
Micro CO/Smoke Check

Twee uitstekende

koolmonoxidemonitoren

voor een eenvoudige

detectie van de tabaks- en

sigarettenconsumptie..



De hulpmiddelen die u nodig hebt
bij het stoppen met roken…..

Micro Medical is een bedrijf dat al diverse malen is

onderscheiden.Wij zijn trots op de vernieuwende producten en

de continue inspanningen om professionele zorgverleners te

voorzien van de beste hulpmiddelen op hun werkgebied.

Als iemand die betrokken is bij de hulpverlening aan mensen

die willen stoppen met roken, bent u als geen ander op de

hoogte van de gevaren die roken met zich mee brengt.

Wat u nodig hebt, is een manier om op een snelle en

effectieve wijze de koolmonoxideniveaus van patiënten

te meten – om hen vervolgens met overtuiging te

kunnen wijzen op de risico's die zij lopen door te

roken.

Wij bieden u de keuze uit twee typen

koolmonoxidemonitoren:

Micro CO

De Micro CO is de gouden standaard voor

CO-ademtesten en is het meest geavanceerde

systeem dat momenteel op de markt is. Dit

apparaat biedt veel functies, waaronder: een

snelle responstijd, resolutie van 1 ppm,

onmiddellijke weergave van

koolmonoxidewaarden in ppm en

%COHb, gekleurde indicatielampjes,

mogelijke interface met COBRA, een

Windows-gebaseerd

softwareprogramma voor het

uitvoeren en opslaan van

realtimeademtesten op de pc. Een

uniek pluspunt van COBRA is dat

alle gemaakte rapporten kunnen

worden opgesteld in uw eigen taal

met behulp van de geïnstalleerde

tekenset van Windows.

Smoke Check

De Smoke Check is

ontworpen als een

eenvoudige screeningtest

voor de tabaks- en

sigarettenconsumptie.

Geeft onmiddellijk de

CO-concentratie in

ppm weer plus een

visuele indicatie door

middel van gekleurde

lampjes. De ppm-

resultaten zijn heel

eenvoudig om te zetten

naar %COHb met behulp

van de Smoke Check

omrekentabel.

Micro CO/Smoke Check

Voordelen en kenmerken van de Micro CO

De Micro CO is een krachtig diagnostisch hulpmiddel voor het

meten van alveolaire koolmonoxideconcentraties in ppm en het

percentage met CO verzadigd hemoglobine. De Micro CO werkt

op één 9 V PP3-batterij – voldoende voor het uitvoeren van circa

8000 tests – en combineert nauwkeurigheid met eenvoud. Dit

maakt het de logische keuze voor een brede groep professionele

zorgverleners overal ter wereld.

Nieuw ontwerp

Het apparaat heeft een stijlvol ergonomisch ontwerp, met een stroeve handgre

voor extra gebruikscomfort. Zowel de Micro CO als de Smoke Check zijn klein

licht in gewicht en gemaakt van robuust en duurzaam ABS.

Eenvoudig in gebruik

Metingen zijn eenvoudig uit

te voeren door middel van

één enkele blaastest.

Bovendien wordt het

apparaat bij inschakeling

automatisch ingesteld op nul

en kan met behulp van een

timer worden aangegeven

hoe lang de adem moet

worden vastgehouden. De

resultaten worden

vervolgens onmiddellijk

weergegeven op het grote

en eenvoudig af te lezen

lcd-scherm. De waarden

worden tevens visueel

ondersteund door middel

van gekleurde

indicatielampjes.



Kalibratiegas

Om de Micro CO en de Smoke

Check in een optimale conditie

te houden en reproduceerbare

resultaten te verkrijgen, moeten

de Micro CO en de Smoke

Check ieder half jaar worden

gekalibreerd. Kalibratie kan op

eenvoudige en veilige wijze

door de eindgebruiker worden

uitgevoerd met behulp van de

Medican, een

kalibratiegascilinder van 1 liter. U

kunt echter ook gebruik maken

van onze kalibratieservice door

uw Micro CO/Smoke Check

terug te brengen of te sturen

naar Micro Medical Ltd’s geautoriseerde vertegenwoordiger PT

Medical BV..

COBRA Software

COBRA biedt unieke

mogelijkheden voor het

uitvoeren en opslaan van CO-

ademtesten. Op basis van een

MS Word-document kan het

CO-rapport op eenvoudige

wijze worden opgemaakt met

behulp van logo's, kopteksten

en andere informatie. De CO-

test is eenvoudig op te starten

door op het betreffende

pictogram te klikken en biedt

metingen en weergave in

realtime zodra de pc is

aangesloten op de Micro CO.

Zowel de Micro CO als de Smoke Check worden geleverd

inclusief draagkoffertje, een aantal kartonnen mondstukken, een

kunststof mondstukadapter, kalibratieadapter, kalibratiehulpmiddel, 9

V PP3-batterij en gebruiksaanwijzing. De productkenmerken voor

de Micro CO, de Smoke Check en alle bijbehorende

verbruiksartikelen zijn te vinden op de achterzijde van deze pagina.
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Voordelen en kenmerken van de Smoke Check

het standaard lcd-scherm kunnen vier CO-waardebereiken worden

weergegeven.

