhangi bir spor, aktivite, çay alkol gibi kafeinli içecekleri almayın.
Ölçüm esnasında sakin ve rahat olun.

Doğru ölçüm pozisyonlarına dikkat ediniz.
İki ölçüm arası 5-10 dakika ara veriniz.
Uzun süreli takip tansiyonunuz hakkında sağlıklı bilgi verecektir.
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Manşetin Kola Takılması

1- Manşetin hava borusunu cihazın sol tarafında yer alan hava şişirme 
yuvasına takınız.

2- Metal kısmı deriye temas etmeyecek şekilde cırtlı yapştırıcı kısmı dışa 
dönük olarak takılır. Hava borusu resimde görüldüğü gibi sol kola dışa 
dönük ve iç kol hizasını ortalaması gerekmektedir.

3- Tüp şeklini almış manşeti kolunuzdan geçiriniz, manşetin alt kısmı 
dirseğinizden yaklaşık bir parmak ( 2-3 cm) mesafesinde boşluk bırakınız 
ve manşeti kolunuza sıkıca sarınız.
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Doğru Ölçüm Pozisyonu

Otururken

Ölçümlerinizin doğrulu açısından tansiyon aletinizin manşetinin kalp 
hizasında olması çok önemlidir. Manşetin kalp hizasının altında veya 
üstünde olması ölçüm sonuçlarında sapmaya sebep olacaktır.

Ayaklarınız zemine düz basacak şekilde bir sandalyeye oturunuz. 
Kolunuzun manşet ile kalp hizasında olacak şekilde avuç içi yukarıya 
dönük olarak masanın üzerine koyunuz. Dik bir oturma şekli ile ölçüme 
başlayınız. 

Yatarken

Özel durumlarda yatarak da tansiyon ölçebilirsiniz. Sırt üstü yatınız. 
kolunuzun ve manşetin kalp seviyesiyle aynı hizada olacak şekilde ve 
avuç içi yukarıya dönük koyunuz. Ölçüm işlemini gerçekleştiriniz.

 DİKKAT 
Konuşmak, Hareket etmek, Manşeti kalp seviyesinden farklı noktada 
tutmak, ölçüm sırasında ciddi olmamak gibi hareketler tansiyon 
sonuçlarınızı ciddi derecede etkiler.
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Tansiyon Ölçümünün Yapılması

Ölçüme başlamak için start / stop düğmesine basınız. Ölçüm 
başlayacaktır. Ölçüm bittikten sonra tekrar start/ stop düğmesini 
bastığınızda ekran kapanacaktır.  Ölçülen veriler otomatik olarak hafızaya 
kaydedilecektir.

Hafıza Fonksiyonlarının Kullanılması

Ölçülen değerlerin tekrar izlenmesi için MEM (Hafıza Butonu) Tuşuna 
basınız. Ekranda en son ölçüm yaptığınız ölçüm değeri gelecektir. Tekrar 
MEM (Hafıza Butonu) tuşuna basarak önceki tansiyon ölçülerinizi de 
izleyebilirsiniz. MEM (Hafıza Butonu) tuşuna basılı tutarak hızlı bir şekilde 
hangi ölçüm aralığın görmek istiyorsanız ekrandan izleyiniz ve MEM 
(Hafıza Butonu) tuşunu bırakınız. 

İki farklı kişi için 99 hafıza tutabilme özelliği vardır. İlk açılışta otomatik 
olarak A kişisi için veri tutar. 

Eğer farklı bir kişi için tansiyon ölçüleri izlenilmek isteniyorsa SET ( Ayar 
) tuşuna basılı tutarak açınız A kişisi yanıp sönmeye başladığında MEM 
(Hafıza Tuşu) tuşuna basarak B kişisini seçininiz ve Start/ Stop düğmesine 
basınız. Artık B kişisi için hem ölçüm yapılabilir hem de eski ölçüm takibi 
yapabilirsiniz. Tekrar A kişisine geçmek için aynı yolu izleyerek A kişisini 
seçiniz.

