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Kenmerken  
•   Speciaal ontworpen om te voldoen aan de  
     ISO23747-schaalnorm 

•   Beweegbare kleurzones voor astmabehandeling  
     (die niet afwasbaar zijn) 

•   Grote, duidelijk leesbare schaal

•   Ingebouwd intern controleventiel waardoor 
     kruisbesmetting wordt vermeden

•   Voldoet aan en overtreft alle internationale 
     prestatienormen

•   Kan op maat gemaakt worden voor promotionele  
     doeleinden 

•   Beschikbaar met Europese of ATS-schaal

Pinnacle 
Jarenlange ervaring in het ontwerpen, testen en verbeteren van de 

meest toonaangevende peakflow meters ter wereld heeft geleid 

tot de Pinnacle peakflow meter. Ontworpen om te voldoen aan de 

nieuwe ISO-norm (ISO23747) op het gebied van prestatie en kwaliteit 

waaronder een eenvoudig afleesbare schaal en het aan te passen 

ingebouwde Colour-Zonesysteem voor astmabehandeling dat niet 

afwasbaar is (zie illustratie hieronder).

In tegenstelling tot andere peakflow meters zorgt het geavanceerde 

ontwerp van Pinnacle ervoor dat hij niet uit elkaar gehaald hoeft te 

worden, waardoor de integriteit van het interne mechanisme beschermd 

blijft; daarnaast vermijdt een intern controleventiel kruisbesmetting.  

Pinnacle wordt geleverd met instructies en een notitiekaart voor  

4 weken. Hij kan ook volledig op maat worden geleverd voor 

promotionele doeleinden.

Beschikbaar met Europese of ATS-schaal 

Wanneer nauwkeurigheid belangrijk is bij de klinische behandeling 

van astma is een compromis geen optie. Kies dus voor Pinnacle,  

de peakflow meter van onberispelijke afkomst.

Specificaties

Bereik 60-900 l/min (EU, EN13826/
ISO23747)

60-900 l/min (ATS)

Schaalverdeling 10 l/min

Nauwkeurigheid <+/- 5% of 10 l/min

Herhaalbaarheid <+/- 2%

Kalibratie 100% (afzonderlijk apparaat)

Frequentierespons c100Hz bij 350 l/min

Dynamische status Kritisch gedempt bij 350 l/min

Normnaleving ISO 23747
AS/NZS 4237:1994
NAEP-richtlijnen 1991

Integrale controle waarde Alleen verlooptijd

MicroPeak™

Notitiekaart voor peakflow waarin een herstel zichtbaar 
is van acuut astma met duidelijke ochtenddips.

(Colour-Zonesysteem voor     astmabehandeling)

Pinnacle
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