
 
 
 
 

                  
 

 
 
 

Prosty test do oceny siły mięśni oddechowych 
 

MicroRPM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MicroRPM jest przenośnym urządzeniem 

przeznaczonym  do oceny siły mięśni 

oddechowych. 

 

Miernik mierzy maksymalne ciśnienie 

wdechowe i wydechowe przez usta  

(MIP/MEP) oraz wdechowe ciśnienie 

przez nos (SNIP), a wyniki prezentuje 

w postaci liczbowej na czytelnym 

wyświetlaczu LCD. 

 

Monitorowanie siły mięśni oddechowych 

jest przydatne u pacjentów z POCHP 

będących w trakcie rehabilitacji oraz do 

wykrywania innych chorób wpływających 

na stan mięśni oddechowych. 

 

Właściwości 
 
• Mały, lekki i przenośny 
 
• Zasilanie bateryjne 
 
• Prosty w użyciu 
 
• Dostarczany w estetycznej walizce wraz 

z akcesoriami 
 
• Pomiar maksymalnego ciśnienia wdechowego 

i wydechowego przez usta oraz wdechowego 
przez nos 

 
• Dokładny i stabilny przetwornik 
 
• Wyjście RS232 
 
• Czytelny wyświetlacz LCD 
 
 



 
 

MicroRPM 
      

 

Parametry techniczne 

Parametry mierzone Maksymalne ciśnienie wydechowe (PE max) 

Maksymalne ciśnienie wdechowe  (PI max) 

Maksymalne ciśnienie wdechowe przez nos (SNIP) 

Ciśnienie mierzone ±300cmH2O (±5PSID) 

Ciśnienie impulsowe ±700cmH2O (±20PSID) 

Rozdzielczość 1 cmH2O 

Dokładność ±3% 

Zasilanie 9V PP3 

Wymiary 170x60x26mm 

Waga 175g, z walizka i akcesoriami: 750g 

Warunki pracy 0-40 st. C 

30%-90%RH 

Warunki 

przechowywania 

-20 - + 70stC 

10%-90%RH 

Filtry antybakteryjne 

Ustnik gumowy 

Czujniki do nosa 

(rozmiary od 1 do 4) 

 

nr kat. 36-FIL6050 

nr kat. 36-MTH6400 

nr kat. 36-NPROBE0x 
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W mierniku MicroRPM do pomiaru ciśnienia podczas 

wdechu i wydechu wykorzystany został czujnik 

piezorezystywny gwarantujący dużą dokładność i stabilność 

długoterminową pomiarów. Wyspecjalizowane układy 

elektroniczne obliczają ciśnienie i przedstawiają wynik 

w cmH2O na wyświetlaczu LCD. Mierzone ciśnienie musi 

być utrzymane przez około 1s. 

 

Test jest nieinwazyjny, miernik prosty w użyciu, a pomiary 

bardzo dokładne.  

 

Akcesoria używane przez pacjenta są łatwe do utrzymania 

w czystości i wszystkie mieszczą się wraz miernikiem 

w estetycznej walizce. 

 

Badanie może być przeprowadzone zarówno u osób 

dorosłych jak i u dzieci.  

 

Miernik posiada wbudowany port RS232, dzięki czemu 

można go podłączyć do komputera klasy PC w celu 

archiwizowania i drukowania raportów. Program Puma 

współpracujący z miernikiem MicroRPM pozwala również 

obserwować krzywe ciśnienia w czasie rzeczywistym, 

wybrać zakres wartości normalnych, oraz zmierzyć 

dodatkowe dwa parametry, a dzięki animacji komputerowej 

badanie jest jeszcze prostsze do wykonania. 


