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Rehabilitacja Kardiologiczna i Kardiologia 2019

Szanowni Państwo,
z przyjemnością składamy na Państwa ręce najnowszy katalog innowacyjnych i zaawansowanych
technologicznie produktów do rehabilitacji kardiologicznej i kardiologii. Spółka Meden-Inmed jest obecna
na rynku od 30 lat i pozostaje firmą rodzinną. Od początku działalności nieustannie inwestujemy w rozwój
i nowoczesne rozwiązania. Świetnie wyposażony park maszynowy, specjalistyczne pracownie
konstrukcyjne, profesjonalne oprogramowanie, własna pracownia wzornictwa oraz wykwalifikowana
kadra umożliwiają projektowanie i wykonywanie prototypowych konstrukcji, prowadzenie testów
technicznych oraz produkcję sprzętu medycznego na dużą skalę. Wysokie parametry jakościowe
wyrobów Meden-Inmed jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko poprzez wdrożenie określonych standardów
procesu produkcyjnego, ale również dzięki doborze odpowiednich materiałów, gwarantujących trwałość
oraz niezawodność.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne w przypadku użytkowania sprzętu
medycznego. Wyroby przed wprowadzeniem na rynek podlegają licznym testom technicznym, klinicznym
oraz są konsultowane z najlepszymi specjalistami. Artykuły posiadają także wszelkie niezbędne atesty.
Jesteśmy certyfikowanym producentem wpisanym do rejestru przez amerykańskie FDA.
Co roku wprowadzamy do oferty innowacyjne w skali światowej produkty, aby Państwa praktyki mogły
być wiodącymi placówkami w branży. W 2012 roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem Mega EMG –
mgr Maciej Zinka
dr inż. Wiesław Zinka
producenta telemetrycznego monitoringu sygnału EKG. Dwa lata później rozpoczęliśmy współpracę
Prokurent / V-ce Prezes
Prezes Zarządu
z renomowaną firmą Cardiowise, która oferuje m.in. nowoczesne formy indywidualnej oraz efektywnej
ds. Sprzedaży i Marketingu
kontroli w rehabilitacji kardiologicznej. W 2017 roku poszerzyliśmy portfolio produktów o asortyment
włoskiej marki Cardioline – czołowego producenta sprzętu medycznego do kardiologii. Jako stale rozrastający się zespół Meden-Inmed odnosi sukcesy, które
przyczyniają się do podniesienia jakości usług na rynku medycznym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez
Państwa rad i uwag, a także zaufania, za co serdecznie dziękujemy. Pozostajemy otwarci na dalsze sugestie, ponieważ wiemy, że najlepsze koncepcje rodzą
się wśród praktyków, blisko pacjenta. Jesteśmy pewni, że tegoroczna oferta spełni nawet najbardziej rygorystyczne wymagania, natomiast nasze doradztwo
przyczyni się optymalizacji działania i rozwoju Państwa placówki.

Meden-Inmed od 1989

1989
- założenie firmy Meden
w garażu
- rozpoczęcie dystrybucji
ultrasonografów

- zakup pierwszych
6 laptopów do pracy
w terenie

- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji LEDRAPLASTIC
- otwarcie sklepu stacjonarnego

- wyróżnienie na III Targach Sprzętu
Rehabilitacyjnego “REHABILITACJA” w Łodzi

1991

1993

1995

1990

- wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością

2003

- aktywa 1,02 mln EUR
- Medal Europejski 2001

- połączenie działalności
produkcyjnej i sprzedażowej (firma Meden-Inmed)
- sprzedaż 5,02 mln EUR
- uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 oraz 485:2003

- zakończenie inwestycji o wartości
ok. 10 mln PLN i przeprowadzka
do nowej siedziby
- sprzedaż 10 mln EUR

2008

2006 i 2007

- ekspansja zagraniczna - udział
w targach “Medica” 2010
- rozpoczęcie dystrybucji Dornier

2010

- 30-lecie firmy
Meden-Inmed

2019

1997

- sprzedaż 2,04 mln EUR
- pierwsza sprzedaż wyrobów produkcji
z logo Meden (urządzenie
wspomagające SAM II dla osób
z porażeniem czterokończynowym)

- Ambasador Polskiej
Gospodarki
w kategorii Eksporter
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji MegaEMG

2012
2011

2009

- Gazele Biznesu 2006 i 2007
- uzyskanie z UE dofinansowania o wartości
ok. 5 mln PLN na informatyzację firmy
i rozwój produkcji
- budowa hali produkcyjnej 3 500 m2 koszt ok. 5 mln PLN

2013

- zatrudnionych 180 osób
- nagroda Inwestycja Roku
- Diamenty Miesięcznika Forbes
- zdobycie nagrody Perfect Line
Spa Business

