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Gama de concentração 0-500ppm

Ecrã Ecrã táctil a cores 

Princípio de detecção Sensor electroquímico 

Repetibilidade <5%

Precisão ≤±3ppm/10% - o que for maior* 

Potência  3 x AA (LR6 ou equivalente) – até 1000 minutos 1 x CR2032 Célula 

de lítio tipo moeda 

Tempo de resposta T90 <40 segundos 

Temperatura de funcionamento 15-35°C

Temperatura de armazenamento/transporte 0-50°C

Pressão de funcionamento/armazenamento/transporte Atmosférico ±10%

Humidade de funcionamento 15-90% sem condensação 

Humidade de armazenamento/transporte 0-95%

Vida operacional do sensor 2 anos 

Sensibilidade do sensor 1ppm

Desvio do sensor <2% por mês 

Dimensões Aprox. 37 x 77 x 140mm

Peso Aprox. 215g (including batteries)

Materiais Caixa: mistura de policarbonato/ABS SteriTouch® aditivo  
anti-microbiano  
D-piece™: polipropileno  
SteriBreath™ Eco : papel 
Bocal OneBreath™: polipropileno 

Interferência cruzada de CO <4%
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Amostragem direta  
da linha de respiração 

para resultados  
instantâneos

Amostragem de saco  
respiratório 

 para teste simultâneo de
grupos maiores

Ecrã táctil a cores  
para uma interface intuitiva

Pés de aderência de borracha
para suportar o peso do monitor e 2 pés 
posteriores mais pequenos, facilitando a 

visualização do ecrã
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Gama de concentração

CH4 0-200ppm

H2 0-200ppm

O2 14-23%

Power input 230V/100V, 50Hz-60Hz, 0.5-1.0 A

Fusível T 3.15 AH

Frequência de calibração A cada 4 semanas 

Tempo de arranque ≤2 minutos 

Ecrã Ecrã táctil a cores 

Princípio de detecção Sensor electroquímico (O2 e H2) Laser (CH4)

Precisão 

CH4

Resolução 1ppm

Precisão ±10% da leitura 

Repetibilidade <5% de diferença em leituras consecutivas 

H2

Resolução 1ppm

Precisão ±10% da leitura 

Repetibilidade <5% de diferença em leituras consecutivas 

O2

Resolução 0.1%

Precisão ±10% da leitura 

Repetibilidade <5% de diferença em leituras consecutivas 

Sensibilidade cruzada do monóxido de carbono (H2 apenas) <4%

Faixa de temperaturas
Em funcionamento  15-35oC (59o-95oF)

Armazenamento 0-40oC (32o-104oF)

Faixa de pressão 
Em funcionamento 912-1114mbar (Atmosférica ±10%) 

Armazenamento 912-1114mbar (Atmosférica ±10%) 

Faixa de humidade 
Em funcionamento 30-75% HR (sem condensação) 

Armazenamento 15-90% HR (sem condensação) 

Vida operacional do sensor 

 

CH4 5 anos 

H2 2 anos 

O2
2 anos 

Dimensões Aprox. 474 x 310 x 135 mm 

Peso Aprox. 8.5kg 

Construção do monitor Caixa: alumínio

Classificação 

Caixa: alumínio Equipamento Classe I ME: (alimentado  
externamente) Parte aplicada tipo BF 
Método de esterilização (não adequado para esterilização) 
Não adequado para utilização em um ambiente rico em 
oxigénio Destinado a uso contínuo 

Tempo de resposta ≤45 segundos 

Garantia GastroCH4ECK® sem sensores 2 anos*

Sensores de CH4, H2 e O2 1 ano 
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Base de dados de pacientes GastroCHART™
(Incluída em cada Gastro+™ e GastroCH₄ECK®)

O GastroCHART™ foi concebido especificamente para utilização com o Gastro+™ e 
GastroCH₄ECK®.
Com o Gastro+™, o software está integrado e permite aos profissionais de saúde salvar 
até 10 pacientes no monitor para testes de respiração. Se o Gastro+™ ou GastroCH₄ECK® 
estiverem conectados a um PC, as leituras podem ser descarregadas imediatamente para 
uma base de dados ilimitada de pacientes. As leituras podem então ser mostradas em 
formato de tabela ou em um gráfico para mostrar se o paciente apresentou um resultado 
positivo/negativo. Os resultados podem ser facilmente impressos para o paciente e para 
registo na sua história médica.
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Sabia que a compra deste produto lhe dá o direito de
se tornar membro do fórum electrónico Gastrolyzer®...

Ela pode ser nova no mundo dos testes de 
hidrogénio no hálito...

...mas tem acesso a uma equipe internacional de profissionais da 
 Gastroenterologia para consultar, graças ao e-mail Gastrolyzer®.
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