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Produktkode: M9488

Medikro® Pro representer det nyeste innen PC-basert spirometri. 
Det er et nøyaktig og presist diagnostisk spirometer med 
integrerte sensorer for måling av temperatur, fuktighet og trykk 
for automatisk BTPS-justering i sanntid. 

Pro bruker den lett forståelige Medikro® Spirometry Software 
(MSS). Systemet passer perfekt for leger som behøver et 
presist spirometer med programvare som i stor grad kan 
tilpasses brukeren, og med klar visualisering av resultatene og 
ypperlig nettverkskapasitet. Med éngangs Medikro® SpiroSafe-
flowtransdusere er det ikke nødvendig å bruke bakteriefilter eller 
utføre sterilisering. Dette øker kapasiteten for antall pasienter og 
sparer driftskostnader.

Integrert værstasjon

Alt i ett - spirometer for laboratorium

Nettverks- og forbindelseskapasitet

3D animasjon for barn

PC-basert spirometer for laboratorium
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Forbruksartikler og tilbehør

Pro høydepunkter

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

 Garanti og service SpiroSafe
Produktkode: M9256
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Din lokale Medikro-representant:

Alternativ bronkial provokasjon
Bruk ferdigproduserte protokoller for 

bronkial provokasjon, opprett dem fra 
eksisterende protokoller eller generer helt 

nye.

VCT-teknologi
Vibration Control Tubing (VCT) fjerner 
signalstøyen som forårsakes av pasientens 
og slangens bevegelser. Dermed 
stabiliseres signalet, og den kvaliteten på 
spirometri blir generelt forbedret.

Incitamentet Frosken Freddie
Medikros Frosken Freddie er verdens 
eneste 3D-animasjonsincitament. 
Freddie fanger barns oppmerksomhet 
og oppmuntrer til maks. prestasjon. 
Det bedrer kvaliteten på 
spirometriresultatene.

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.

Kostnadseffektivt
Kombinasjonen av maskinvarens og 

programvarens egenskaper og bruken 
av SpiroSafe-éngangsprodukter øker 

kapasiteten for antall pasienter og gjør 
systemet kostnadseffektivt.

Automatisert BTPS-justering i 
sanntid 
Temperatur-, trykk- og fuktighetssensorene 
registrerer straks omgivelsenes betingelser 
og muliggjør BTPS-justering i sanntid.


