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Inovação em espirometria, oximetria e telemedicina

www.spirometry.com
www.mirsmartone.com

Mercado mundial de espirómetros:
análise das quotas de empresa (%)*
A MIR distribui os seus produtos em 93 países e é uma das 5 maiores
empresas de espirometria do mundo!
É a segunda em termos de quotas de mercado globais (16,3%)
Geograficamente é a terceira na região da Europa e Ásia-Pacífico
e quarta na América do Norte.

A MIR DISTRIBUI EM

93
países
do mundo

É UMA DAS

5

maiores empresas
de espirometria

A MIR É A

2

ª

em termos de quotas
de mercado mundial

* Fontes (2015):
Mercado mundial de espirometria, Análise e previsão para 2020
Investigação secundária, Relatórios anuais de empresa, Comunicados de empresa

INTERNATIONAL
PATENT

FlowMIR

®

Medidor de fluxo de turbina descartável
Produto exclusivo MIR
Patente internacional
Cada turbina, a qual inclui um bocal de cartão,
foi testada individualmente em fábrica com recurso
a um sistema informatizado
Dispensadores FlowMIR (10 e 60 unidades)

Apresentado num dispensador de 60 unidades
ou de 10 unidades
O FlowMIR® é uma alternativa económica ao medidor
de fluxo reutilizável mais dispendioso e elimina
a necessidade de utilizar um filtro antibacteriano
Permite efetuar uma sessão completa
de Espirometria, incluindo um teste de Provocação
Brônquica e um teste PÓS Broncodilatador

Turbina reutilizável MIR
A turbina reutilizável é fabricada em materiais
de alta tecnologia, incluindo ligas especiais e
safiras sintéticas, para garantir uma maior durabilidade sem perder as suas características
de reprodutibilidade e de precisão - mesmo
após muitos anos de uso

Após o teste de Espirometria a cada paciente,
a turbina e o bocal são eliminados

Embalagem
confortável

Testada e embalada
individualmente

Sem filtro
antibacteriano

Sempre 100%
precisa e higiénica

Elimina o tempo de
limpeza do pessoal

Sem
esterilização

De acordo com as normas
Não afetada pela
ATS/ERS de precisão
condensação de vapor

Sem
calibração

Sem contaminação
cruzada

Não afetada pelas
condições ambientes

O melhor sensor
de Espirometria

Spirolab

®

Cada função pode ser ativada com
um simples toque na intuitiva barra de
menu sempre presente no ecrã

Ecrã táctil de 7 polegadas
Espirómetro portátil «tudo em um»
com opção de Oximetria
Teste em tempo real sem fios no PC através de Bluetooth®
Base de dados com capacidade para 10.000 testes
de Espirometria ou 900 horas de registo de Oximetria,
combinada com um poderoso e flexível sistema de pesquisa
Impressora integrada rápida e silenciosa com formatos
de impressão configuráveis

Sempre incluído:
Bolsa de transporte elegante e robusta
Software Winspiro PRO® para PC
com atualizações gratuitas

Bateria recarregável duradoura
Funções opcionais disponíveis:
Oxímetro com sensor de dedo adulto ou pediátrico
Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL
Teste de Espirometria: FVC, VC, IVC, MVV, Comparação PRÉ/PÓS
broncodilatador com uma vasta gama de parâmetros selecionáveis
Ligação direta a uma impressora USB externa

Parâmetros de Espirometria

Patente exclusiva MIR:
Sistema de incentivo pediátrico diretamente
no ecrã, útil para melhorar a colaboração do
paciente durante um teste de Espirometria

Parâmetros de Oximetria
apenas disponíveis com a opção de Oximetria (opcional)

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25–75, FEF75–85, Idade pulmonar, Volume extrap., FET,
Tempo do PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC,
FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/
PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50,
FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI,
tE/tTOT, MVV medida, MVV calculada

%SpO2 e Freq. cardíaca (Mín, Máx, Média), Duração do teste,
Eventos totais de SpO2, T90% (Tempo SpO2 ≤89%), T89%
(Tempo SpO2 ≤88%), T40 (Duração da bradicardia com
frequência cardíaca <40 BPM), T120 (Duração da taquicardia
com frequência cardíaca >120 BPM)

Minispir

Minispir Light

Curvas Fluxo/Volume e Volume/Tempo
em tempo real com comparação
PRÉ/PÓS Broncodilatador no seu PC,
através do software Winspiro PRO®

