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Produktkode: M9488

Medikro® Pro repræsenterer state of the art præstation 
ved PC-baseret spirometri. Det er et nøjagtigt og præcist 
diagnostisk spirometer med indbyggede sensorer til måling af 
omgivelsesbetingelserne for automatisk BTPS-korrektion i realtid. 

Pro anvender det omfattende Medikro® Spirometry Software 
(MSS). Systemet er som skræddersyet til læger, der har behov 
for et præcist spirometer med software, som i høj grad kan 
tilpasses, tydelig visualisering af resultaterne og fremragende 
netværksfunktion. Med Medikro® SpiroSafe flowtransducere til 
engangsbrug er der ikke behov for bakteriefiltre eller sterilisering. 
Dette øger antallet af patienter, der kan testes, og fører til 
besparelser af driftsomkostningerne.

Indbygget måling af omgivelsesbetingelserne

Alt-i-ét laboratoriespirometer

Netværk & opkobling

3D børneincitament

PC-baseret laboratoriespirometer
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Forbrugsvarer & Tilbehør

Pro Highlights

 Kalibreringssprøjte
Produktkode: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)

 SpiroSafe
Produktkode: M9256

ISO
13485

ISO
9001
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Din lokale repræsentant fra Medikro:

Valgfri Bronkial Provokation
Anvend allerede udfærdigede protokoller 

for bronkial provokation, dan dem fra 
eksisterende protokoller eller dan helt nye 

protokoller.

VCT-teknologi
Slanger med Vibration Control Tubing (VCT 
- vibrationskontrol) udligner den signalstøj, 
der forårsages, hvis patienten eller 
slangerne flytter sig. Dette stabiliserer 
signalet og forbedrer den samlede kvalitet 
af spirometrien.

Frøen Freddie-incitament
Medikros Frøen Freddie er det eneste 
animerede 3D-incitament i verden. 
Freddie fanger børnenes opmærksomhed 
og ansporer til en maksimal præstation. 
Dette forbedrer kvaliteten af 
spirometriresultaterne.

Patientsikkerhed
SpiroSafe flowtransducere til engangsbrug 

giver sikkerhed med hensyn til 
infektionskontrol. Ingen udåndingsluft når 

ind i trykslangen eller apparatet. Dette 
forhindrer krydskontaminering fra patient 

til patient, og beskytter spirometeret.

Omkostningseffektivt
Kombinationen af hardware- og 

softwarefunktioner og anvendelsen af 
SpiroSafe til engangsbrug øger antallet af 
patienter, der kan testes, og gør systemet 

omkostningseffektivt.

Automatiseret BTPS-korrektion i 
realtid 
Temperatur-, tryk- og 
luftfugtighedssensorer registrerer 
omgivelsesbetingelserne automatisk, og 
gør en autentisk BTPS-korrektion i realtid 
mulig.


