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Oto precyzja w całkiem nowym wymiarze. Odkryj innowacyjne systemy, zapewniające pełną 

diagnostykę czynnościową układu oddechowego, a także wszechstronność i efektywność pracy 

z urządzeniem. Przekonaj się, jak dzięki dbałości o każdy szczegół najwyższa jakość łączy się 

z precyzją diagnozy i komfortem badania dla lekarza i dla pacjenta. 
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Głęboki oddech od skomplikowanych i nieprzyjaznych urządzeń. Ten specjalistyczny 
spirometr łączy najnowsze technologie z wszechstronnością codziennych zastosowań 

i niespotykanym komfortem obsługi. Zapewnia wyjątkowe możliwości wykonywania 
badań i łatwy pomiar podstawowych parametrów funkcji płuc. Dzięki nowoczesnej 

platformie systemowej SentrySuite i niezwykle intuicyjnemu oprogramowaniu, 
procedura wykonania badania jest prosta i przyjazna na każdym etapie – co pozwala 

oszczędzać czas, jednocześnie zwiększając komfort pracy z pacjentem.

KOMFORTOWY
Innowacje dla nieporównywalnego komfortu obsługi

INTUICYJNY
Badanie „robi się samo” dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu 

SOLIDNY
Zobowiązanie najwyższej jakości marki JAEGER

Oscylometr impulsowy, który wyznacza nowe standardy we wczesnej diagnostyce 
i screeningu układu oddechowego. Niezwykła prostota i precyzja wykonania badania 
pozwala na oznaczanie impedancji przy minimalnej współpracy ze strony pacjenta. 
Umożliwia także różnicowanie pomiędzy centralną i obwodową obturacją, dzięki czemu 
zapewnia precyzję badań diagnostycznych także poza szpitalem w ramach prywatnej 
praktyki. System dedykowany dla dzieci, osób starszych i zastosowań w medycynie pracy.

PRECYZYJNY
Oparty na wyjątkowo obiektywnej i czułej metodzie pomiaru

INNOWACYJNY
Możliwość diagnostyki układu oddechowego bez konieczności 
współpracy ze strony pacjenta 

PRZYJAZNY
Dedykowany szczególnie dzieciom i osobom starszym

Nowoczesny pletyzmograf przeznaczony do szerokiej diagnostyki różnicowej. 
Umożliwia identyfikację zaburzeń obturacyjnych i/lub restrykcyjnych oraz badanie 
odwracalności obturacji podczas skurczów oskrzeli i długotrwałej terapii. W połączeniu 
z opcją pomiaru dyfuzji w czasie pojedynczego oddechu pozwala na określanie 
pojemności dyfuzyjnej, objętości pęcherzykowej i statycznych objętości płuc.

WSZECHSTRONNY
Szerokie zastosowanie w diagnostyce

PRECYZYJNY
Pomocny w diagnostyce rozedmy

KOMPETENTNY
Kompletne laboratorium badania funkcji płuc

APS (Aerosol Provocation System), czyli aerozolowy system prowokacyjny, opracowany 
przez firmę JAEGER, pozwala na wykonywanie powtarzalnych, swoistych i nieswoistych 

testów prowokacyjnych w sposób niezwykle prosty i precyzyjny. Aparat umożliwia 
wykonywanie badań nadreaktywności oskrzeli z wykorzystaniem pomiarów spirometrycznych 
oraz oscylometrycznych, pletyzmograficznych i wielu innych. Nowoczesne oprogramowanie 

na bieżąco oblicza zmianę parametrów badania, dzięki czemu obsługa urządzenia 
jest intuicyjna i prosta.

PRECYZYJNY
Dokładność dawkowania czynników używanych w czasie testów

WYRAFINOWANY
Nowoczesny osprzęt elektroniczno-mechaniczny

BEZPIECZNY
Uwaga skierowana na pacjenta

VyntusSPIRO

VyntusIOS MasterScreen Body

VyntusAPS
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Zaawansowany system dyfuzyjny z nową platformą programową łączy zalety 
urządzenia MasterScreen oraz innowacyjne właściwości – wśród nich nowy system 

dyfuzyjny działający w czasie rzeczywistym. W połączeniu z bardzo szeroką gamą 
wyposażenia opcjonalnego, system przenosi możliwości nowoczesnej diagnostyki 

na zupełnie nowy poziom. 

WIELOZADANIOWY
Wszechstronność wyposażenia opcjonalnego

INNOWACYJNY
Właściwości poszerzające zakres diagnostyki 

ZAAWANSOWANY
Najbardziej zaawansowany zestaw w ofercie JAEGER

Mobilny system ergospirometryczny, który dzięki kompaktowej konstrukcji 
sprawdza się doskonale w każdych warunkach badania – także w naturalnym 
środowisku pacjenta oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie 
badania w warunkach nielaboratoryjnych.

MOBILNY
Badania także warunkach nielaboratoryjnych, w skład zestawu wchodzi 
wygodna torba transportowa oraz pełen zestaw kalibracyjny

KOMPAKTOWY
Niewielki i komfortowy w obsłudze

WSZECHSTRONNY
Dla medycyny sportowej, zakładów medycyny pracy i innych

Nowoczesny system ergospirometryczny o wysokim zaawansowaniu technologicznym. 
Szybszy, dokładniejszy, a przede wszystkim bardziej ekonomiczny od jakichkolwiek 

innych systemów w tej dziedzinie, precyzyjnie odpowiada na potrzeby kliniczne 
współczesnych laboratoriów. Niezwykle bogate wyposażenie gwarantuje pełne 

spektrum możliwości diagnostycznych. 

ZAAWANSOWANY
Najwyższe zaawansowanie technologiczne

MULTIMOŻLIWOŚCI
Kalorymetria pośrednia, SpO2, EKG i wiele innych

DLA WYMAGAJĄCYCH
Odpowiedź na potrzeby najnowocześniejszych pracowni

MasterScreen PFT pro

OxyconMobile

VyntusCPX
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Kompletne laboratorium badania funkcji płuc. Aparat o nowoczesnej konstrukcji pozwala 
na identyfikację zaburzeń obturacyjnych lub/i restrykcyjnych, badanie odwracalności 
obturacji podczas skurczów oskrzeli i przy długotrwałej terapii oraz potwierdzenie diagnozy 
w przypadku podejrzeń rozedmy. W połączeniu z opcją pomiaru dyfuzji umożliwia określanie 
pojemności dyfuzyjnej, objętości pęcherzykowych i statycznych objętości płuc.

WSZECHSTRONNY
Szereg innowacyjnych rozwiązań dla pełnej 
diagnostyki układu oddechowego

POJEMNY
1110-litrowa kabina zapewnia komfort badania pacjenta

ULTRASZYBKI
Czas przełączania na poziomie 15 ms

VyntusBODY