Curvas Fluxo/Volume e Volume/Tempo em tempo
real no seu PC, através do software Winspiro Light®

®

Espirómetro
informatizado

Inclui uma vasta gama de parâmetros
selecionáveis

®

Espirómetro
informatizado simplificado

O rastreio da DPOC e da asma nunca foi tão
intuitivo e económico
Inclui uma vasta gama de parâmetros selecionáveis

Interpretação do teste de Espirometria

Interpretação do teste de Espirometria

Sensor de temperatura integrado
para conversão BTPS

Sensor de temperatura integrado
para conversão BTPS

Sempre incluído: Software Winspiro PRO®
para PC com atualizações gratuitas

Sempre incluído: Software Winspiro Light®
simplificado para PC com atualizações gratuitas

Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL

Funções disponíveis:
Função de software PÓS Broncodilatador

Teste de Espirometria: FVC, VC, IVC, MVV,
Comparação PRÉ/PÓS broncodilatador com
uma vasta gama de parâmetros selecionáveis

Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL
Teste de Espirometria: FVC, VC, IVC

PARÂMETROS MINISPIR®

PARÂMETROS MINISPIR LIGHT®

Parâmetros de Espirometria
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25–75, Idade pulmonar, Volume extrap., FET, FEV3, FEV3/
FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC,
ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV

Parâmetros de Espirometria
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25–75, FIVC, Idade pulmonar, VC, IVC

Cabeça do medidor de fluxo destacável
para facilitar

Spirodoc

®

Espirómetro de ecrã táctil e 3D Oximeter®:
teste de marcha de 6 minutos, análise
do sono, Holter SpO2 de 24 horas
Oxímetro autónomo completo

Teste em tempo real sem fios no PC através de Bluetooth
Bateria recarregável duradoura
Funcionalidade exclusiva: pode ser configurado para utilização
no consultório médico ou na casa do paciente
®

Questionário de sintomas (eDiary)
com introdução no ecrã

®

Sempre incluído: Software Winspiro PRO para PC
com atualizações gratuitas
Funções opcionais disponíveis:
Oxímetro com sensor de dedo adulto ou pediátrico
Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL
Teste de Espirometria: FVC, VC, IVC, MVV, Comparação PRÉ/PÓS
broncodilatador com uma vasta gama de parâmetros selecionáveis

Funções opcionais disponíveis:
3D Oximeter® com sensor de dedo adulto ou
pediátrico, incluindo um suporte do dispositivo com correia para facilitar a utilização no teste de análise da dessaturação durante o sono,
no teste de marcha de 6 minutos e na medição
da atividade física diurna associada a eventos
de dessaturação (Holter SpO2 de 24 horas)

Parâmetros de Espirometria

Principais parâmetros de Oximetria

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25–75, Idade pulmonar, Volume extrap., FET, FEV3, FEV3/
FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC,
ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV medida, MVV calculada

SpO2 e Freq. cardíaca (Linha de base, Mín, Máx, Média), T90%
(SpO2<90%), T89% (SpO2<89%), T88% (SpO2<88%), T5%
(∆SpO2>5%), ∆Índice (12s), Eventos de SpO2, Eventos de
freq. cardíaca (Bradicardia, Taquicardia), Contagem de passos,
Atividade física (VMU), Tempo de registo, Tempo de análise

Teste de marcha de 6 minutos (parâmetros específicos)
Consumo de O2, Distância estimada, Distância percorrida, Distância prevista (Mín, Padrão), TΔ2% (SpO2≥2%), TΔ4% (ΔSpO2≥4%),
Tempo (Descanso, Marcha, Recuperação), Dessaturação Área/
Distância, Introdução de dados opcionais: Dispneia Borg (Linha de
base, Final, Modificada), Fadiga Borg (Linha de base, Final, Modificada), Tensão arterial (Sistólica, Diastólica), Oxigénio administrado

Análise do sono (parâmetros específicos)
Posição corporal, Eventos de SpO2, Índice de dessaturação (ODI),
Dessaturação (Valor médio, Duração média, Duração máxima, Pico
Nadir), ΔSpO2 (Queda mín., Queda máx.), Variações totais, Índice
da freq. cardíaca, NOD89% (SpO2<89%; >5min.), NOD4% (SpO2
Basal–4%; >5min.), NOD90% (SpO2<90%; Nadir<86%; >5min.)

