VITALOGRAPH ALPHA SERİLERİ

Data you can rely on. People you can trust.

VITALOGRAPH ALPHA SERİLERİ

Bilgisayarlı veya bilgisayarsız kullanım rahatlığı veren masaüstü spirometre

Vitalograph ALPHA
Dünyanın en kolay kullanılabilir spirometresi – Bilgisayar gerektirmez
Vitalograph Alpha portatif yapısı, dâhili yazıcısı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığından dolayı
solunum uzmanlarının tercih ettiği bir spirometredir.
• Dahili termal yazıcı
• Pahalı tek kullanımlık sensör ve türbin
gereksinimi olmayan, sağlam ölçüm
teknolojisi
• Hijyen için bakteri filtreli kullanım
• Kalibrasyon gerektirmez
• Anlaşılması ve kullanılması kolay menüler
• Ölçüm sonuçlarının otomatik yorumlanması

• Dâhili batarya
• Genel sağlık ve iş sağlığı için çocuklar da
dâhil her tür hasta için parametreler
• Vitalograph reports yazılımıyla PDF
düzenleme özelliği
• En son çıkan GLI ve Z-Skor beklenen
değerler

Vitalograph ALPHA Touch
Bilgisayarlı veya bilgisayarsız kullanım rahatlığı veren masaüstü spirometre
Vitalograph Alpha Touch kullanımı kolay olan, hafif bir masaüstü spirometresinin
vermiş olduğu portatiflik ve dâhili yazıcı özelliğini sunar. Geniş, yüksek çözünürlüklü
renkli dokunmatik ekran, ara yüzdeki anlaması kolay simgeler, Alpha Touch
spirometresinin hızlı ve basit çalışmasını sağlar.

Dokunmatik Ekran
Animasyon
Veri Tabanı

Alpha Touch, Alpha cihazının tüm özelliklerini kapsar ve artı olarak:
• İster bilgisayar ile ister bilgisayarsız kullanım
• Dokunmatik ekran ile menülerde kolay gezinim
• 10.000 hasta kaydı için veritabanı
• Ara yüzde anlaşılması kolay simgeler
• Çocuk özendirme programı ile kolay kooperasyon
• HL7 veya GDT transfer protokolleriyle hastane merkezi sistemine bağlantı

Yetkili Distribütör

Düşük Maliyet

Optimal Hijyen

Sipariş Bilgisi

Aksesuarlar

65000 Vitalograph ALPHA
65500 Vitalograph ALPHA Touch
65600 Vitalograph ALPHA Touch ve Spirotrac Software

28350 Vitalograph BVF Bakteri Viral Filtresi (50)
20303 Burun Mandalı (200)
36020 Kalibrasyon Şırınga - 3 Litre
66149 Termal Yazıcı Kağıdı (5 rulo)
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