
FeNObreathTM — Náústek

Rozměry Approx. 180 x 25 x 15 mm
Váha Approx. 11g

Technická Specifikace

FeNObreath™ náústek byl vyroben pro výhradní užívání s FeNObreath™ 
přenosným analyzátorem vydechovaného oxidu dusnatého a je doporučen k 
užívání ve funkčních laboratořích, nemocnicích, privátních praxích i  při oficiálních  
screeningových studiích. Náústek umožňuje jednoduché, výkonné  a 
nízkonákladové měření vydechovaného oxidu dusnatého FeNO.

Varování: Náústky jsou 
nepřenosné mezi jednotlivými 
pacienty. Opakované 
používání jedním pacientem v 
delším časovém intervalu  
může ovlivnit správnost 
výsledků  a zvýšit riziko 
přenosu infekce. Náústek by 
měl být po použití zlikvidován 
v souladu s místními předpisy.

Náústky jsou plně 
recyklovatelné.

Integrovaný filtr 
pro kontrolu 
infekce
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Náústek obsahuje integrovaný filtr pro kontrolu infekce, který odstraňuje a zachycuje  
> 98 % vzdušných bakterií a > 96 % virů1. Náústek FeNObreath ™ může být opakovaně
(až 15x) použit jedním pacientem během jedné klinické návštěvy. Stejný náustek by
NIKDY nemělo používat více pacientů. Opakované použití náústku mezi pacienty
může zvýšit riziko přenosu infekce.

Náústek FeNObreath ™ nesmí být za žádných okolností umýván ani sterilizován. 
Jakýkoli takovýto pokus může poškodit filtr, což může ovlivnit správnost výsledků a 
zvýšit riziko přenosu infekce.
VAROVÁNÍ: Dechové testy lze provádět pouze s příslušenstvím schváleným 
výrobcem. Pokud tak neučiníte, může to vést k nesprávným výsledkům.
POZNÁMKA: Další informace o předcházení riziku infekce naleznete v 
doporučených postupech MGC Diagnostics Corporation. 
POZNÁMKA: Nepokoušejte se zařízení nijak upravovat a ani nepoužívejte 
příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Při jakémkoli takovémto pokusu 
zrušíte platnost záruky a můžete ohrozit bezpečnost zařízení.
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