New Spirobank II

®

Disponível em 3 versões: Smart, Basic, Advanced
S

B

A

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMUNS

Comparação PRÉ e PÓS broncodilatador

Indicador de saúde tipo semáforo para uma
imediata interpretação do teste

Interpretação do teste de Espirometria
Sensor de temperatura integrado para conversão BTPS
Ecrã retroiluminado de alta resolução, com
pré-visualização dos resultados e das curvas
no ecrã para uma avaliação imediata dos dados

S

SPIROBANK II®
SMART

Espirómetro
com opção
de Oximetria
para iPad

Relatório de espirometria

Memória com capacidade para 10.000 testes
de Espirometria ou 900 horas de registo
de Oximetria (se disponível), combinada com
um poderoso e flexível sistema de pesquisa
Bateria duradoura e recarregável

O caminho para a espirometria
inteligente já está disponível!
MIR Spiro

Assistente virtual

S

Um perito a seu lado
Uma das limitações para a difusão da espirometria
é a colaboração necessária do paciente durante
a realização do teste e a dificuldade de interpretação.
Com um simples toque, a aplicação Spirobank
II Smart disponibiliza um assistente virtual
altamente inovador que auxilia o operador antes,
durante e após o teste de espirometria
Parâmetros de Espirometria (Modo autónomo)
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25- 75%, FIVC, Idade pulmonar, VC, IVC
Parâmetros de Oximetria (Modo autónomo)
%SpO2 [Linha de base, Mín, Máx, Média], Freq. cardíaca [Linha de base,
Mín, Máx, Média]
Parâmetros de Espirometria (Na aplicação)
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Idade pulmonar, VC, IVC
Parâmetros de Oximetria (Na aplicação)
%SpO2 [Linha de base, Mín, Máx, Média], Freq. cardíaca [Linha de base,
Mín, Máx, Média]

B

Parâmetros de Espirometria (PC)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–
75, FEF75–85, Idade pulmonar, Volume extrap., FET, Tempo do PEF,
FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3,
FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50,
FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT,
MVV (medida), MVV (calculada)
Parâmetros de Oximetria (PC)
SpO2 [Linha de base, Mín, Máx, Média], Freq. cardíaca [Linha de base, Mín, Máx,
Média], T90, T89, T88, T5 , Índice [12s], Eventos de SpO2, Eventos de freq. cardíaca

Funciona no modo autónomo ou ligado
a um PC através de USB

Parâmetros de Espirometria (Modo autónomo)
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Volume extrap., Idade
pulmonar, VC, IVC, IC, ERV

Parâmetros de Espirometria (PC)
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Volume extrap., Idade pulmonar,
VC, IVC, IC, ERV

Mini laboratório portátil para pneumologistas
e terapeutas respiratórios

SPIROBANK II®
ADVANCED

Espirómetro
com opção
de Oximetria

Funciona no modo autónomo e ligado
a um PC com uma ligação sem fios através
de Bluetooth® 2.1 ou USB

Parâmetros de Espirometria (Modo autónomo)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25–75, FEF75–85, Idade pulmonar, Volume extrap., FET, Tempo
do PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/
FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC,
PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE,
VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV (medida), MVV (calculada)
Parâmetros de Oximetria (Opcional no modo autónomo)
SpO2 [Linha de base, Mín, Máx, Média], Freq. cardíaca [Linha de base,
Mín, Máx, Média], T90, T89, T88, T5, Índice [12s], Eventos de SpO2,
Eventos de freq. cardíaca [Bradicardia, Taquicardia]

Sempre incluído: Software Winspiro PRO
para PC com atualizações gratuitas

Partilhar é cuidar
A aplicação cria ficheiros que podem
ser facilmente impressos, enviados através
de correio eletrónico ou transferidos para
um PCE para referência futura

Ideal para médicos de família, cuidados
primários, medicina do trabalho, rastreios

SPIROBANK II®
BASIC

Espirómetro
preciso,
simplificado

A

Animações de incentivo pediátrico

®

Funções opcionais disponíveis:
Oxímetro com sensor de dedo adulto ou pediátrico
(para as versões Advanced e Smart)

Parâmetros de Espirometria (PC)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–
75, FEF75–85, Idade pulmonar, Volume extrap., FET, Tempo do PEF,
FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3,
FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50,
FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT,
MVV (medida), MVV (calculada)
Parâmetros de Oximetria (Opcional no modo PC)
SpO2 [Linha de base, Mín, Máx, Média], Freq. cardíaca [Linha de base, Mín,
Máx, Média], T90, T89, T88, T5, Índice [12s], Eventos de SpO2, Eventos de
freq. cardíaca [Bradicardia, Taquicardia]

Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL
Igualmente disponível para iPad (versão Smart)

Spirobank® Inteligente
Ultra portátil, teste em tempo real através de uma
ligação Bluetooth® (BLE)

iSpirometry

Para pessoas dos 3 aos 93 anos!

