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PC-pohjainen diagnostinen spirometri



Diagnostinen spirometri



Verratonta kestävyyttä



Potilasturvallinen



Käyttäjäystävällinen

Tuotekoodi: M9492
Medikro® Primo on edullinen
PC-pohjainen spirometri
perusterveydenhuoltoon. Se on tarkka ja helppokäyttöinen
järjestelmä,
joka
täyttää
uusimmat
ATS/ERSspirometriastandardit.
Primo käyttää Medikro® Spirometriaohjelmistoa. Helppokäyttöinen
ja selkeä ohjelmisto antaa käyttäjille tarkat ja luotettavat
tulokset. Kertakäyttöisten Medikro® SpiroSafe -virtausantureiden
kanssa ei käytetä bakteerifilttereitä eivätkä ne vaadi sterilointia.
Näin voidaan nopeuttaa potilaan läpimenoaikaa ja vähentää
käyttökustannuksia.

Primon tärkeimmät ominaisuudet
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.

Suomalainen tulkinta ja
laskentakriteerit

Sarjavertailu
Sarjavertailun avulla voidaan seurata
yhden tai useamman muuttujan
kehityshistoriaa. Tämä helpottaa
hoidon seurannan ja vaikuttavuuden
dokumentointia, hoidon muutostarpeen
tunnistamista ja keuhkojen toiminnan
muutosten arviointia.

Medikro Spirometriaohjelmisto
valitsee parhaat tulokset ja käyrät
sekä tulkitsee ventilaatiofunktion
ja bronkodolataatiotutkimuksen,
suomalaisten MOODI-lehdessä julkaistujen,
suositusten mukaisesti.

PDF-tallennus

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.

Medikro takuu ja huolto

Loppuraportti on mahdollista
tallentaa PDF-tiedostoiksi tai kuvaksi
automaattisesti tai manuaalisesti.

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

Medikron takuu- ja huoltopaketit antavat
turvaa ja muita etuja kaikille Medikron
käyttäjille.

Kulutusosat ja Tarvikkeet

SpiroSafe
Tuotekoodi: M9256

Kalibrointipumppu
Tuotekoodi: M9474 (3L) / M9477 (1L)

Ambi
Tuotekoodi: M9489

Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio
PL 54, 70101, Kuopio
044 777 7003
myynti@medikro.fi
www.medikro.fi

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
MEDIKRO on Medikro Oy, Finlandin rekisteröity tavaramerkki.
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