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Prosty test oceniający obecność 
tlenku węgla we krwi płodu 
 
BabyCO jest nowym, prostym urządzeniem 
zaprojektowanym specjalnie do użytku w poradniach dla 
kobiet. 
 
Kobieta paląca tytoń w ciąży powoduje, że jej dziecko nie 
otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, który jest potrzebny 
do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Rozwijające się w jej 
łonie dziecko zmuszane jest do kontaktu z wieloma 
substancjami chemicznych (w tym rakotwórczymi). Dziecko 
kobiety palącej może urodzić się z mniejszą wagą i jest 
podatniejsze na choroby (w tym astmę). 
 
Wyniki pomiarów otrzymywane są w prosty sposób po 
wykonaniu jednego wydechu. 
 
Wyniki pomiaru są wyświetlane na wyświetlaczu LCD 
w postaci %FCOHb oraz za pomocą kolorowych  diod.  
 
BabyCO to połączenie dokładności i prostoty przy 
ekonomicznej cenie. 
 
Przenośny i prosty w użyciu BabyCO stanowi idealne 
narzędzie dla kontroli spożycia papierosów. 
 

 Miernik tlenku węgla  

Baby CO 
 
� Mały, lekki i przenośny 
 
� Obsługa za pomocą jednego przycisku 
 
� Dostarczany wraz z akcesoriami w estetycznej 

walizce 
 
� Pomiar stężenia tlenku węgla u matki (w ppm) oraz 

u płodu (%FCOHb) 
 
� Po włączeniu gotowy do pracy  
 
� Kolorowe diody wskazujące poziom tlenku węgla 
 
� Zasilany z baterii 
 
� Łatwy w użyciu, czyszczeniu i utrzymaniu 
 

 



 
 

Miernik BabyCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry techniczne 

Gaz wykrywany Tlenek węgla 

Zakres pomiaru  0-500ppm 

Czułość 1ppm 

Warunki pracy 0-40 st.C, ciśnienie atmosferyczne +/-10% 

Czas życia czujnika 2-5 lat 

Dryft 

długoterminowy 

<2% na miesiąc 

Wyświetlacz Znakowy, LCD 

Zasilanie Bateria 9V 

Waga (netto) 160g 

Waga (brutto) 1kg (z walizką) 

Wymiary 170x60x26mm 

Diody  Zielona 0-6ppm, 

Pomarańczowa 7-10ppm, 

Czerwona >11ppm, 

Alarm dźwiękowy > 20ppm 
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Miernik tlenku węgla 

Korzyści dla użytkownika 
 
Baby CO jest diagnostycznym urządzeniem mierzącym 

poziom tlenku węgla w powietrzu wydychanym w ppm. 

Bateria 9V wystarczająca na wykonanie 8000 testów 

i standardowe kartonowe ustniki powodują, że Baby CO 

jest urządzeniem ekonomicznym w użyciu. 

Łatwy w użyciu 
 

Wyniki uzyskiwane są w prosty sposób, po wykonaniu 

jednego wydechu i wyświetlane na dużym, łatwym do 

odczytania wyświetlaczu cyfrowym oraz sygnalizowane 

w obrazowy sposób za pomocą kolorowych diod. 

Po włączeniu miernika jest on zerowany automatycznie. 

Centralny przełącznik z pojawiającymi się w okienku 

napisami pozwala na obsługę aparatu jedną ręką.  

Baby CO dostarczany jest w estetycznej walizce 

zawierającej niezbędne akcesoria.  

Nowoczesna konstrukcja 
 
Aparaty wyróżniają się ergonomicznym kształtem, 

małymi wymiarami, niewielkim ciężarem i bateryjnym 

zasilaniem. Obudowa wykonana z tworzywa ABS jest 

bardzo wytrzymała mechanicznie.  

Gazy do kalibracji 
 
Wykonywana okresowo kalibracja zapewnia dokładność 

pomiarów. BabyCO wymaga kalibracji, co 6 miesięcy. 

Dryft długoterminowy nie przekracza 2% na miesiąc i 

normalnie wynosi około 10% na 6 miesięcy. 

 