300 milhões de pessoas sofrem de asma, mais de
200 milhões de pessoas no mundo têm DPOC
A função respiratória diminui muito antes de
surgirem os sintomas, impedindo os doentes de
tomar conhecimento da sua patologia.
A prevenção é essencial!
O Spirobank Inteligente é um espirómetro
completo pouco dispendioso, ideal para rastreio

Disponível com medidor de fluxo de turbina
DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL individualmente

Teste de Espirometria:
PEF, FVC, FEV1, Relação FEV1/FVC, FEV6
FEF 25/75

Projeto Software de fonte aberta
Kit de desenvolvimento de software (SDK) para criadores
de App
Implementado para as plataformas móveis mais
importantes:
iOS e Android.
O SDK assegura a comunicação Bluetooth inteligente entre
a sua App e o dispositivo, com comandos fáceis e intuitivos.
Código-fonte de App de amostra fornecidos.

Estimula o doente

Resultados no ecrã

Precisão única
Qualidade incomparável!
Norma ISO 26782 (para parâmetros de espirometria)
Norma ISO 23747 (apenas para o parâmetro Pico de Fluxo)
Normas ATS/ERS 2005

*Aprovação pela FDA pendente

Smart One

®

Pico de fluxo e FEV1 agora disponíveis
no seu smartphone

SmartOne

Para pessoas dos 3 aos 93 anos!

Ideal para autogestão da asma, da DPOC,
assistência em transplantes pulmonares, fibrose
quística e para utilização em ensaios clínicos
Leve e fácil de transportar em viagem, o Smart
One® foi concebido para satisfazer os crescentes pedidos de dispositivos sem fios com capacidade para ligação à nova geração de smartphones e tablets Android e iOS

Disponível com medidor de fluxo de
turbina DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL
individualmente
Teste de Espirometria: PEF, FEV1

Indicador de saúde com semáforo,
pontuação de sintomas e notas

Projeto Software de fonte aberta
Kit de desenvolvimento de software (SDK) para criadores
de App
Implementado para as plataformas móveis mais
importantes:
iOS e Android.
O SDK assegura a comunicação Bluetooth inteligente entre
a sua App e o dispositivo, com comandos fáceis e intuitivos.
Código-fonte de App de amostra fornecidos.

Tendência gráfica do Pico de
fluxo ou do FEV1

Precisão única
Qualidade incomparável!
Norma ISO 26782 (para parâmetros de espirometria)
Norma ISO 23747 (apenas para o parâmetro Pico de Fluxo)
Normas ATS/ERS 2005

Spirotel

®

Comunicação Bluetooth® sem fios

4 em Um para uso doméstico: Espirómetro
de ecrã táctil, 3D Oximeter®, Acelerómetro
Triaxial e Questionário de sintomas (eDiary)
O 3D Oximeter® com acelerómetro triaxial permite
correlacionar os eventos de dessaturação de SpO2,
a atividade física do paciente e a posição corporal durante
o registo dos dados
A melhor solução para a gestão remota da asma,
da DPOC, da fibrose quística e de transplantes pulmonares

Curva pletismográfica no ecrã

Ideal para ensaios clínicos com protocolos personalizáveis
Bateria recarregável duradoura

Sempre incluído: Software Winspiro PRO
para PC com atualizações gratuitas

®

Funções opcionais disponíveis: Oxímetro com sensor de dedo
adulto ou pediátrico; módulo Bluetooth

Questionário de sintomas (eDiary)
configurável

Fácil integração com outras plataformas de telemedicina
Integrado com

Ampla seleção de idiomas

Software MIR
A MIR é mundialmente reconhecida por uma vasta gama de pacotes de
software para especialistas em doenças respiratórias, médicos e pacientes.
Para melhor satisfazer as inúmeras necessidades dos seus clientes, a equipa
de Pesquisa e Desenvolvimento da MIR desenvolveu um grande número de
soluções de software. Solicite a um dos nossos representantes de vendas
informações sobre os protocolos personalizáveis e as aplicações disponíveis a
pedido para aplicações especiais, projetos inovadores e ensaios clínicos.
O software MIR é fornecido com a garantia de receber atualizações gratuitas.