Hafızanın Sıfırlanması için MEM (Hafıza Tuşuna)  tuşuna 3 saniye basılı 
tutarak açınız eliniz kaldırmadan SET tuşuna bastığınızda ekrana ALL EE 
ibaresi gelecektir. Hafıza böylece sıfırlanacaktır.
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Cihazın Temizlenmesi ve Bakım

- Cihazı temizlerken alkollü ve aşındırcı madde kullanmayınız.
- Cihazı temizlerken suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın ve daha sonra 
kuru bez ile siliniz.
- Manşeti nemli ve sabunlu bir bez ile temizleyiniz. Manşeti kesinlikle 
yıkamayınız.
- Cihazı ve manşeti su ile temas ettirmeyiniz. 
- Cihazın manşetini eğmeyeniz, bükmeyiniz ve ters çevirmeyiniz.
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HATA MESAJLARI

Cihazınız tamamen yüksek güvenlik standartlarında üretilmiştir. Herhangi 
bir problem ile karşılaştığınızda aşağıdaki tabloyu dikkate alınız. Eğer 
probleminize çözüm bulamadıysanız teknik servis ile irtibata geçiniz. (90 
232 231 11 05 //info@deppomed.com). Kesinlikle cihazın içini açmayınız. 
Teknik servis haricinde açılan cihaz Garanti Kapsamı dışında kalacağını 
unutmayınız.

Arıza Belirtileri Çözüm Önerileri

Ekran Açılmıyor, 
Cihazda Güç Yok

Pil uçlarını kontrol edin (+,-) Pilleri çıkartıp bir 
süre bekleyin. Pilleri tekar takınız. Çalışmıyorsa 
pilleri değiştiriniz. Adaptör ile kullanımı deneyiniz.

Şişme Başlamıyor 
ve ya Hava Basıncı 
Yükselmiyor

Manşetin cihaza doğru takıldığından emin olunuz. 
Hava şişirme borusunu kıvrılmadığına dikkat 
ediniz.

Ölçüm yapılamıyor ve 
ekranda hata mesajı 
veya yanlış sonuç var.

Manşeti tekrar takınız. Rahatlayın ve oturunuz.  
Ölçüm esnasında hareket etmeyin manşetin 
kalp hizasında olduğuna emin olunuz. Ciddi kalp 
rahatsızlığı olanlarda ölçüm hatası olabilir.

Ekranda Hata Mesajı

Manşet düzgün takılmamış, ya da manşette 
arıza olduğunu göstermektedir. Cihaz nabzı 
algılamadığı zamanlarda ölçümü durdurabilir. 5 
dakika ardan sonra tekrar ölçüm yapınız. Sorun 
çözülmez ise Teknik servis ile irtibata geçiniz.
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Tansiyon Sonuçları Değerlendirme Tablosu

İdeal Tansiyon Değeri: 120 / 80 Ekran Skalası Yeşil
Normal Tansiyon Değer Aralığı : 100-139 / 60-89 Ekran Skalası : Yeşil
Hiper Tansiyon Başlangıç Değer Aralığı: 140-159 / 90-99 Ekran Skalası : Sarı
1.Kademe Yüksek Tansiyon Değer Aralığı: 160-179 / 100-109
Ekran Skalası : Kırmızı
2. Kademe Yüksek Tansiyon Değer Aralığı: >180/ >110 Ekran Skalası: Kırmızı

(mmHg)

Appropriate 
value 
(Ideal value)

Standard blood 
pressure

 Normal pressure value

Mild hypertension

Moderate hypertension

Severe hypertension

(mmHg)
80 85 90 100 110

120

130

140

160

180

High blood pressure

Low blood pressure
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Teknik Özellikler

Model No Arm-Type B03 Arm-Type B05 Arm-Type B06

Display LCD Digital Display with light LCD Black Digital Display LCD Digital Display with light

