
 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

Spirometr MicroLoop MK8 
 

 

 

 

 

Przyszłość przenośnych spirometrów 

Nowy, przenośny spirometr MicroLoop MK8 

wyposażony został w wysokiej jakości ekran 

dotykowy oraz stację dokującą. 

 

Dzięki zastosowaniu czytelnych ikon 

(odpowiadających dostępnym funkcjom) i rysika 

lub opcjonalnie myszki obsługa spirometru jest 

wyjątkowo prosta..  

 

Unikalna kontekstowa pomoc dostępna po 

wciśnięciu jednego klawisza wyjaśnia działanie 

wszystkich funkcji spirometru. 

 

Wbudowana animacja ułatwia wykonanie 

badania spirometrycznego u dzieci, a opcjonalnie 

dostępny program PC Spi5rometry Software  

umożliwia podłączenie spirometru do komputera, 

archiwizację  badań i wydruk raportów na 

papierze formatu A4. 

Właściwości 
 

 Niezawodna turbina – dokładne wyniki szczególnie przy 
niskich przepływach 

 

 Kontrola poprawności wykonania badania 
 

 Porównanie wyników z wartościami należnymi 
 

 Dostarczany w estetycznej walizce wraz z akcesoriami 
 

 Wiek płuc i interpretacja wg Enright’a, ATS lub BTS 
 

 Pamięć na 2000 badań 
 

 41 parametrów mierzonych, spirometria wdechowa i 

wydechowa 
 

 Obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI) i skala duszności 
 

 Stacja dokująca umożliwia łatwe naładowanie 
akumulatorów oraz podłączenie do komputera 

 

  Testy po podaniu leku rozszerzającego oskrzela i/lub 
steroidu 

 

 Ustniki lub filtry jednorazowego użytku  
 



 

 

 

 

MicroLoop MK8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametry techniczne 

Parametry mierzone VC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV0.75/VC,  FEV0.75/FVC, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, 

FEV3/FVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, MEF75, MEF50, MEF25, MEF25-75, FEF50/VC, FEF50/FVC, 

MMEF/FVC,  FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC, MIF75, FIF50, MIF25, R50,  MET25-75, FET, MVV (ind),  

EVC, IVC, IC, VT, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, IRV, ERV, FR 

Ilość prób dla  badania 5 dla badania swobodnego VC, 8 dla badania natężonego, 2 badania po podaniu leku 

Wartości przewidywane Ustawiane zależnie od preferencji narodowych 

Przetwornik Dwukierunkowy cyfrowy przetwornik objętości - złota turbina 

Rozdzielczość 10ml objętość, 0,03l/s przepływ 

Dokładność +/-3% zgodnie ze standardami ATS 1994 w zakresie przepływów i objętości 

Pamięć do 2000 pacjentów włączając krzywe Przepływ/Objętość i Objętość/Czas 

Drukarka  Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki  

Wyświetlacz Graficzny, dotykowy  

Zasilanie 100-240V, 50-60Hz i akumulatory NiMH 8,4V, 1Ah 

Wymiary Spirometr: 25,5x12x3,5cm, przetwornik 50x60x90mm 

Waga Spirometr wraz z przetwornikiem: 630g 

Warunki magazynowania temp. 0-70st. C 

wilgotność: od 10% do 90%RH  

Warunki pracy temp. 0-40st. C (należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia) 

wilgotność: od 30% do 90% RH (bez kondensacji) 

Wyjście RS232 i USB 1,1 

 
 

Informacje i sprzedaż: 
Wyłączny importer na Polskę 
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