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Effective, simple
lung screening in
any environment

”

Spirometers

Pony FX - Stolní spirometr
Pony FX je stolní spirometr nové generace určený pro kompletní spirometrické vyšetření (SVC/FVC, MVV, bronchoprovokační testy). Je vybaven
velkým barevným LCD displejem a vestavěnou teplocitlivou tiskárnou. Pony
FX má vnitřní paměť, kam se ukládají data pacienta a testy, součástí dodávky
je i výkonný a uživatelsky přátelský software pro PC, umožňující
správu dat. Pony FX se dodává s přesným a spolehlivým
obousměrným digitálním turbinkovým průtokoměrem.
Dále je možné s přístrojem při doobjednání potřebného
vybavení provádět následující vyšetření: měření MIP/
MEP a odpor dechových cest (Rocc).

cosmed.com/ponyfx

Pony FX Flowsafe
Stolní spirometr s průtokoměrem typu Pneumotach
Pony FX Flowsafe je nový model z rodiny Pony pro použití s diferenciálním tlakovým průtokoměrem (pneumotachograf) na jedno použití.
Pneumotachograph “Flowsafe” je velmi přesný i při malých průtocích a
zabraňuje přenosu infekcí mezi pacienty. Průtokoměry se
nesterilizují, nečistí ani nekalibrují. Pony FX Flowsafe
provádí všechny testy stejně jako standardní Pony FX.
Přístroj může tedy také provádět: měření MIP/MEP a
odpor dechových cest (Rocc).

cosmed.com/ponyfx

Quark Spiro – Spirometrická laboratoř s dozimetrem
Quark SPIRO je moderní laboratoř pro kompletní spirometrická vyšetření
doplněná o další sofistikované aplikace jako jsou integrovaný dozimetr a
modul měření odporu dechových cest. Systém je plně modulární a nabízí
možnost použití tří různých konfigurací průtokoměrů: digitální turbinka,
jednorázový pneumotach (Flowsafe) a pneumotach na opakované použití
(X9). Přístroj je navržen s ohledem na co nejjednodušší údržbu. Technické
problémy jsou řešeny jednoduchou výměnou desky. Systém splňuje všechna
doporučení ATS/ERS pro spirometrická vyšetření.

cosmed.com/quarkspiro

Spirometers

Spiropalm – přenosný spirometr
Spiropalm je nový přenosný spirometr pro flexibilní a mobilní spirometrická
vyšetření. Spiropalm je kompaktní, extrémně lehký a vyznačuje se uživatelsky
přátelským ovládáním. Spirometrická vyšetření tak mohou být prováděna
snadno a s vysokou přesností. Výsledky testu mohou být vytisknuty
propojením přístroje Spiropalm přímo s externí tiskárnou nebo
s PC. Spiropalm využívá ověřenou technologii společnosti
COSMED na bázi obousměrné digitální turbinky. Tato technologie je velmi spolehlivá v libovolných podmínkách.
Dodávka obsahuje programové vybavení pro PC zajišťující
správu dat i testování v reálném čase.

cosmed.com/spiropalm

Spiropalm 6MWT - Spirometer a 6 minutový test
chůzí
Spiroplam 6MWT je nový zdravotnický prostředek pro provádění spirometrie s možností provádění standardního “Six-Minute Walk Test“ (6MWT) –
“šestiminutového testu chůzí”. Spiropalm 6MWT poskytuje kompletní vybavení pro měření ventilace a dýchání při chůzi a zároveň
obsahuje integrovaný pulzní oximetr pro monitorování
SpO2 a TF v průběhu testu. Přístroj má výstup USB pro
připojení externí tiskárny a software do PC pro správu
dat spirometrických testů.

cosmed.com/spiropalm6mwt

microQuark - USB Spirometr pro PC
microQuark je USB spirometr navržený společností COSMED pro kompletní vyšetření plic. Může být použit s libovolným PC, jak desktop, tak laptop,
jednoduše instalací aplikačního software a připojením kabelu k USB portu
počítače. Výkonný software pro vyšetření plicních funkcí umožňuje snadno
provádět spirometrické testy v reálném čase s mnoha následnými možnostmi:
superimpozice smyček průtok/objem, zobrazení trendů, tisk profesionálních
zpráv ve formátu A4/Letter, automatické ukládání do pdf souborů a mnoho
dalších.

cosmed.com/microquark

Parametry

Pony FX

Pony FX Flowsafe

Quark Spiro

Spiropalm

Spiropalm 6MWT microQuark

Spirometrie (FVC, SVC, MVV)













Broncho dilatační test













Broncho dilatační test s dozimetrem			
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Auto diagnóza (ATS/ERS & COPD)











(ATS/ERS only)

Maximální Exp-Insp tlaky (MIP/MEP)

m

m

Odpory (Rocc/Rint)

m

m

m

		

Pulzní oximetrie (SpO2)

m

m

m

m

Prováděné testy



6MWT (včetně SpO2)					



Hardware
Průtokoměr
Turbina
		

Jednorázový PNT
(lilly)

Displej

LCD 16 barev 320 x 240 pixel

Interní tiskárna

Teplocitlivý 110mm (4.3 in)

Přímý tisk přes USB

Turbina

PC monitor

Turbina

300 pacientů 600 testů

Akumulátor
Napájení
Váha (kg)

PC monitor



PC omezeně

300 pacientů 600 testů

Li-ion		

Rozměry (cm)

Turbina

LCD B/W 320 x 240 pixel

		

Interní paměť

PC Software

Turbina/Vícenásobný PNT
Jednorázový PNT (lilly)

na

Li-ion

AC/DC 100-240V

AC/DC 100-240V

AC/DC 100-240V

přes USB

20x23.8x7.6

33x41x16

18x7.5x3

50x4.5x53

1.2

6

0.3

0.077







		 





Databáze pacientů, grafická podpora pro děti, trendy více parametrů, export testů i ve formátu ASCII a Excel, kompatibilita se síťovým prostředím, formát barevného tisku A4 nebo letter
Standardy bezpečnosti a kvality
Spirometry COSMED splňují nebo překračují publikovaná doporučení American Thoracic Society (ATS) a European Respiratory Society (ERS)
Certifikát CE MDD, FDA 510(k) cleared. COSMED má certifikaci ISO9001 a ISO13485
COSMED má certifikovaný systém kvality společností CERMET podle UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13485:2004
Rovnice předikčních hodnot
ERS 93 (ECCS 1983), NHANES III, Crapo 1981, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, Multicentrico Barcelona, Pneumobil, Gutierrez, LAM, THAI 2000, Pereira, Austria (Forche).



= standardní, m = volitelný doplněk

Souprava MIP/MEP

Odporu dechových cest

Kalibrační válec (3 l)

Flowsafe: Jednorázové PNT

Spotřební materiál

Nový tlakový snímač pro určení MIP/
MEP

Technika okluze, indikované hlavně
pro pediatrické aplikace

Snadná a rychlá kalibrace
průtokoměru.

Krabice 50 jednorázových
pneumotachografů

Náustky pro dospělé/děti (krabice
500 ks) a antibakteriální filtry (krabice
50 ks)
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