Een eenvoudige methode voor

orale en nasale

drukmetingen

RP Check

Voor MIP, MEP en SNIP metingen
De RP Check is een draagbare respiratoire
drukmeter waarmee de orale en nasale druk
(MIP, MEP en SNIP) kan worden gemeten.
De portable RP Check maakt het mogelijk
pediatrische en volwassen patiënten in
uiteenlopende situaties op eenvoudige wijze
te controleren.
De resultaten worden direct weergegeven op
een groot verlicht display, zodat per patiënt
meerdere testen kunnen worden verricht.

De RP Check heeft een batterijvoeding en kan
standalone worden gebruikt.
De resultaten van de meest recente patiënten worden
door het apparaat bewaard.
Daarnaast kan de RP Check ook op een pc worden
aangesloten om resultaten te uploaden of rechtstreeks
op de pc testen te verrichten en onmiddellijk daarna
een rapport aan te maken.
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RP CHECK

Eigenschappen:
De patiënt kan voorafgaand aan de meting met het mondstuk
in zijn of haar mond inademen/uitademen zodat er geen
lucht weglekt en de patiënt goed voorbereid is op de test.
De gebruiker kan controleren of de meting van de orale druk
geslaagd is. Als de minimale uitademingstijd (1,5 seconde)
niet is gehaald, wordt er een pictogram van een stopwatch
weergegeven om aan te geven dat de gebruiker de test
opnieuw moet uitvoeren.
Volledig conform de ATS/ERS-normen voor orale druk.
Groot verlicht display.
Iedere drukmeting kan worden bekeken voor verdere analyse.
De zachte buigzame neusprobes voor SNIP-metingen bieden
comfort en gebruiksgemak voor de patiënt.
Aansluiting voor pc om rapporten in pdf-format te kunnen aanmaken,
met daarin voorspelde waarden, patiëntgegevens, testresultaten,
grafieken van beste drukmeting en ALLE drukmetingen.
Gemeten parameters (weergegeven in cmH2O):
Orale druk:
MEP - Maximale expiratoire druk
MIP - Maximale inspiratoire druk
Pmax - Piekdruk
MRPD - Maximale waarde van drukontwikkeling
MRR - Maximale waarde van ontspanning
Nasale druk:
SNIP (Sniff nasal inspiratory pressure) - Nasale
inspiratoire snuifdruk

Aansluiting op pc via USB-poort om tests van patiënten te uploaden OF
rechtstreeks vanuit de pc-software tests te verrichten. De op een USB-stick
meegeleverde software kan door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd.
Tests en resultaten van de meest recente patiënten kunnen worden geüpload.
Demografische gegevens van de patiënt kunnen worden ingevoerd voor een
selectie van voorspelde waarden.
Iedere afzonderlijke meting kan worden beoordeeld en gewist om de kwaliteit te garanderen.
Er kunnen grafieken van beste drukmeting en ALLE drukmetingen worden weergegeven.
Aanmaak van rapporten in pdf-format ten behoeve van patiëntendossiers.
Selectie van voorspelde waarden (Steffanutti & Fitting, Wilson et al en Uldry & Fitting).

Catalogusnummer: RP01

Specificaties:
Werkdruk
Barstdruk
Nauwkeurigheid
Resolutie
Bedrijfstemperatuur
Werkdruk
Bedrijfsvochtigheid

Informatie over de pc-software:

± 300 cmH2O
± 2000 cmH2O
+/-3 %
1 cmH2O
0-40 °C
Atmosferisch 10 %
30 % tot 90 % RV

Bedrijfshoogte
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid
Display
Voeding
Gewicht (bij benadering)
Afmetingen

Zeespiegel tot ca. 2000 m
-20 tot + 70 ºC
10 % tot 90 % RV
Grafische lcd met 128 X 64 pixels
Eén PP3-batterij 9V
160g inclusief batterij
135 mm x 65 mm x 30 mm

Compatibele besturingssystemen: Windows 7 32 & 64 bit
Windows 8.1 64 bit
Windows 10 64 bit
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Indices
MIP
MRPD
MRR
Kwaliteitscontrole:

Waarde
72
571
7

Min voorspeld
0
N/A
N/A

Best Test

All Tests

Arts/Professionele zorgverlener: Dr Diagnostich
Handtekening:

Voorspeld
135
N/A
N/A

Max voorspeld
0
N/A
N/A

% voorspeld
53.0
N/A
N/A

