PC-basert mobilt spirometer



Ultimat mobilitet



Enestående holdbarhet



Pasientsikkerhet



Miljøvennlig

Produktkode: M9487
Medikro® Nano er verdens minste Windows-kompatible spirometer,
med en vekt på bare 11 g. Med Nano er nå fordelene med PCbasert spirometri tilgjengelig i en mobil setting.
Nano bruker brukervennlig Medikro® Spirometry Software (MSS).
Systemets egenskaper tilfredsstiller behovet til leger som ønsker å
utføre undersøkelser på stedet med et mobilt system og samtidig
forventer resultater som er presise og nøyaktige. Med éngangs
Medikro® SpiroSafe-flowtransdusere er det ikke nødvendig å bruke
bakteriefilter eller utføre sterilisering. Dette øker kapasiteten for
antall pasienter og sparer driftskostnader.

Nano høydepunkter
Mobilitet
Medikro Nano er verdens minste Windowskompatible spirometer, med en vekt på
bare 11 g. Med Nano er nå fordelene med
PC-basert spirometri tilgjengelig i en mobil
setting.

Liten og holdbar
Minimalisert elektronikk reduserer
maskinvarefeilene og behovet for
omfattende vedlikehold.

Pasientsikkerhet
Engangs SpiroSafe-flowtransdusere gir
sikkerhet gjennom infeksjonskontroll.
Ingen luft som pustes ut, kommer inn
i trykkslangen eller enheten. Dette
hindrer at det overføres smitte fra
pasient til pasient, og dessuten beskyttes
spirometeret.

Brukervennlig
Medikro Spirometry Software er
brukervennlig og byr på intuitiv navigasjon
og bruk.

Flere kriterier for beregning og
alternativer for tolkning
MSS gir flere alternativer for beregning
av Beste PEF, FEV% og FEF. I tillegg
finnes det alternativer for tolkning av
ventileringsfunksjon, spirometriresultater
og bronkodilatasjonstesten.

PDF-eksport
Du kan skrive ut sluttrapporter i PDFformat eller som bilder, eller du kan la
programvaren gjøre det automatisk for
deg.

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

Forbruksartikler og tilbehør

Kalibreringssprøyte

SpiroSafe
Produktkode: M9256

Produktkode: M9474 (3 L) / M9477 (1 L)

Ambi
Produktkode: M9489

Din lokale Medikro-representant:

Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland
Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland
+358 44 777 7002
sales@medikro.com
www.medikro.com

På grunn av kontinuerlig videreutvikling av instrumentene kan spesifikasjonene bli endret uten forvarsel.
MEDIKRO er et registrert varemerke som tilhører Medikro Oy, Finland.
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