
 ► Úplné spirometrické testy (FVC, SVC, MVV a Pre-Post 
bronchoprovokační test)

 ► Bronchoprovokační test (Metacholine a 
bronchodilatátor)

 ► Automatická diagnóza podle standardů ERS/ATS a 
diagnóza COPD (CHOPN)

 ► Vysoce výkonný software, databáze pacientů, diagnóza, 
testy v reálném čase, profesionální výtisky, trendy

 ► Průtokoměr na bázi validované digitální turbíny (ATS 
Standardy)

Spirometr na bázi PC 



Přímé připojení k portu USB

Vizualizace testu pro podporu správného provedení

microQuark je nový spirometr na bázi PC 
spirometr navržený společností COSMED 
pro kontrolu plicních funkcí. Může být po-
užit s libovolným PC, buď s desktopem, 
nebo laptopem, instalováním aplikačního 
software a připojením kabelu USB k portu 
USB na počítači.

Velkou výhodou tohoto výrobku je nově 
vyvinutý software, umožňující libovol-
nému uživateli provedení spirometrické-
ho vyšetření rychle, jednoduše a levně. 
Všechny manévry (FVC, SVC a MVV) jsou 
zobrazeny v reálném čase. Uživatel tak 
může kontrolovat provedení testu.

Použití

Vlastnosti microQuark lze využít v různých 
oblastech: malé kliniky, praktičtí lékaři, ro-
dinní lékaři, pracovní lékařství, preventivní 
medicína, sportovní medicína. 

Přesná a spolehlivé měření 
průtoku a objemu

Průtokoměr zajišťuje maximální přesnost 
v širokém rozsahu průtoků (do 20 l/s) a 
velmi malý průtokový odpor (méně než 
0.7 cm H2O/l/s při 12 l/s). Kalibrace lze 
provést velmi rychle pomocí kalibračního 
válce s objemem 3 litry. microQuark má 
vestavěný teplotní senzor pro automatic-
kou korekci výsledků na podmínky BTPS. 

Turbínový průtokoměr COSMED splňu-
je požadavky doporučení ATS a ERS. 
Všechny naše systémy na měření průtoku 
a objemu jsou testovány v naší laborato-
ři generátorem dechů v souladu se stan-
dardy ATS 94 (křivky 24 + 26, podmínky 
BTPS).

Technologie

microQuark nepotřebuje baterie. Napájení 
je zajištěno přes konektor USB.

PC Software

 ► Kompletní správa databáze pacientů, 
diagnóz, klinických zpráv, protokolů 
bronchoprovokačních testů;

 ► Uživatelem definované protokoly pro 
snadnější zvládnutí bronchoprovokač-
ních testů;

USB

 ► Detailní tisky grafů F/V, V/t, broncho-
provokační odezvy, a výpočtů PD 10, 15 
a PD 20;

 ► Testy Pre-Post pomocí bronchodilatáto-
ru nebo metacholinu;

 ► Výkonné zpracování dat po provedení 
testu s možností překrytí testů provede-
ných při různých návštěvách;

 ► Analýzy trendů více parametrů.

 ► Dávkový tisk nebo tisk více testů; 

 ► Vestavěný teplotní senzor pro automa-
tickou korekci BTPS;

 ► Obrázky znázorňující provedení testu 
pro pediatrické a nespolupracující 
pacienty;

 ► Výběr z více souborů náležitých hodnot: 
ERS, NHANES III, atd;

 ► Vytvoření vlastních parametrů a uživa-
telsky definovaných rovnic náležitých 
hodnot;

 ► Nyní je měřen parametr FEV6 a prová-
děny návazné výpočty;

 ► Tisk zprávy podle požadavků ERS-ATS;

 ► Výtisky podle požadavku uživatele;

 ► Výběr nejlepšího testu a kontrola re-
produkovatelnosti podle standardů ATS 
1994;

 ► Zprávy kontroly kvality podle doporuče-
ní ATS pro spirometrické testy;

 ► Plná kompatibility s databází řady vý-
robků Quark PFT

Grafická a numerická 
vizualizace provedení 
spirometrického testu



Výtisk zprávy podle doporučení ATS/ERS 

Příslušenství a spotřební materiál

Průtokoměr na bázi digitální turbíny Průtokoměr nevyžaduje častou kalibraci. 
Vyznačuje se velkou přesností a spolehli-
vostí v libovolných podmínkách. Může být 
použit s antibakteriálními filtry (doporu-
čeno) nebo s papírovými náustky. 

Kalibrační válec Kalibrovaný válec o obsahu 3 litry 
slouží k jednoduché a rychlé kalibraci 
průtokoměru.

Antibakteriální filtry Vysoký stupeň účinnosti (99.9999%) pro 
předcházení křížové kontaminace. Antibakteriální filtr
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Technické parametry

Vlastnosti přístroje

Průtokoměr    Digitální turbína Ø 28 mm
Typ    Obousměrná 
Rozsah průtoku   0-16 l/s
Rozsah objemu   12 litres
Přesnost    ±2% or 20 ml/s
Odpor    <0.8 cmH2O/l/s @ 14 l/s 
Teplotní čidlo   0-50° C

Měřené parametry

FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF • PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • 
MEF50% • MEF75% • FET 100% • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • IC

Náležité hodnoty

ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gutierrez (Chile), Multicèntrico 
Barcelona, Thai 2000, uživatelem definované náležité hodnoty.

Hardware

Interface    Digitální USB
Rozměry (mm, inc)   150 x 45 x 53 (38,1 x 11,43 x 13,4)
Váha (g, lbs)    77 (0,17)

Standardní balení obsahuje

CD se software pro PC a návod k obsluze, turbínový průtokoměr, 2 skřipce na nos, USB kabel, přenosný kufřík, adaptér pro 
pediatrické náustky, kónický náustek, 20 náustků pro dospělé, 20 pediatrických náustků.

Dostupné jazyky

Angličtina, italština, francouzština, němčina, španělština, portugalština, turečtina, čínština (mandarin), korejština

Požadovaná konfigurace PC

Pentium nebo rychlejší. Operační systém: Windows XP, 2000, 98/95, NT, Vista (32 bit), Windows 7 (32 bit). 64 Mb RAM nebo 
více, volný port USB, CD mechanika”, prostor 20 Mb na HD, monitor VGA, SVGA, XGA, myš a tiskárna kompatibilní s operačním 
systémem MS Windows™ 

Electrické napájení

Napájení    přes port USB

Standardy bezpečnosti a kvality

Zařízení splňuje požadavky MDD (93/42 EEC);
FDA 510(k) cleared (federální zákony omezují prodej zařízení na lékaře nebo na předpis lékaře). EN 60601-1 (bezpečnost) / EN 
60601-1-2 (EMC).
COSMED má certifikovaný systém kvality organizací CERMET podle UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13484:2004

microQuark a veškeré příslušenství je dodáváno v 
praktickém přenosném kufříku


