
�

�

�

�

Produktkod: M9488

Medikro® Pro erbjuder ett professionellt och effektivt PC-baserat 
spirometrisystem. Det är en noggrann diagnostisk spirometer 
med inbyggda sensorer för mätning av omgivningsförhållanden 
för automatisk BTPS-korrigering i realtid.

Pro utnyttjar den lättbegripliga programvaran Medikro® 
Spirometry Software (MSS). Systemet är perfekt för läkare 
som behöver en noggrann spirometer med programvara som 
i stor utsträckning kan skräddarsys, klar presentation av 
resultaten och utmärkta möjligheter för arbete i nätverk. 
Med engångsflödesgivarna Medikro® SpiroSafe behövs inga 
bakteriefilter eller sterilisering. Det ökar patienttillgängligheten 
och sparar driftskostnader.

Komplett spirometer med provokationsoption

Avancerad PC-baserad spirometer

Mätning av omgivningsförhållanden

3D-animering för barn

Avancerad PC-baserad spirometer
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Förbrukningsartiklar och Tillbehör

Pro Highlights

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

 Garanti och service 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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Er Medikro-representant:

Tillval: Bronkialprovokation
Använd färdiga protokoll för 

bronkialprovokation, skapa dem från 
existerande protokoll eller skapa helt nya.

VCT-teknologi
Vibration Control Tubing (VCT) tar bort 
signalbrus från patientens och slangens 
rörelser. Det stabiliserar signalen och 
förbättrar den totala kvaliteten på 
spirometriresultaten.

Uppmuntran med Grodan Freddie
Medikros Groda Freddie är världens enda 
3D-animerade spirometrifunktion som 
är utformad för barn. Freddie fångar 
barnens uppmärksamhet och uppmuntrar 
till maximal prestanda. Det förbättrar 
kvaliteten på spirometriresultaten.

Patientsäkerhet
SpiroSafe engångsflödesgivare minskar 

infektionsrisken. Ingen utandad luft 
kommer in i tryckslangen eller apparaten. 

Det hindrar smittöverföring mellan 
patienter och skyddar spirometern.

Kostnadseffektivt
Kombinationen av apparat- och 

programegenskaper samt användningen 
av SpiroSafe engångsflödesgivare ökar 

patienttillgängligheten och gör systemet 
kostnadseffektivt.

Automatisk BTPS-korrigering i 
realtid 
Sensorer för temperatur, tryck och 
luftfuktighet känner automatiskt av 
omgivningen och möjliggör BTPS-
korrigering i sann realtid.


