&
Hoognauwkeurige volume-kalibratiespuiten



Zeer accuraat en precies



Robuust design in aluminium



Uitstekende stabiliteit



Verkrijgbaar met universele adapterset

Productcode: M9474 (3000ml) • M9477 (1000ml)
Medikro®-kalibratiespuiten
zijn
belangrijke
instrumenten
voor kwaliteitsmanagement in het testlaboratorium. Ze zijn
gemakkelijk in het gebruik en voldoen aan de meest recente
ATS/ERS-aanbevelingen (2005) ten aanzien van accuratesse en
precisie.
De Medikro 3000 en 1000 zijn gemaakt van de aluminiumlegering
6061-T6 en daarmee gegarandeerd zeer robuust, voor een lange
levensduur van het product. Door hun unieke, zeshoekige vorm,
met bekleding over de volledige lengte van de zes kanten, zijn ze
zeer stabiel. De spuiten zijn bestand tegen de sterke belastingen
die gepaard gaan met situaties waarin longfunctietests worden
uitgevoerd.

Kalibratiespuit Highlights
Accuratesse & precisie

Uitstekende stabiliteit

Medikro-kalibratiespuiten voldoen aan
alle recente ATS/ERS-aanbevelingen ten
aanzien van accuratesse en precisie, of
overtreffen deze zelfs.

Aluminiumlegering 6061-T6
Medikro-kalibratiespuiten zijn gemaakt van
de veelzijdige aluminiumlegering 6061T6. Hierdoor zijn ze gegarandeerd zeer
robuust, voor een lange levensduur van het
product.

Het unieke zeshoekige ontwerp is aan
alle kanten voorzien van geïntegreerde
bekleding. Hierdoor verloopt het kalibreren
stabiel en kan de spuit niet wegrollen.

Universele adapterset

6061-T6

Gemakkelijk in het gebruik
Medikro-kalibratiespuiten zijn gemakkelijk in het gebruik en zijn goed bestand
tegen de sterke belastingen die gepaard
gaan met situaties waarin longfunctietests
worden uitgevoerd.

Er is een optionele universele adapterset
verkrijgbaar met vier uitvoerpoortadapters
in vier verschillende maten. Hierdoor kunt
u de Medikro-kalibratiespuiten met elke
spirometer van uw keuze gebruiken.

Spirometrie conform ATS/ERS
Het spirometriesysteem kan met behulp van
de kalibratiespuit worden gekalibreerd en
geverifieerd. Dit garandeert dat uw systeem
accuraat is en goed werkt.

Bijpassende Producten

Kalibratiespuit, uitvoerpoortadapters
Productcode: M91175-25.27.29.31

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

Instrumenten worden steeds verder ontwikkeld. De specificaties kunnen daardoor onaangekondigd veranderen.
MEDIKRO is een geregistreerd handelsmerk van Medikro Oy, Finland.
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