
Pulmosafe

Antibakteriální spirometrické fi ltry

Lemon Medical GmbH

Popis

Jednorázové antibakteriální a antivirové filtry Pulmosafe je
možné používat pro všechny spirometrické systémy. Tyto
filtry splňují ta nejpřísnější kritéria jak pro provedení
kvalitního měření, tak pro bezpečnost pacienta i personálu.
Účinnost filtrů je 99,999% jak bakteriální, tak virová.
Rezistance, stejně jako účinnost byla deklarována
nezávislými laboratořemi např. Nelson Laboratories. Filtry
zvyšují životnost průtokových snímačů u spirometrů (není
nutná dezinfekce po každém manévru).

Výhody

• prodlužuje životnost spirometrických snímačů

• snadná manipulace

• kompatibilita se všemi spirometrickými systémy

• obruba náustku pro správné skousnutí

• minimalizování úniku vzduchu v koutcích

Určení

Filtry Pulmosafe slouží při vyšetřování plicních funkcí pro
ochranu vyšetřovaného pacienta i obsluhujícího personálu.
Dají se připojit ke všem spirometrickým systémům.

www.mr-diagnostic.cz

Náustek

Příslušenství

Náustek s obrubou Nosní klip

Standardní náustek slouží pro komfortnější použití filtru
pacientem. Přesnějšího měření je dosahováno pomocí
náustku s  obrubou, kdy dochází k minimalizování úniku
vzduchu v  koutích. Nosní klip je z příjemného a velmi
jemného materiálu.

http://www.mr-diagnostic.cz/
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Technická data

rozměry Ø 90 mm
hmotnost 30 g

mrtvý prostor < 50 ml

materiál obalu polystyren (PS)
materiál filtru 1 00% elektrostatický polyester (PE)

Typy produktů

Bakteriální a virový jednorázový filtr PULMOSAFE (1 00 ks):

Objednací kód

• V3/2 (vč. integrovaného náustku) LM2020

• V3/2 (vč. integrovaného náustku s obrubou) LM2023

• V3/2 (vč. integrovaného náustku s obrubou a nosní klapky) LM2025

• V3/2 (vč. integrovaného náustku a nostní klapky) LM2022

PULMOSAFE V3/2 (vč. integrovaného náustku)

Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazu je právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů .
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit d le požadovaných opcí.

Volitelné příslušenství
(není součástí balení)

náustek LM1 01 3

náustek s obrubou LM1 022

jednorázový nosní klip LM1 01 2
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