Engangs-flowtransduser



Uten filter, ingen sterilisering



Pasientsikkerhet



Kostnadseffektiv og økologisk



Enkelt Twist-to-Connect-system

Produktkode: M9256
Medikro® SpiroSafe flowtransduser er et éngangs pneumotakometer.
Ved bruk av SpiroSafe er det ikke nødvendig å bruke bakteriefilter,
sterilisering eller ekstra pappmunnstykker. Dette øker kapasiteten
for antall pasienter og sparer driftskostnader. Nøyaktigheten til
hver enkelt flowtransduser er kontrollert separat.
SpiroSafe er konstruert for å gi økt sikkerhet ved å hindre
overføring av smitte fra pasient til pasient. SpiroSafe bidrar
til miljøvern ved å produsere inntil 78 % mindre avfall enn
standardbakteriefiltre. Medikro éngangs-flowtransdusere er laget
av polyetylen og kan avfallsbehandles i forbrenningsanlegg uten
at det oppstår toksiske emisjoner.

SpiroSafe høydepunkter
Enkelt Twist-to-Connect-system

Uten filter, ingen sterilisering

Medikro Twist-to-Connect gjør det lett
og raskt å koble til og fjerne SpiroSafeflowtransdusere.

Med éngangs Medikro SpiroSafetransdusere er det ikke nødvendig å bruke
bakteriefilter eller utføre sterilisering.

Pasientsikkerhet

VCT-teknologi

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.

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

Miljøvennlig
Kostnadseffektivt
Medikro SpiroSafe kan byttes på noen få
sekunder. Hele systemet er deretter straks
rent og klar for neste pasient.

SpiroSafe bidrar til miljøvern ved å
produsere inntil 78 % mindre avfall enn
standardbakteriefiltre. Det er laget av
polyetylen og kan avfallsbehandles i
forbrenningsanlegg uten at det oppstår
toksiske emisjoner.

Kompatibel med

Pro

Nano

Produktkode: M9488

Produktkode: M9487

Primo
Produktkode: M9492

Din lokale Medikro-representant:

Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland
Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland
+358 44 777 7002
sales@medikro.com
www.medikro.com

På grunn av kontinuerlig videreutvikling av instrumentene kan spesifikasjonene bli endret uten forvarsel.
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