- Medal Europejski 2011
- uruchomienie sklepu
internetowego

- rozpoczęcie
dystrybucji Bioness
i Physiolab
- rozwój produktowy
w zakresie opieki
nad pacjentem

- otwarcie nowej hali
produkcyjnej i centrum
logistycznego
- Medal Europejski
- rozpoczęcie
2015
wyłącznej dystrybucji
- rozpoczęcie
DAVID
dystrybucji
2016
Humac, Winback

2018

- rozpoczęcie
produkcji mechanicznej
- nagroda MOTYL’97
Fundacji „Porozumienie
bez barier”
- przedstawicielstwo firmy
Gymna-Uniphy

1998

- wydzielenie produkcji
do firmy Inmed
- powstanie pierwszej
pełnometrażowej hali produkcyjnej
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji REDCORD

2005
- zatrudnionych 98 osób
- rozpoczęcie dystrybucji
Richard Wolf
- rozpoczęcie dystrybucji
ASA Laser

- rozpoczęcie produkcji
elektronicznej
- zatrudnionych 20 osób
- przedstawicielstwo firmy
AIREX

1999

2000

2002

1996

- przeprowadzka z garażu
do pierwszej siedziby
- utworzenie działu R&D
- założenie Wydziału Rehabilitacji

- rozpoczęcie symbolicznego
eksportu

2001

- Pomorski Produkt Roku
- 5 miejsce w rankingu 100 najlepszych
firm Pomorza Zachodniego

2004

1994

1992
- wdrażanie pierwszego
systemu do zarządzania firmą
- zatrudnionych 12 osób
- prezentacja oferty na targach
Salmed w Poznaniu

- rozpoczęcie budowy
pierwszej siedziby
- zatrudnione 4 osoby
- rozpoczęcie serwisu
aparatury medycznej

- poszerzenie
portfolio produktów
do rehabilitacji
kardiologicznej
o Cardioline
- rozpoczęcie
dystrybucji Deymed

2017

- Złoty Medal Targów
Sprzętu Rehabilitacyjnego
“REHABILITACJA” w Łodzi
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji Hocoma

2015

- Medal Europejski 2014
- Złoty Medal Targów
Sprzętu Rehabilitacyjnego
“REHABILITACJA” w Łodzi
- Ambasador Polskiej
Gospodarki w kategorii
Eksporter

2014

Inwestuj z nami

Nowoczesna
Rehabilitacja
Kardiologiczna

Innowacyjność · Jakość · Kompleksowość
Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej kadrze oferujemy naszym klientom
kompleksowe dostawy do ośrodków rehabilitacyjnych - od drobnych akcesoriów po
pełne wyposażenie. Wielu klientów uzyskało dofinansowanie inwestycji z funduszy
Unii Europejskiej.

Projekt

Karty inwestycji

Już na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doświadczenie specjalistów,
którzy zajmą się doborem sprzętu zgodnego z wymaganiami i potrzebami klienta oraz
zaplanowaniem budżetu. Przy współpracy najbardziej doświadczonych architektów
w Polsce wykonujemy dokumentację projektową nowo powstających obiektów,
jak również projekty modernizacji lub rozbudowy już istniejących placówek. Dzięki
dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze w trakcie
realizacji.

Holmed Uzdrowisko
Supraśl, str. 13

Finansowanie

Nasze kompetencje:

Z pomocą partnerów, umożliwiamy naszym klientom pozyskanie środków na
inwestycję. Posiadamy doświadczenie w korzystaniu z różnych źródeł finansowania,
m.in. projektów realizowanych w ramach środków europejskich, funduszy
norweskich, a także PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak ważne jest
zachowanie płynności finansowej placówki oraz uzyskanie środków z zewnętrznych
źródeł, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom
jakich instrumentów użyć.

Realizacja
Po wspólnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy również w realizacji
inwestycji. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną naszych urządzeń, która
jest niezbędna do zaplanowania przyłączy. Nasza kadra inżynierska zapewni nadzór
techniczny nad prawidłowym wykonaniem instalacji. Praca z nami to gwarancja
sprawnej realizacji zaplanowanej inwestycji.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kardiologia,
rehabilitacja kardiologiczna,
rehabilitacja,
neurorehabilitacja,
neurologia,
medycyna hiperbaryczna,
sanatoria i uzdrowiska,
Medical SPA & Wellness,
ortopedia i traumatologia,
otolaryngologia,
urologia,
ginekologia,
chirurgia ogólna,
zintegrowane sale operacyjne,
instalacje paneli przyłóżkowych,
systemy przywoławcze.