Soluções de software profissional para espirometria e oximetria

MIR Spiro

Winspiro PRO®
e Winspiro PRO Net®

Para iOS

Para Windows

Aplicação simples e intuitiva para
efetuar testes de Espirometria
e Oximetria diretamente no seu
iPad e iPad mini

Completo e avançado pacote
de software para especialistas.
Inclui gestão de Telemedicina
e de Cuidados domiciliários

Kit de desenvolvimento
do software MIR
Para Windows
Obtenha as ferramentas para construir e
executar em C# a sua aplicação do ambiente
de trabalho do Windows® para Espirometria
e Oximetria

Soluções básicas de software para espirometria

Winspiro Light®
Para Windows
Simples e intuitivo para os testes essenciais
de Espirometria

Valores preditivos
Quanjer 2012-GLI
com LLN e Z-score

MIR Spiro

Aplicação simples e intuitiva para efetuar testes de
Espirometria e de Oximetria diretamente no seu iPad
Uma forma inteligente de efetuar espirometrias!
Máxima facilidade de utilização em cuidados primários

Um perito a seu lado
Um assistente virtual altamente inovador que auxilia o operador antes,
durante e após o teste de espirometria com quatro funções principais:
guia didático com recomendações sobre a correta realização do teste
identificação da causa dos erros durante a realização do teste
sugestões para o operador e para o paciente a fim de realizar
um teste aceitável
interpretação automática do teste
Partilhar é cuidar
Este revolucionário software permite, com um simples toque direto,
imprimir os testes, exportá-los no formato PDF e enviá-los através
de correio eletrónico.
Os dados gravados podem ser transferidos no formato HL7 para um serviço
Web, para efeitos de arquivo ou de obtenção de uma segunda opinião,
e podem ser acedidos a partir de um Registo de Saúde Eletrónico (RSE)
Patente exclusiva MIR
Sistema de incentivo pediátrico diretamente no ecrã, útil para melhorar
a colaboração do paciente durante um teste de Espirometria

A MIR Spiro é uma aplicação para iPad e iPad mini,
com atualizações gratuitas garantidas.
A aplicação é fornecida com a versão Smart do SpirobankII®.

Ecrã de resumo
de todos os testes
realizados

Para Windows

Winspiro PRO & Winspiro PRO NET
®

®

Completo e avançado pacote de software para especialistas.
Inclui gestão de Telemedicina e de Cuidados domiciliários

Winspiro PRO

®

Software configurável para PC para projetos
de Espirometria, Oximetria e Telemedicina
FVC, VC, IVC, MVV, Reversibilidade ao broncodilatador,
Provocação brônquica com curva de resposta FEV1,
com protocolos para Metacolina e Manitol
Incentivo pediátrico para Espirometria
Gestão de cuidados domiciliários e de telemedicina
Valores preditivos Quanjer 2012–GLI com LLN e Z–score
Gráficos de tendências do paciente para um seguimento fácil
Motor de pesquisa para acesso instantâneo aos dados
Impressão especializada e configurável

Análise do sono: registo de eventos e da posição corporal

Ampla seleção de protocolos de comunicação… e muito mais
Gestão do 3D Oximeter®, Índice do consumo de O2, Análise de dessaturação durante o sono, Teste de marcha de 6 minutos, Relatório
da atividade física diurna associada a eventos de dessaturação

Winspiro PRO NET

®

Versão em rede do software
Winspiro PRO® para PC, para Espirometria,
Oximetria e Telemedicina
Complementa as funcionalidades da versão cliente,
permitindo partilhar uma única base de dados entre
diferentes utilizadores de uma rede

O Winspiro PRO® é compatível com Windows: XP, VISTA, 7, 8 e 10. O
Winspiro PRO® inclui atualizações gratuitas e é fornecido com o Spirolab®,
Spirodoc®, Spirobank II®, Spirotel®, Minispir®, Spirolab III®