0 tot 6 ppm plus een groen lampje geven een niet-roker aan

7 tot 10 ppm plus een amber lampje geven een lichte roker aan

11 tot 20 ppm plus een rood lampje geven een regelmatige roker aan

20+ ppm plus een rood knipperend lampje en een akoestisch alarm

geven een zware roker aan

COBRA software

COBRA biedt unieke mogelijkheden voor het

uitvoeren en opslaan van CO-ademtesten. Op basis

van een MS Word-document kan het CO-rapport

op eenvoudige wijze worden opgemaakt met behulp

van logo's, kopteksten en andere informatie. De CO-

test is eenvoudig op te starten door op het

betreffende pictogram te klikken en biedt metingen

en weergave in realtime zodra de pc is aangesloten

op de Micro CO.

Compleet

met alle

accessoires

In aanvulling op de Smoke Check zijn een

speciaal ontworpen conversietabel voor het

omzetten van CO naar %COHb en een

opvallende poster op A2-formaat leverbaar.

Mondstukken voor eenmalig gebruik

Leverbaar in dozen van 100- of 500 stuks.



Specificaties

Specificaties Micro CO

Gedetecteerd gas: koolmonoxide

Concentratiebereik: 0–500ppm

Gevoeligheid: 1ppm

Werkbereik: 0-40 °C

Werkdruk: omgevingsdruk ± 10%

Kruisgevoeligheid voor waterstof: <3%

Levensduur van sensor: 2-5 jaar

Sensordrift: < 2% per maand

Display 3_-cijferig lcd-scherm

Voeding: één batterij 9 V PP3

Gewicht (netto): 160 g

Gewicht (bruto): 1 kg

Afmetingen: 170 x 60 x 26 mm

Indicatorniveaus: groen: 0-6 ppm; amber: 7-10 ppm; rood: > 10 ppm;

rood met akoestisch vergiftigingsalarm: > 72 ppm

Specificaties Smoke Check

Gedetecteerd gas: koolmonoxide

Concentratiebereik: 0–500 ppm

Gevoeligheid: 1 ppm

Werkbereik: 0-40 °C

Levensduur van sensor: 2-5 jaar

Sensordrift: < 2% per maand

Display: standaard lcd-scherm

Voeding: één batterij 9 V PP3

Gewicht (netto): 130 g

Gewicht (bruto): 950 g

Afmetingen: 170 x 60 x 26 mm

Indicatorniveaus: groen: 0-6 ppm; amber: 7-10 ppm; rood: 11-20 ppm;

akoestisch en rood knipperend alarm: > 20 ppm

De Smoke Check en Micro CO koolmonoxidemonitoren en accessoires

maken deel uit van een uitgebreide reeks respiratoire meetapparatuur.

Ze zijn te bestellen aan de hand van onderstaande omschrijvingen:

Product

Micro CO: MC02

Smoke Check: SC01

Micro CO kalibratiegas: MCG020

Smoke Check kalibratiegas: MCG020

Kalibratieventiel met stromingsindicatie MGA222

COBRA softwarepakket inclusief 

aansluitkabel voor Micro CO: CB1000

Nieuwe sensor voor Micro CO: CEL5900

Interne lithiumbatterij voor Micro CO: BAT5900

Nieuwe sensor voor Smoke Check: CEL4100

Mondstukadapter met eenwegklep PSA2000

Kartonnen mondstukken, 22mm voor 

eenmalig gebruik (100 per doos)

Kartonnen mondstukken, 22mm voor 

eenmalig gebruik (500 per doos)

Bibliografie

1 Richard D. Stewart, MD; R. Scot Stewart;William Stamm; Richard P.

Seelen. Rapid Estimation of Carboxyhemoglobin Level in Fire Fighters.

JAMA, Jan26, 1976-Vol 235, No 4

2 M J Jarvis et al. Expired air carbon monoxide: a simple breath test of

tobacco smoke intake. British Medical Journal, 16 August 1980

3 Nicholas J Wald, Marianne Idle, Jullian Boreham, Alan Bailey. Carbon

monoxide in breath in relation to smoking and carboxyhaemoglobin

levels.Thorax, 1981, 36, 366-369

4 M J Jarvis, M Belcher, C Vesey, D C S Hutchison. Low cost carbon

monoxide monitors in smoking assessment.Thorax, 1986, 41, 886-887

5 Definition of a reliable threshold value for detecting current smokers

by CO measurement. Marino Luigi; Latini Roberto; Barbano Gina;

Bazzerla Giorgio; De Luca Anita, Nardini Stefano - Respiratory and TB

Unit-General Hospital- Via forlanini, ITALY.

073-150DU  v1.0

03/07

Het beleid van Micro Medical Ltd is erop gericht om continu verbeteringen aan te brengen in het ontwerp, de productie en de prestaties van hun producten. Zij behouden zich het recht voor

om bijzonderheden te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
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