
Obrazovka: souhrn všech
provedených měření

Pediatrický motivační režim nabízí výběr obrázků
a jejich úpravu pro maximální motivaci pacienta
 (exkluzivní patent MIR).

Grafické a tabulkové znázornění testů všech
pacientů na jedné stránce.

WinspiroPRO® je kompatibilní s Windows XP, 

Pokročilé vlastnosti pro oxymetrii včetně noční
analýzy saturace a pozice těla během spánku,
a 6-minutového testu chůze.

“Google-like“ vyhledávací systém pro rychlý
přístup k datům.

Test Bronchodilatační reverzibility a broncho-
provokační s FEV1 křivkou - včetně nového
protokolul pro Mannitol - jedním kliknutím.

Graf trendu pacienta pro vybrané parametry
z celé databáze k dispozici.

WinspiroPRO® je jedinečný software dodávaný
se zařízeními MIR.

Síťová verze softwaru WinspiroPRO ®

WinspiroPRO NET® 

K standardním funkcím lokální verze přidává
funkci sdílení jediné databáze mezi různými
uživateli v síti.
Výsledky měření, informace o pacientech 
a úkonech jsou v reálném čase sdílené
na všech pracovních stanicích.

Kompletní a výkonná verze pro specialisty a domácí péči
Nabízí různé komunikační protokoly
Podporuje Telemedicínské projekty

WinspiroPRO® 

VISTA, 7, 8 a 10. USB ovladače jsou Microsoftem
certifikovány.

www.spirolab.cz



Po provedeném spirometrické měření mohou
být výsledky převedeny, USB připojením, do PC
pro tisk a uložení.
Dodáván se zařízením Spirobank USB .

SpiroConnect 
Pro přímou integraci s EMR

Winspiro Light®

software dodávaný se zařízením Minispir  Light,® 

Software má jednoduché a intuitivní rozhraní
 s jednou hlavní obrazovkou zobrazující veškeré
funkce a s jednoduchým ovládáním.

Pro základní spirometrii
Winspiro Light® 

PDF generátor spirometrických výstupů
Winspiro Express® 

Výkonný nástroj pro přímou integraci
s EMR (Electronic Medical Records)
v nemocničním prostředí.

Jednoduché aplikace se základními
funkcemi pro primární péči
a pracovní lékařství

Inovativní a jednoduché řešení
k integraci spirometrie a oxymetrie s EMR
(Electronic Medical Record) 
pro správu.

Jednotný EMR databázový systém (Master).

Spirometrická měření řízená softwarem 
SpiroConnect (Slave).

Standardizovaný komunikační systém (HL7
nebo Exchange Protokol).

SpiroConnect již není potřebný při dvojitém zápisu 
karty stejného pacienta ve dvou rozdílných
systémech.

Detailní dokumentace k vyžádání a online
podpora pro integrátory.

je zásadní a efektiní PC 

určeného pro základní spirometrii.
nebo softwarem

www.spirolab.cz


