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Användarvänlig

Hög patientsäkerhet

Fler än 90 parametrar

Tålig spirometer

primo
PC-baserad spirometer för mottagningar

Produktkod: M9492

Medikro® Primo är en professionell och effektiv PC-baserad 
spirometer för användning inom t ex primärvården. Det är 
ett noggrant och lättanvänt system som följer alla de senaste 
spirometrinormerna från ATS/ERS.

Primo utnyttjar programvaran Medikro® Spirometry Software. 
Systemet ger användaren tryggheten med pålitliga resultat 
med intuitiv navigering, inställbara tolkningsalternativ och 
tydlig visning av resultaten. Med engångsflödesgivarna Medikro® 
SpiroSafe behövs inga bakteriefilter eller sterilisering. Det ökar 
patienttillgängligheten och sparar driftskostnader.
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Förbrukningsartiklar och Tillbehör

Primo Highlights

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.
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Medikro eSupport
Medikro eSupport är din direktlänk till 
Medikro. Du får en kort responstid vid 

supportfrågor och online-hjälp 24/7. Det 
finns en omfattande kunskapsbas, en 

interaktiv felsökare och ett avsnitt för 
vanliga frågor och nedladdningar. Personlig 

online-support finns på kontorstid.

PDF-Export
Skriv ut slutrapporter i PDF-format eller 
som bilder, eller låt programmet göra det 
automatiskt.

Patientsäkerhet
SpiroSafe engångsflödesgivare minskar 
infektionsrisken. Ingen utandad luft 
kommer in i tryckslangen eller apparaten. 
Det hindrar smittöverföring mellan 
patienter och skyddar spirometern.

Användarvänlig
Medikro Spirometry Software är 

användarvänligt med intuitiv navigering 
och användning.

Trender
Med trendfunktionen kan läkaren följa 
den historiska utvecklingen av en eller 
flera individuella variabler. Det gör 
att det går att följa och dokumentera 
behandlingseffekter, identifiera behov av 
ändring av behandlingen samt utvärdera 
ändringar i lungfunktionen.

Flera beräkningskriterier och 
tolkningsalternativ 

MSS ger flera alternativ för beräkning 
av bästa PEF, FEV% och FEF. Dessutom 

finns tolkningsalternativ för 
ventilationsfunktion, spirometriresultat 

och bronkodilatationsundersökningar. 

 Kalibreringsspruta
Produktkod: M9474 (3L) / M9477 (1L)

 Ambi
Produktkod: M9489

 SpiroSafe
Produktkod: M9256

ISO
13485

ISO
9001

På grund av den fortsatta produktutvecklingen kan specifikationer ändras utan föregående meddelande.
MEDIKRO är ett inregistrerat varumärke som tillhör Medikro Oy, Finland.
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Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

+358 44 777 7002

sales@medikro.com
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