Flowtransducer til engangsbrug



Ingen filtre, ingen sterilisering



Patientsikkerhed



Omkostningseffektiv & miljøvenlig



Enkelt Twist-to-Connect-system

Produktkode: M9256
Medikro® SpiroSafe flowtransducer er et pneumotach til
engangsbrug. Med SpiroSafe er der intet behov for bakteriefiltre,
sterilisering eller ekstra papmundstykker. Dette øger antallet
af patienter, der kan testes, og fører til besparelser af
driftsomkostninger. Hver enkelt flowtransducer er verificeret
individuelt med hensyn til nøjagtighed.
SpiroSafe er fremstillet til at øge sikkerheden ved at forhindre
krydskontaminering fra patient til patient. SpiroSafe hjælper med
at beskytte miljøet ved at danne op til 78 % mindre affald end
standard bakteriefiltre. Medikro flowtransducere til engangsbrug
er fremstillet af polyethylen, og kan bortskaffes ved forbrænding
uden at udlede giftige slutprodukter.

SpiroSafe Highlights

Enkelt Twist-to-Connect-system
Twist-to-Connect-systemet fra Medikro
gør det let at tilslutte og fjerne SpiroSafe
flowtransducere enkelt og hurtigt.

Ingen filtre, ingen sterilisering
Med Medikro SpiroSafe transducere
til engangsbrug er der ikke behov for
at anvende bakteriefiltre eller udføre
steriliseringer.

VCT-teknologi

Patientsikkerhed

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.

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.

Miljøvenlig
Omkostningseffektivt
Medikro SpiroSafe kan ændres på blot
nogle sekunder. Hele systemet er dermed
straks rent og klart til næste patient.

SpiroSafe hjælper med at beskytte miljøet
ved at danne op til 78 % mindre affald end
standard bakteriefiltre. Det er fremstillet
af polyethylen og kan bortskaffes ved
forbrænding uden at dudlede giftige
slutprodukter.
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