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Høy nøyaktighet og presisjon

Robust aluminiumkonstruksjon

Ypperlig stabilitet

Kan leveres med universaladaptersett

Sprøyter for volumkalibrering med høy presisjon

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

Medikro® kalibreringssprøyter er viktige verktøy for kvalitetssikring 
på laboratorier. De er lette å bruke og oppfyller eller overgår 
nyeste ATS/ERS 2005 anbefalinger for nøyaktighet og presisjon. 

Medikro 3000 og 1000 er laget av 6061-T6 aluminiumslegering for 
å garantere robusthet og lang levetid for produktet. Den unike 
sekskantformen, med polstring i full lengde på alle seks sider, gir 
ypperlig stabilitet. Sprøytene er konstruert for å være holdbare i 
de krevende omgivelsene hvor undersøkelsen av lungefunksjonen 
finner sted.



Forbruksartikler og tilbehør

Høydepunkter for kalibreringssprøyten

6061-T6

Ypperlig stabilitet
Den unike sekskantkonstruksjonen har 
integrert polstring på alle sider. Dette 
sikrer en stabil kalibreringsprosess og 

hindrer at sprøyten ruller.

Nøyaktighet og presisjon
Medikro-kalibreringssprøyter er lette å 
bruke og oppfyller eller overgår alle nyeste 
ATS/ERS-anbefalinger for nøyaktighet og 
presisjon.

6061-T6 Aluminiumslegering
Medikro-kalibreringssprøyter er laget av 

6061-T6 aluminiumslegering med varierte 
egenskaper. Det garanterer robusthet og 

sikrer en lang levetid for produktet.

Lett å bruke
Medikro-kalibreringssprøyter er lette å 
bruke, og de er holdbare i de krevende 
omgivelsene hvor undersøkelsen av lunge-
funksjonen finner sted.

Universaladaptersett
Et universaladaptersett kan leveres som 
ekstrautstyr med utgangsadaptere i fire 
ulike størrelser. Dette gjør at du kan 
bruke Medikro-kalibreringssprøyter med 
spirometer etter fritt valg.

Spirometri i samsvar med ATS/ERS 
Bruk av kalibreringssprøyte gjør 

det mulig å kalibrere og kontrollere 
spirometrisystemet. Det sikrer at systemet 

er nøyaktig og fungerer forskriftsmessig.

 Utgangsadaptere for kalibreringssprøyter
Produktkode: M91175-25.27.29.31

 Garanti og service

ISO
13485

ISO
9001

På grunn av kontinuerlig videreutvikling av instrumentene kan spesifikasjonene bli endret uten forvarsel.
MEDIKRO er et registrert varemerke som tilhører Medikro Oy, Finland.
M8161-1.2-no, Medikro Calibration Syringes, product leaflet
Mar/2014

Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

Postboks 54, FI-70101, Kuopio, Finland

+358 44 777 7002

sales@medikro.com

www.medikro.com

Din lokale Medikro-representant:


