
Představujeme kompletní řadu spirometrů v provedení 
desktop pro moderní formu vyšetření plic!

 ► Úplné spirometrické vyšetření (FVC, SVC, MVV a 
bronchoprovokační test)

 ► Barevný LCD displej zobrazující grafy v reálném čase a 
vestavěná rychlá teplocitlivá tiskárna

 ► Jednorázový pneumotach nebo turbínový průtokoměr

 ► Měření odporů Rocc (volitelný doplněk)

 ► Měření MIP/MEP

 ► Integrovaný digitální oximetr (volitelný doplněk)

 ► Nezávislá validace nemocnicí LDS za použití ATS 24 
standardních křivek objem-čas

 ► Moderní software pro správu dat a testování v reálném 
čase na PC

Stolní spirometr 
Nově 

s funkcí MIP/MEP



Pony FX je přenosný spirometr nové 
generace pro testování plic v různých 
oblastech použití. Je navržen pro snadné 
provedení spirometrických testů, aniž by 
byla ovlivněna kvalita vyšetření.

Alfanumerická klávesnice a navigační 
nástroj umožňuje snadný přístup ke 
všem funkcím: zadání dat pacienta, ry-
chlé procházení možnostmi menu, prove-
dení všech dostupných testů a kontrola 
správnosti provedení testu na dostatečně 
velikém barevném displeji. Vestavěná 
tiskárna umožňuje vytisknout všechny zís-
kané informace do přehledné zprávy.

Použití

Vlastnosti Pony FX mohou být využity v 
mnoha oblastech: malé kliniky, rodinní 
lékaři, praktičtí lékaři, pracovní lékařství, 
preventivní medicína, sportovní medicína.

Přesné a spolehlivé měření 
průtoku a objemu

Pony FX se dodává se dvěma různými 
typy průtokoměrů: 

 ► Průtokoměr na bázi obousměrné 
digitální turbíny: praktický a přesný, 
nevyžaduje stálou kalibraci. Lze 
snadno sterilizovat a lze použít s an-
tibakteriálními filtry na jedno použití 
nebo s papírovými náustky

 ► Průtokoměr na bázi pneumotachu 
“Flowsafe”: rozdílový tlakový snímač 
na jedno použití. Velmi přesný také 
při malých průtocích. Nevyžaduje 
kalibraci

Oba průtokoměry splňují náročná kritéria 
přesnosti stanovená organizacemi ATS a 
ERS.

Hlavní přednosti

 ► Hardware Pony FX byl v nedávné 
době vylepšen za účelem podstat-
ného zvýšení spolehlivosti, snížení 
spotřeby a zlepšení funkce.

 ► Hlavní přednosti Pony FX jsou:

 ► Zlepšený barevný LCD displej pro 
zobrazení testů v reálném čase

 ► Integrovaná teplocitlivá tiskárna se 
šířkou tisku 120mm vytiskne kvalitní 
zprávu za několik sekund 

 ► Kompaktní rozměry (20x23x6cm) a 
nízká váha (1.2 kg)

 ► Vnitřní paměť s kapacitou až 600 
testů/pacientů pro budoucí srovnání a 
možnost trvalého uložení do PC

 ► Nový akumulátor Li-Ion vydrží až 6 
hodin (doba nabíjení 2h10).

 ► Výběr nejlepšího testu a kritéria 
reprodukovatelnosti podle standardů 
ATS 1994

 ► Zprávy o kvalitě provedení testu podle 
kritérií ATS pro spirometrické testy

PC Software

 ► Kompletní správa databáze 
pacientů, diagnóz, klinických zpráv a 
bronchoprovokačních protokolů

 ► Moderní funkce a uživatelem de-
finované protokoly pro snadné prove-
dení bronchoprovokačních testů

 ► Podrobný výtisk F/V, V/t, grafů reakce 
na bronchoprovokační dávky, výpočty 
PD 10, 15 a PD 20

 ► Testy Pre-Post s bronchodilatátorem 
nebo metacholinem

 ► Výkonné nástroje pro zpracování 
naměřených dat s možností poro-
vnání testů provedených při různých 
návštěvách

 ► Dávkový tisk více spirometrických 
testů

 ► Nástroj pro podporu správného 
provedení testu u nespolupracujících 
pacientů

 ► Vytvoření vlastních parametrů a 
uživatelsky definovaných rovnic 
náležitých hodnot;

 ► Výtisky podle požadavku uživatele.

Turbínový průtokoměr

Průtokoměr na jednorázové použití (Flowsafe)

Tlakový snímač MIP/MEP s antibakteriálním filtrem a 
gumovým náustkem

Přemisťování Pony FX je usnadněno praktickou 
brašnou



Měření odporu (Rocc) Modul COSMED Rocc umožňuje měření 
odporů za použití metody přerušení 
průtoku (Rrs, int). Tato možnost je 
alternativou k použití bodypletysmo-
grafie, protože tato metoda je levnější 
a vyžaduje jen malou spolupráci 
vyšetřované osoby. Modul Rocc je tvořen 
držadlem se speciálním PNT (pneumo-
tach) pro nízké průtoky a ventilem pro 
přerušení průtoku. Pacient pouze klidně 
dýchá přes náustek a ventil přeruší průtok 
vzduchu na 100 msec.

Resp. Mechanics (MIP/MEP) MIP/MEP je ekonomické řešení pro určení 
indexu funkce dýchacích svalů. Pacient 
normálně dýchá se skřipcem na nose, 
provede maximální výdech/nádech a pak 
vydechuje/nadechuje maximálním úsilím 
proti tlakovému senzoru MIP/MEP. Při 
výdechovém manévru se test provádí s 
gumovým náustkem. Tlak v ústech při 
opakovaném provedení manévru se bere 
jako měřítko funkce dýchacích svalů. 
Průběh provedení testu je zobrazen na 
LCD displeji.

Pulzní oximetr (SpO2) Přístroj Pony FX může mít integrovaný 
pulzní oximetr pro měření saturace 
kyslíkem v průběhu vyšetření nebo 
zátěžového testu. Oximeter využívá 
technologii Nonin, která patří v současné 
době k nejkvalitnějším na trhu. Senzor 
SpO2 je plně integrován do přístroje Pony 
FX a měření může být v reálném čase zo-
brazeno na displeji a vytisknuto současně 
s výsledky spirometrie.

Pony FX umožňuje tisk zpráva na kompatibilní tiskárně 
s jazykem PCL5 přes konektor USB konektorn

Grafické zobrazení v reálném čase a numerické zobrazení výsledků 
spirometrických testů

USB 
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Technické parametry

Prováděné testy Pony FX  Pony FX flowsafe Pony FX MIP/MEP

Usilovná/pomalá vitální kapacita   

Maximální minutová ventilace    

Respirační křivky   

Bronchoprovokační test (Pre-Post)   

Bronchodilatační test   

Odpor (Rocc/Rint) m m m

Maximální Exp-Insp tlaky (MIP/MEP) m  

Integrovaný pulzní oximetr (SpO2) m m m

Parametry přístroje

Flowmeter
Průtokoměr Obousměrná turbína Jednoráz. pneumotach Obousm. turbína
Rozsah průtoku 0-16l/s 0-14 l/sec 0-16l/s
Rozsah objemu 12 litrů 12 litrů 12 litrů
Přesnost ±2% or 20 ml/s ±2% or 20 ml/s ±2% or 20 ml/s
Odpor <0.8 cmH2O/l/s @ 14 l/s  <1.0 cmH2O/l/s @ 14 l/s <0.8 cmH2O/l/s @ 14 l/s
Templotní čidlo 0-50° C 0-50° C 0-50° C
Tlakový snímač
Rozsah tlaku  ±1,268 cmH2O (±0,124 kPa) ±255 cmH2O (±25 kPa)
Přesnost  0,14 cmH2O f.s. (10.8% f.s.) ±3%
Rozlišení  ±0,0015 cmH2O ±0,136 cmH2O

Měřené parametry (částečný seznam)

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% • Lung Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • IC • SpO2 • HR • R_occ •
G_occ • P_mouth • MIP • MEP

Náležité hodnoty (částečný seznam)

ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gutierrez (Chile), Multicèntrico 
Barcelona, Thai 2000, Austria (Forche), Crapo 1981, uživatelem definované náležité hodnoty.

Automatická interpretace

ATS/ERS 2005 (Spirometry), GOLD COPD, ATS/ERS 2005 (Obstruction Reversibility based on FVC Post BD), ATS/ERS 2007 
(Obstruction Reversibility based on Rocc)

Hardware

Interface  USB-A, USB-B, RS 232
Baterie  Akumulátory Li-ion (2600 mAh)
Napájení  Vstup: AC 100-240V, výstup: DC 12 V
Rozměry (mm)  198x238x76 
Váha (Kg)  1.2  

Standardní balení obsahuje

PC software a návod k obsluze, průtokoměr, Flowsafe PNT (pouze Pony FX Flowsafe), adaptér AC/DC (110-240V), komunikační 
kabel USB, brašna, adaptér pro dětské náustky, náustky a skřipec na nos, antibakteriální filtry, teplocitlivý papír 12cm, souprava  
MIP/MEP (pouze Pony FX MIP/MEP).

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™.

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


