
PC Spirometr s volitelnou oxymetrii

Jednoduché, Přesné, Hygienické
Balené v čistém prostředí, 100% hygiena garantována

Bezkonkurenční měření dechu

Jednorázové trubínky FlowMIR
®

mění hru!

Kompaktní diagnostická laboratoř 

VÍCEÚČELOVÝ
• Spirometrické testy: FVC, VC&IVC,MVV, PRE a POST
    bronchodilatační test
• Oxymetrické testy:  Okamžitý test, 6 Minutový test
    chůze, spánková analýza
• ediary: fast on-screen symptoms entry
• “3D Oxymetr®” : pohybový senzor korelující
    úroveň SpO2 ve vztahu k fyzické aktivitě
    (krokoměr, pohybová analýza, VMU)

KOMPLETNÍ
WinspiroPRO® PC SOFTWARE (Windows),
je vždy součástí dodávky zařízení, s bezplatnými
aktualizacemi a EMR integrací.

MODULÁRNÍ
K dispozici ve 2 verzích:
• SPIROMETR  
• SPIROMETR A OXYMETR  

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ
• Křivky výdechu a nádechu v reálném čase
• Pediatrický-motivační režim 
• Okamžitý test Oxymetrie

Volitelná
oxymetrie

Volitelná
oxymetrie

Spirodoc®

Minispir®

MODULÁRNÍ
K dispozici ve 3 verzích s dotykovým displejem:
• SPIROMETR  
• OXYMETR  
• SPIROMETR A OXYMETR  

FLEXIBILNÍ
• Kompletní autonomní  funkce s velkou kapacitou 
   pamětí (10.000 spirometrických měření)
• On line měření  s bezdrátovou (Bluetooth)
    a USB konektivitou

KOMPLETNÍ
WinspiroPRO® PC SOFTWARE (pro Windows)
je vždy součástí dodávky zařízení, s bezplatnými
aktualizacemi a  EMR integrací.

www.spirolab.cz
www.spirotel.cz

www.spirolab.cz



Jak používat:  rychlý tutoriál 

Zvolte druh testu (nebo zvolte “Fast Test” - Rychlý Test, k provedení 
testu bez zadání pacientových dat)

Autonomní funkčnost

Vložte nového pacienta nebo zvolte pacienta (neplatí pro „Fast Test“)

Po provedení testů stiskněte tlačítko “POWER”, výsledky se zobrazí
na displeji

On Line funkčnost USB připojením

Připojte zařízení k PC pomocí USB ke stažení dat.

Je-li potřeba, stiskněte ikonu klíče pro přístup k nastavení zařízení

• Korektní technika spirometrie vyžaduje 3 přijatelné testy k získání přesného výsledku

Doporučení

• Pro spirometrické testy používejte nosní klip a jednorázové turbínky FlowMIR®

 nebo MIR turbínky pro opakované použití a ujistěte se zda se pacient cítí pohodlně

Minispir®

Spirodoc®

Připojte zařízení k PC pomocí dodaného USB kabelu

Následujte winspiroPRO® instrukce k provedení on line testů 
a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO®

On Line funkčnost USB připojením

Následujte winspiroPRO® instrukce k provedení on line testů 
a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO ®

On Line funkčnost Bluetooth®       

www.spirolab.cz

www.spirotel.cz

T. +420 546 427 053
F. +420 546 427 212

T.  +39  06  22  754  777
F.  +39  06  22  754  785
mir@spirometry.com

ITALY - MIR Head Offi ce
Via del Maggiolino, 125
00155 Roma

připojením

Připojte zařízení k PC pomocí dodaného USB kabelu

Následujte winspiroPRO  instrukce k provedení on line testů 
a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO

®

DISTRIBUTOR
UTILCELL, s.r.o.
nám. V. Mrštíka 40
664 81  Ostrovačice
Česká republika info@corazonplus.cz

www.spirolab.cz


