Wegwerpmeetmondstuk



Geen filters, geen sterilisatie nodig



Veiligheid van de patiënt



Kosteneffectief en ecologisch



Gemakkelijk Twist-to-Connect-systeem

Productcode: M9256
Het
Medikro®
SpiroSafe-meetmondstuk
is
een
wegwerppneumotachograaf. Met SpiroSafe zijn bacteriefilters,
sterilisatie of extra kartonnen mondstukken overbodig. Hierdoor
kunnen meer patiënten worden behandeld en wordt bespaard op
de kosten. Ieder afzonderlijk meetmondstuk is individueel getest
op accuratesse.
SpiroSafe is ontwikkeld voor het vergroten van de veiligheid,
door kruisbesmetting tussen patiënten onderling te vermijden.
SpiroSafe levert 78% minder afval op dan standaard bacteriefilters
en is daardoor een milieuvriendelijk alternatief. Medikrowegwerpmeetmondstukken zijn gemaakt van polyethyleen en
geven bij verbranding als afval geen giftige stoffen af.

SpiroSafe Highlights
Gemakkelijk Twist-to-Connectsysteem
Medikro Twist-to-Connect zorgt dat het
vastmaken en verwijderen van SpiroSafemeetmondstukken snel en gemakkelijk
verloopt.

Geen filters, geen sterilisatie
nodig
Met het Medikro® SpiroSafe-meetmondstuk
voor eenmalig gebruik zijn bacteriefilters
of sterilisatie overbodig.

Veiligheid van de patiënt

VCT-technologie

SpiroSafe-meetmondstukken geven
de nodige veiligheid als het gaat om
infectiebeheersing. Er komt geen
uitgeademde lucht in de drukslang of
het apparaat terecht. Dit voorkomt
kruisbesmetting tussen patiënten onderling
en beschermt de spirometer zelf.

De Vibration Control Tubing (VCT)
neemt de signaalruis van bewegingen
van de patiënt en de slangen weg.
Hierdoor stabiliseert het signaal zich en
verbeteren de algehele resultaten van de
spirometrietests.

Milieuvriendelijk

Kostenefficiënt
Medikro SpiroSafe kan binnen enkele
seconden worden vervangen. Het hele
systeem is direct weer schoon en kan voor
de volgende patiënt worden gebruikt.

SpiroSafe levert 78% minder afval op dan
standaard bacteriefilters en is daardoor
een milieuvriendelijk alternatief. Het is
gemaakt van polyethyleen en geeft bij
verbranding als afval geen giftige stoffen
af.

Compatibel Met

Pro

Nano

Productcode: M9488

Productcode: M9487

Primo
Productcode: M9492

Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com
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