Measurement Oscillometric method Oscillometric method Oscillometric method

Measurement Range 0-290 mmHg /40 to 180 b/m 0-300 mmHg /40 to 180 b/m 0-300 mmHg /40 to 180 b/m

Şarj Süresi
Pressure: Within ±3 mmHg
Pulse Rate: Within ±5% of 
reading

Pressure: Within ±3 mmHg
Pulse Rate: Within ±5% of 
reading

Pressure: Within ±3 mmHg
Pulse Rate: Within ±5% of 
reading

Power Supply 4*AAA bateries, DC 6V *AAA bateries, DC 6V *AAA bateries, DC 6V

Battery Life Span
Approx. 200 times using 
alkaline batteries

Approx. 200 times using 
alkaline batteries

Approx. 200 times using 
alkaline batteries

Inflation
Automatic inflation with 
pumping

Automatic inflation with 
pumping

Automatic inflation with 
pumping

Air Release
Automatic rapid air release by 
electromagnetic control valve

Automatic rapid air release by 
electromagnetic control valve

Automatic rapid air release by 
electromagnetic control valve

Pressure Detection
Electrostatic capacity semi-
conductor pressure sensor

Electrostatic capacity semi-
conductor pressure sensor

Electrostatic capacity semi-
conductor pressure sensor

Operating Temperature 
and Humidity

+10C to +40C; 30 to 85% RH

Storage Temperature  
Humidtiy

-20 C ~ +60 C 10%RH~95%RH -20 C ~ +60 C 10%RH~95%RH -20 C ~ +60 C 10%RH~95%RH

Acceptable 
circumference of arm

Approx. 220-320mm Approx. 220-320mm Approx. 220-320mm

Weight of Main Unit 150 g 160 g 180 g

External Dimensions 290(w)x140(h)x225(d) mm 206 (w)x55(h)x48(d) mm 140 (w)x140(h)x75(d) mm

Electric Shook 
protection

İnternal power supply II, 
device type B

İnternal power supply II, 
device type B

İnternal power supply II, 
device type B

Accessories
Instruction Manuel, 
adaptor,batteries

Instruction Manuel, batteries
Instruction Manuel, 
adaptor,batteries
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Garanti Koşulları

• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi satın
 alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.
• Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti
 kapsamındadır.
• Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
 geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş
 günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
 istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi,
 temsilciliği, ithalatçısı 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde
 imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar
 benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
 etmek zorundadır.
• Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
 hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen 
 parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
 ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
• Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi
 içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
 tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
 veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının
 altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
 yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
 halinde sırayla satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
 imalatçısı –üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
 tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,
 tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kusur
 oranında bedel indirimi talep edebilir.
• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
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Garanti

Garanti hizmetinden faydalanabilmek için ürünün tarihli satın alma
belgesi veya garanti belgesi ile yetkili servise ulaştırılması gerekmektedir.
Bu garanti kaza, yanlış kullanım, hatalı tamir veya yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan modifikasyon, kötü kullanım ve yanlış güç kaynağı ile
kullanım durumlarında meydana gelen hasar ve arızları kapsamaz. Bu
gibi arızlarda ücret talep edilir. Bu garanti yukarıda bahsi geçen konular
dışındaki arızaları garanti kapsamı dışında tutar.
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GARANTİ BELGESİ
Ü

rü
n

Cinsi KOLDAN TANSİYON ALETİ

Markası Corelife
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İTHALATÇI FİRMA

Deppomed Sağlık Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Efeler Mahallesi B. Hayrettin Paşa Caddesi NO 108 Buca / İzmir

TEL 0 232 231 11 05 • info@deppomed.com
www.corelife.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Xinyu Electronic Co., Limited
NO 3, Futian 5Rd, Shite industrial, Guangkou Town, Zhongshan, Guangdong, PRC.

TEL (86) 760-88817686-603 FAX (86) 760-88818598

MODEL NO XY-B03, XY-B05, XY-B06
CORELIFE ARM TYPE BLOOD PRESSURE MONITOR



www.corelife.com.tr