Teste de marcha de 6 minutos: registo de eventos
e da atividade física

O Winspiro PRO NET® inclui atualizações gratuitas e é
fornecido a pedido

Para Windows

SDK MIR
Obtenha as ferramentas para construir e executar
em C# a sua aplicação do ambiente de trabalho de
Windows® para Espirometria e Oximetria
Kit de desenvolvimento do software MIR
É o kit de desenvolvimento de software que permite estabelecer ligação e manipular com facilidade os espirómetros e
oxímetros MIR na sua aplicação de windows. Os programadores tirarão partido das várias bibliotecas incluídas no SDK
que abrangem diversos ambientes diferentes, tais como:
Comunicação USB e Bluetooth®
Valores de espirometria e oximetria fornecidos em tempo real, para representação gráfica.
Driver USB certificado Windows incluído no SDK.
Valores de referência para a espirometria
Disponível uma enorme base de dados de equações de muitos autores. Para cada parâmetro, a biblioteca
MirPredicted recupera, não só os valores de referência normalizados, como os valores de LLN (limite inferior do
normal), ULN (limite superior do normal) e de z-score
Interpretação da espirometria
A biblioteca de interpretação da espirometria faz o cálculo da aceitabilidade e repetibilidade (grau de controlo
de qualidade) e recupera a variabilidade e a interpretação automática, quer para a sessão da espirometria de
base quer para depois das sessões de broncodilatador, de acordo com os critérios ERS/ATS.
Interpretação da Oximetria
A começar dos “pontos” de SpO2 e frequência cardíaca medidos, esta biblioteca consegue fazer a análise
genérica e específica da oximetria de pulso, utilizando também algoritmos sofisticados para detetar doenças
específicas, como a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e a Dessaturação de oxigénio noturna
(DON).
Gráficos de espirometria e oximetria
A biblioteca MirCharting envia gráficos completos para quaisquer layouts de espirometria ou oximetria
Relatório de Espirometria e Oximetria em PDF
O SDK fornece um relatório profissional completo em formato PDF, pronto a imprimir.

Para Windows

Winspiro Light

®

Simples e intuitivo para os testes essenciais de Espirometria

Software para Espirometria em tempo real no seu PC
Interface do utilizador simples e intuitiva com um ecrã principal com todas as funções disponíveis
Ideal para cuidados primários e medicina do trabalho
Em cada sessão, cria um relatório com os 3 melhores testes, incluindo as curvas Fluxo/Volume
e Volume/Tempo, que podem ser exportados no formato .DOC ou .PDF
Vasta gama de valores preditivos selecionáveis

O Winspiro Light® inclui atualizações gratuitas
e é fornecido com o Espirómetro Minispir Light®

Parâmetros de Espirometria
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25–75, FIVC,
Idade pulmonar, VC, IVC

Funções disponíveis:
Função de software PÓS Broncodilatador

Mercados alvo da MIR
4

Médico e doente
Com os produtos MIR, o doente pode monitorizar sozinho a sua
saúde e o médico pode efetuar o controlo dos valores.

4

Empresa farmacêutica
Os produtos MIR são a combinação perfeita para ensaios clínicos:
O software MIR é totalmente personalizável e pode também apoiar
protocolos de assistência de longa duração.

4

Integradores de sistema
Os produtos MIR podem comunicar com sistemas de terceiros.
O software MIR é constantemente atualizado para comunicar com
as últimas tecnologias.

4

Soluções de hardware e software personalizadas
O hardware e o software MIR são totalmente personalizáveis, com
grande flexibilidade.

Prémios internacionais do produto MIR
Distinguido pela ERS, em 2015, como Produto
de grande interesse

Prémios de Design Médico de Excelência

Prémio iF Design 2016

Prémios de Design Médico de Excelência

Os produtos MIR foram várias vezes distinguidos com o prestigioso Prémio de Design Reddot

Espirometria MIR para todos
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www.spirometry.com
www.mirsmartone.com

ITÁLIA

USA

FRANÇA

Sede da MIR

MIR USA, Inc.

Escritório local da MIR

Via del Maggiolino, 125
00155 Roma

5462 S. Westridge Drive
New Berlin, WI 53151

Jardin des Entreprises,
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

Tel. +39 06 22 754 777
Fax +39 06 22 754 785

Phone +1 (262) 565 - 6797
Fax +1 (262) 364 - 2030

Phone +33 (0)4 66 37 20 68
Fax +33 (0)4 84 25 14 32

mir@spirometry.com

mirusa@spirometry.com

mirfrance@spirometry.com

A MIR reserva-se o direito de modificar as características técnicas dos produtos deste manual em qualquer altura

