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Stor nøjagtighed og præcision

Robust aluminiumsdesign

Fremragende stabilitet

Fås med et universalt adaptersæt

Kalibreringssprøjter med højpræcisionsvolumen

Produktkode: M9474 (3000 ml) • M9477 (1000 ml)

Medikro® kalibreringssprøjter er vigtige redskaber til laboratoriets 
kvalitetsbehandling. De er lette at anvende og opfylder eller 
overgår de seneste anbefalinger fra ATS/ERS 2005 med hensyn til 
nøjagtighed og præcision. 

Medikro 3000 og 1000 er fremstillet af 6061-T6 aluminiumslegering, 
der garanterer stor robusthed og en lang levetid for produktet. 
Deres særlige sekskantede form, med polstring på alle seks sider 
i den fulde længde, giver fremragende stabilitet. Sprøjterne er 
fremstillet, så de kan holde til det miljø, lungefunktionstesten 
finder sted i.



Relaterede produkter

Kalibreringssprøjte highlights

6061-T6

Fremragende stabilitet
Det særlige sekskantede design har 

integreret polstring på alle siderne. Dette 
sikrer en stabil kalibreringsprocedure og 

forhindrer at sprøjterne ruller.

Nøjagtighed & præcision
Medikro kalibreringssprøjter opfylder eller 
overgår alle de seneste anbefalinger fra 
ATS/ERS med hensyn til nøjagtighed og 
præcision.

6061-T6 aluminiumslegering
Medikro kalibreringssprøjter er 

fremstillet af den alsidige 6061-T6 
aluminiumslegering. Dette garanterer 
robusthed og sikrer en lang levetid for 

produktet.

Enkel at anvende
Medikro kalibreringssprøjter er enkle at 
anvende og de kan holde til det miljø, som 
lungefunktionstesten finder sted i.

Universalt adaptersæt
Der fås valgfri universale adaptersæt 
med adaptere til udgangsporten i fire 
forskellige størrelser. Dette gør det muligt 
at anvende Medikro kalibreringssprøjter 
med dit eget valg af spirometer.

Spirometri i henhold til ATS/ERS 
Brugen af kalibreringssprøjter gør det 

muligt at kalibrere og verificere spirometri-
systemet. Dette sikrer, at dit system er 

nøjagtigt og fungerer korrekt.

 Adaptere til udgangsporten for 
kalibreringssprøjter

Produktkode: M91175-25.27.29.31

ISO
13485

ISO
9001

Da produkterne udvikles kontinuerligt, kan specifikationerne ændres uden varsel.
MEDIKRO er et registreret varemærke, der tilhører Medikro Oy, Finland.
M8161-1.2-da, Medikro Calibration Syringes, product leaflet
Oct/2013
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