primo
PC-gebaseerde praktijkspirometer



Duurzame praktijkspirometer



Meer dan 90 parameters



Veiligheid van de patiënt



Gebruiksvriendelijk

Productcode: M9492
Medikro® Primo is een professionele, efficiënte pc-gebaseerde
spirometer voor primaire zorgverlening. Het is een accuraat
systeem, voldoet aan de nieuwste ATS/ERS-standaarden voor
spirometrie en is gemakkelijk in het gebruik.
Primo maakt gebruik van Medikro® Spirometry Software (MSS).
Het systeem geeft huisartsen de zekerheid van betrouwbare
resultaten en combineert dit met een intuïtieve navigatie,
instelbare interpretatie-opties en duidelijke visualisatie van de
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.

Primo Highlights
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.

Trending

Meerdere berekeningscriteria en
interpretatie-opties mogelijk

De trendingfunctie biedt artsen de
mogelijkheid om de historische ontwikkeling
van een of meer losse variabelen te volgen.
Hierdoor kan het effect van een behandeling
worden bewaakt en gedocumenteerd, kan
worden bepaald of de behandeling moet
worden aangepast en kan worden vastgesteld
of zich veranderingen in de longfunctie
hebben voorgedaan.

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.

Medikro eSupport
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

Medikro eSupport is uw directe link naar
Medikro. Hier wordt u snel geholpen
en wordt 24 uur per dag/7 dagen per
week online-ondersteuning geboden.
Bovendien kunt u beschikken over een
enorme kennisdatabank, een interactieve
foutoplossingsapplicatie en een gedeelte
met veelgestelde vragen en downloads.

PDF-Export
Laat de definitieve uitslagen afdrukken in
pdf-formaat of als afbeeldingen, of laat de
software dit automatisch doen.

Verbruiksartikelen & Accessoires

SpiroSafe
Productcode: M9256

Kalibratiespuit

Ambi

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

Productcode: M9489

Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com

Instrumenten worden steeds verder ontwikkeld. De specificaties kunnen daardoor onaangekondigd veranderen.
MEDIKRO is een geregistreerd handelsmerk van Medikro Oy, Finland.
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