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� Ultieme mobiliteit

Onvergelijkbaar robuust

Veiligheid van de patiënt

Milieuvriendelijk

Productcode: M9487

Medikro® Nano is de kleinste spirometer ter wereld die compatibel 
is met Windows. Hij weegt maar 11 g. De Nano biedt de voordelen 
van PC-gebaseerde spirometrie nu ook aan binnen een mobiele 
setting. 

Nano maakt gebruik van de gemakkelijk toe te passen Medikro® 
Spirometry Software (MSS). De functies van dit systeem voldoen 
aan de wensen van artsen die ter plekke willen kunnen meten met 
behulp van een mobiel systeem, maar toch uit zijn op precieze en 
accurate resultaten. Door het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk 
voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters of sterilisatie overbodig. 
Hierdoor kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt 
bespaard op de kosten.

PC-gebaseerde mobiele spirometer
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Instrumenten worden steeds verder ontwikkeld. De specificaties kunnen daardoor onaangekondigd veranderen.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

PDF

PDF-export
Laat de definitieve uitslagen afdrukken in 

pdf-formaat of als afbeeldingen, of laat de 
software dit automatisch doen.

Veiligheid van de patiënt
SpiroSafe-meetmondstukken geven 
de nodige veiligheid als het gaat om 
infectiebeheersing. Er komt geen 
uitgeademde lucht in de drukslang of 
het apparaat terecht. Dit voorkomt 
kruisbesmetting tussen patiënten onderling 
en beschermt de spirometer zelf.

Gebruiksvriendelijk
Medikro Spirometry Software is 

gebruiksvriendelijk en biedt intuïtieve 
navigatie en gebruiksmogelijkheden.

Mobiliteit
Medikro Nano is de kleinste spirometer ter 
wereld die compatibel is met Windows. 
Hij weegt maar 11 g. De Nano biedt de 
voordelen van PC-gebaseerde spirometrie 
nu ook aan binnen een mobiele setting.

Klein en robuust
Door de geminimaliseerde 

elektronica vermindert het aantal 
hardwarefouten en zijn geen uitgebreide 

onderhoudsprocedures nodig.

Meerdere berekeningscriteria en 
interpretatie-opties mogelijk
MSS biedt verschillende opties voor het 
berekenen van beste PEF, FEV% en FEF. 
Daarnaast zijn er opties beschikbaar voor 
het interpreteren van de ventilatiefunctie, 
spirometerbevindingen en de 
bronchodilatatietest.
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Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

 Kalibratiespuit
Productcode: M9474 (3L) / M9477 (1L)

 SpiroSafe
Productcode: M9256


