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Secma har serviceafdelinger i 
både Danmark og Sverige
Vores serviceafdeling har, gennem mange års erfaring med medicoteknisk udstyr, fået 
opbygget en hurtig, kvalificeret og professionel support. Det er vigtigt at vores kunder, 
såvel brugere af udstyret som ansvarlige medicoteknikere, oplever en kvalificeret sup-
port i hele produktets levetid.

Serviceaftaler og support

Vi tilbyder forskellige løsninger, lige fra simpel reparationsservice til kunde specifikke 
serviceaftaler.

Servicepartner

Vi er udnævnt til autoriseret servicepartner for følgende firmaer:

•	 SonoSite Inc. 
•	 B. Braun Medical A/S 
•	 Laerdal 
•	 Apgar

Testudstyr

Vi markedsfører medicoteknisk testudstyr fra Rigel, Pronktech, Datrend, TSI og imtmedi-
cal. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten og bruger selv vores udsyr til servicering af 
alle vore kunder. Læs om vores testudstyr i denne brochure.
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FLOW ANALYSER CITREX 
Innovativ, kompakt og mobil flowtester

•	Let at anvende

•	Vejer kun 0.4 kilo

•	Op til 4 timers brug på indbygget genopladeligt batteri

•	Måling af bi-directionelt flow

•	Farvedisplay

•	Mulighed for visning af real time grafer

•	Mulighed for måling af flow, volumen, tryk og temperatur

•	Kan udvides med måling af oxygen koncentration (ekstraudstyr)

•	Måling af 13 gas standarder og 7 gas typer

•	Måledata kan gemmes på SD kort

EASYLUNG

Simpel og prisbillig testlunge

imtmedical testudstyr
FLOW ANALYSER PF-300

Det ideelle test- og kalibreringsværktøj til respiratorer, 
anæstesi apparater samt spirometriudstyr

•	 Måling af flow, tryk, temperatur, fugtighed og O2 koncentrationer bi-
directionelt

•	 Indstillinger for voksen og børn, samt High Frequency modes
•	 Stort letlæseligt display med brugervenligt interface
•	 Indbygget genopladeligt batteri
•	 Medfølgende software med mulighed for logning af over 

100 timers data
•	 Mulighed for udvidelse med multigasanalyser og testlunge 

MULTIGASANALYSER OR-703

Inkluderer 1 sensor og licens for 1 flowanalyser, 
for måling af

•	 CO2

•	 N2O
•	 Halothane
•	 Enflurane
•	 Isoflurane
•	 Sevoflurane og Desflurane

SMARTLUNG ADULT/INFANT

Til funktions og præcisions check af ventilatorer og 
anæstesi borde

•	 Mulighed for justering af modstand, hårdhed og lækage

INFANT TEST LUNG

Ideel til test af neonatal/
børne ventilatorer

TSI testudstyr

FLOW ANALYSER FA 

Transportabel lavpris Flow Analyser med mulighed for 
test af de mest gængse parametre på respiratorer

•	Simpelt og letlæseligt brugerinterface

•	Baggrundsbelyst LCD display

•	Komplet kit vejer under 1.4 kg

•	Måling af volumen og flow i BTPS, ATP eller STP

FLOW ANALYSER FA+

Transportabel komplet Flow Analyser til test af 
respiratorer, anæstesi apparater samt spirometri udstyr

•	Farvedisplay med touch funktion

•	Bi-directionel flow måling

•	Indstillinger for voksen og børn, samt High Frequency 
modes

•	Mulighed for lagring af data på SD kort og overførsel af 
data via USB

•	AC og genopladeligt batteri funktion

For mere information: 
www.imtmedical.com

For mere information: 
www.tsi.com


