
ZAN 1 00

Spirometrický systém

nSpire Health , Inc.

Popis

Univerzální spirometrický systém pro profesionální funkční
vyšetření plic s vysokou přesností a dlouhou životností. Použít
lze jak stacionárně, tak mobilně (s přenosným PC). Umožňuje
dilatační vyšetření, vyšetření hyperreaktivity s výpočtem PD20,
PC20 a následnou protokolací. Disponuje extrémně nízkým
proudovým odporem. Průtokové snímače jsou nezávislé na
vlhkosti, snadno dezinfikovatelné a vyměnitelné. Je možné
připojení např. opcí Rinomanometrie, Rocc, P0.1 , Compliance.
Umožňuje výběr z 30 náležitých hodnot parametrů.

Software

Software pro přístroj ZAN 1 00 je v českém jazyce a nabízí
protokoly v HTML formátu. Nabízí srovnání křivek, včetně
numerických hodnot v čase, vyhodnocení hyperreaktivity
s  medikamenty nebo alergeny předdefinovanou řadou, jejich
volbou a automatické vypočítání PD20, PC20. Získaná data je
možno archivovat a kdykoliv vyvolat zpět a srovnat s aktuálním
měřením. K výsledkům měření je možné přímo napsat
(i  posléze) komentář a výsledky interpretovat.

Výhody

• nízký proudový odpor snímače

• dezinfikovatelný snadno vyměnitelný snímač

• bronchomotorické testy

• komunikace s ambulantními programy

• protokolace a archivace

• dětská motivace

www.mr-diagnostic.cz

Určení

Přístroj ZAN 1 00 se používá při funkční diagnostice plic.
Respektive pro stanovení spirometrických parametrů důležitých
pro diagnostiku plicních onemocnění, monitorování průběhu
onemocnění, posuzování efektivity léčby a další.

grafické znázornění naměřených hodnot
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Technická data

rozměry (v x š x h) 90 mm x 1 00 mm x 45 mm
hmotnost 250 g

materiál POM (Polyoxymethylene)
rozsah měření +0.02 - +20L/s

mrtvý prostor snímače <60 ml
chybovost linearity <2 %

Obsah balení

ZAN 1 00 Better Flow

Objednací kód

Z01 031

Volitelné příslušenství
(není součástí balení)

opce hardware Rhinomanometrie

opce software Rhinomanometrie

olivky pro Rhinomanometrii

olivkový adaptér pro Rhinomanometrii

hardware pro Rocc a P0.1 /Pimax/Pemax

proudový odpor snímače 0.05 kPA/(l/s) na 1 5 l/s

software P0.1 /Pimax/Pemax

Certifikáty, normy
DIN EN 60601 -1
DIN EN 60601 -1 -1
DIN EN 60601 -1 -2

DIN EN 60601 -1 -4
DIN EN 60601 -1 -6
DIN EN ISO 1 4971

papírový náustek (6 ks)

autoklávovatelný náustek (4 ks)

nosní svorka (2 ks)

plastový kufřík

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.

bakteriální fíltry

papírové náustky

software ZAN v češtině

vyměnitelný průtokový snímač 1 3001 33

databáze pacientů

průběh měření

protokol měření
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