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Ter ondersteuning voor stop met roken programma’s

CO Check Pro 
Hoorbaar en visueel alarm
3 indicatorniveaus

CO Check + 
Low cost
Groot display

Koolmonoxidemonitoren
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The CO Check Pro comes complete will all 

accessories and is supplied in a hard shell carry case.

The CO Check + has been designed as a low cost simple 

screening test device. A single breath will instantly display CO 

levels in PPM and %COHb on a large easy to read custom 

display.

The CO Check + comes complete with all accessories and is 

supplied in a soft shell carry case for easy transport.  The 

CO Check + is rapidly becoming the device of choice for all 

smoking cessation professionals.

MD Diagnostics Ltd is a world leader in breath analysis and is 

committed to providing exceptional tools to aid Smoking Cessation.

The CO Check Pro has been designed to enable all healthcare 

professionals to carry out quick and simple breath tests that 

provide comprehensive results. A single breath from a person 

will instantly display results in PPM and %COHb. Both results 

are backed up with an appropriate colour light to show a 

non-smoker, light smoker, smoker and heavy smoker. 

The CO Check Pro is capable of giving a real time display of

Environmental CO levels prior to carrying out a breath test. 

When activated the Environmental mode is a live 

measurement, when moving from room to room 

measurements will �uctuate depending on what Carbon 

Monoxide levels are present at the time.  Environmental results are 

instantly displayed in PPM.
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De CO Check + is ontworpen als een goedkope en eenvoudige 
screenings monitor. Eén enkele blaastest geeft direct resultaten
in PPM en %COHB weer op het grote beeldscherm.

De CO Check + wordt inclusief bijbehorende accessoires 
geleverd in een draagtasje.

Specifi caties:
Gedetecteerd gas Koolmonoxide Sensoraf drift < 2% per maand
Display Grafi sch lcd-scherm Elektrische voeding 1 x 9 volt PP3-batterij
Concentratiebereik 0-100 ppm Gewicht Ongeveer 160 g inclusief batterij
Gebruikte detectiesensor Elektrochemische brandstofcel Afmetingen 135 mm x 60 mm x 30 mm
Gevoeligheid 1 ppm Indicatorniveaus Groen 0 - 6 ppm. Geel 7 - 10 ppm. 
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 graden Celsius Rood 11 - 20 ppm.
Kruisgevoeligheid voor waterstof < 5 % Knipperend rood en hoorbaar
Levensduur sensor 5 jaar alarm 21 ppm of meer
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De CO Check Pro wordt inclusief bijbehorende accessoires 
geleverd in een stevige draagko� er.

Ook verkrijgbaar: CO Check Pro Baby waarmee door middel van één enkele 
blaastest bij een zwangere vrouw niet alleen haar koolmonoxidewaarden 

worden weergegeven die het gevolg zijn van haar rookgedrag, maar ook de 
hoeveelheid koolmonoxide die zij heeft doorgegeven aan haar ongeboren kind.

De CO Check Pro is een voor zorgprofessionals ontwikkelde ademtest die
eenvoudig uitvoerbaar is en tegelijkertijd uitgebreide resultaten levert.

Op basis van één enkele blaastest worden de resultaten direct
weergegeven in ppm en %COHb gecombineerd met een

bijbehorende kleurindicatie waaruit blijkt of de persoon een
niet-roker, een lichte roker, een roker of een zware roker is.
 
De CO Check Pro is ook in staat om CO-waarden in de omgeving
te meten. Als de optie ’Environmental Capture’ is ingeschakeld,
wordt bij de uitvoering van de ademtest rekening gehouden 
met de CO-achtergrondwaarden. Als de achtergrondwaarden
bijvoorbeeld 10 ppm zijn, wordt bij uitvoering van de 
ademtest rekening gehouden met deze waarden.

De omgevingswaarden worden weergegeven in ppm.


