
No

1

12

3 3

4

5

6

1

1

1

1

Özellikler

ATS / ERS / CTS Standartlarına uygun

Farklı etnik gruplar ve yaştaki hastalar için öngörülen değerler yerleşik bronşiyal 
dilatasyon ve provokasyon test modülleri 

Küçük yaştaki hastalar için canlı stimülasyon animasyonu
Yüksek hassasiyetli diferansiyel basınç akış sensörü, yüksek verimli filtreyle 
birleşir ve çapraz kontaminasyonu önleyebilir ve etkili koruma sağlayabilir.

100'den fazla test parametresi, günlük gereksinimleri ve akademik araştırma 
gereksinimlerini tam olarak karşılar.

Standart bileşenler

Bileşen Adet

USB bellek

Handle

Flow sensör

Burun Klipsi

Spirometre Kullanım Kılavuzu

Garanti Belgesi

Opsiyonel Aksesuarlar

Bronşiyal provokasyon test modu 

Harici A4 yazıcı bağlantı modu 

Kalibrasyon şırıngası

Kolay Kullanım

Otomatik test 
sonuçları QC 
kontrolü

Kısa Test Süresi

Büyük SFT cihazlarına kıyasla 
yüksek korelasyonlu test sonuçları

LA-303 Spirometre 
(Solunum Fonksiyon Test Cihazı)

®Özellikler



FVC

MV

SVC

MVV

Teknik Özellikler

Ölçüm parametreleri < 100

Ölçüm Kapsamı

KOAH hastaları veya sınırda olan hastalar. SFT, KOAH hastalığını radyoloji, kan gazı analizi vb. gibi 

diğer yöntemlerden 5-10 yıl daha önce tespit edebilir.)

Bronşiyal astım, amfizem, kronik bronşit, pulmoner fibrozis ve pnömokonyoz veya tüberkülozlu hastalar 

tanı ve etkinlik değerlendirmesi gerektirir.

Kronik öksürük hastaları

Dispne veya göğüs sıkışmasıolan hastalar

Uzun süreli sigara içimi veya pasif sigara içenler hastalar

Kirli bir ortamda bulunan insanlar (tozlu bir ortamda yaşamak veyaçalışmak gibi)

50 yaş ve üzeri genel anestezi, göğüs cerrahisi ve diğer ameliyatları geçirmiş hastalar

Öksürük veya balgam gibi semptomlarıolan hastalar

Fiziksel muayene (SFT düzenli fiziksel muayene aşamalarındalistelenmiştir)

Bronşektazi tedavisi olan hastalar

Hasar tespiti

Ana fonksiyon ekranları

Sensör tipi: Fark basınç sensörü

Hacim aralığı: 0 ~ 16 L

Akış aralığı: 0 ~ 16L / s

Hacim doğruluğu: ±% 3 veya 50 ml 

Akış hassasiyeti: ±% 5 veya 200 ml 

Hava yolu direnci: ＜ 0.15 kPa / L / s 

PC iletişimi: USB

Bronkodilatör testi: Desteklenir 

Bronşiyal challenge testi: Desteklenir 

Pediatrik insentif: Desteklenir
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