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� Aidosti siirrettävä

Verratonta kestävyyttä

Potilasturvallinen

Ympäristöystävällinen

Tuotekoodi: M9487

Medikro® Nano on maailman pienin Windows-yhteensopiva 
spirometri. Nanon ansiosta PC-pohjaisen spirometrin edut ovat 
nyt kannettavien laitteiden ulottuvilla. 

Nano käyttää helppokäyttöistä Medikro® Spirometriaohjelmistoa 
(MSS). Järjestelmän ominaisuudet täyttävät niiden käyttäjien 
tarpeet, jotka haluavat suorittaa testin paikan päällä 
siirrettävällä laitteella tulosten tarkkuudesta tinkimättä. 
Kertakäyttöisten Medikro SpiroSafe -virtausantureiden kanssa 
ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia. 
Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa ja vähentää 
käyttökustannuksia.

PC-pohjainen spirometri mobiiliin käyttöön
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Kulutusosat ja tarvikkeet

Nanon tärkeimmät ominaisuudet
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 Ambi
Tuotekoodi: M9489

PDF-tallennus
Loppuraportti on mahdollista 

tallentaa PDF-tiedostoiksi tai kuvaksi, 
automaattisesti tai manuaalisesti.

Potilasturvallinen
Kertakäyttöiset SpiroSafe-virtausanturit 
ovat potilasturvallisia. Hengitysilmaa 
ei pääse paineletkuun tai laitteeseen. 
Tämä estää potilaiden välisen 
ristikontaminaation ja suojaa spirometria.

Käyttäjäystävällinen
Medikro Spirometriaohjelmisto on 

käyttäjäystävällinen. Ohjelmiston käyttö 
on helppoa ja luontevaa.

Liikuteltava
Medikro® Nano on maailman pienin 
Windows-yhteensopiva spirometri. 
Nanon ansiosta PC-pohjaisen spirometrin 
edut ovat nyt kannettavien laitteiden 
ulottuvilla.

Pieni ja kestävä
Laitteiston toimintahäiriöiden ja 

vikahuoltotarpeen vähentämiseksi laite 
on suunniteltu ilman liikkuvia osia ja 

elektroniikan määrä on minimoitu.

Suomalainen tulkinta ja 
laskentakriteerit
Medikro Spirometriaohjelmisto 
valitsee parhaat tulokset ja käyrät 
sekä tulkitsee ventilaatiofunktion 
ja bronkodolataatiotutkimuksen, 
suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen, 
suositusten mukaisesti.
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 Kalibrointipumppu
Tuotekoodi: M9474 (3L) / M9477 (1L)

 SpiroSafe
Tuotekoodi: M9256