Wyposażenie
Profesjonalny sprzęt medyczny jest zwieńczeniem udanej inwestycji. Dzięki
nadzorowi nad prawidłowością wykonania instalacji możliwe jest szybkie podłączenie
wyposażenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia naszej
kadry zapewni sprawny montaż, cykl profesjonalnych szkoleń oraz bezproblemowy
serwis. Regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych i jednorazowych
w najlepszych cenach przyczynią się do minimalizacji kosztów operacyjnych.

Partnerstwo/Edukacja
Merytoryczne wsparcie dla kadry jednostki w obsłudze wyposażenia oraz udział
w międzynarodowych warsztatach. Współpraca w budowaniu wizerunku placówki.
Doradztwo w zakresie wypromowania usług dla potencjalnego pacjenta docelowego.

Powierzając inwestycję
profesjonalistom mogą
Państwo skupić się na tym
co najważniejsze – leczeniu
swoich pacjentów.
Na wszelkie pytania dotyczące
kompleksowej realizacji
inwestycji odpowiedzą nasi
specjaliści.
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Rehabilitacja kardiologiczna

Łatwa, intuicyjna obsługa
„Projektując XRCISE CARE, skupiliśmy się na potrzebach terapeutów i lekarzy, którzy na co dzień pracują z pacjentami - obejmuje to
prostą klasyfikację czujników i maszyn, a także szybki wybór zapisanych profili treningowych”.
XRCISE CARE zapewnia ciągłe monitorowanie EKG nawet podczas faz pomiędzy blokami treningowymi. Najpierw całość pomiaru
zostaje zapisana, a następnie można oznaczyć i przeanalizować wybrane zdarzenia.
Na ekranie komputera wyświetlane są wszystkie istotne informacje: tętno, EKG, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem, a także poziom
intensywności oraz prędkość. Dzięki widokowi podzielonego ekranu wszystkie dane są przedstawione w przejrzysty sposób.
W tym samym czasie można dodać nowego pacjenta, prowadzić trening, monitorować parametry czy dokonać analizy danych.

Raport i baza danych
Wszystkie informacje są przedstawione w postaci czytelnego raportu, który może być generowany do pliku PDF lub zapisany bezpośrednio
na komputerze. Główny atut platformy to m.in. szybki dostęp do planu treningowego poszczególnych pacjentów, postępów rehabilitacji
oraz zapisu EKG.

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej
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Rehabilitacja kardiologiczna
Modularność i rozbudowa

Nowy wymiar terapii w rehabilitacji kardiologicznej
XRCISE CARE to innowacyjne formy indywidualnej i efektywnej
kontroli w rehabilitacji kardiologicznej.
Platforma oferuje różne formy dokumentowania i analizy
treningów, a także automatyczne tworzenie nowych programów
treningowych w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów,
które wspierają terapeutów i kardiologów w codziennej pracy
i umożliwiają osiąganie lepszych efektów.

XRCISE CARE

6 Systemy do rehabilitacji kardiologicznej

Jeden komputer PC umożliwia monitorowanie do 24 pacjentów,
niezależnie od tego czy trening odbywa się na sprzęcie
kardiologicznym, siłowym bądź w oparciu o ćwiczenia wolne.
Połączenie wszystkich urządzeń z platformą programową XRCISE
CARE pozwala na automatyczne dostosowywanie obciążenia przez
cały czas trwania treningu i wykluczenie nadmiernego wysiłku.
XRCISE CARE gwarantuje efektywniejszą pracę: system pozwala
zarówno na opiekę nad kilkoma pacjentami w tym samym czasie, jak
i udokumentowanie całego procesu leczenia. Daje również możliwość
zautomatyzowanego dostosowywania poziomów intensywności
do treningów oraz tworzenia planów ćwiczeń.

Rehabilitacja kardiologiczna

XRCISE CYCLE MED
Ergometr do treningu kardiologicznego z elektrycznie regulowaną wysokością
siedziska oraz konstrukcją ułatwiającą korzystanie z urządzenia przez pacjentów
z problemami stawów biodrowych i kolanowych. Niski poziom obciążenia, już od
15 W, gwarantuje precyzyjne dopasowanie treningu do wydolności i możliwości
pacjenta. Regulacja położenia siodełka w pionie i poziome pozwala na zajęcie
komfortowej pozycji. Obrotowy ekran (180°) umożliwia szybką i łatwą kontrolę
parametrów przez terapeutę, natomiast dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta ułatwia
kontrolę treningu. Na głównym wyświetlaczu prezentowane są takie wartości jak:
obciążenie, czas, prędkość, tętno oraz opcjonalnie SpO2 i ciśnienie krwi.

Zalety systemu XRCISE CARE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezgłośna praca urządzeń,
maksymalna waga użytkownika to aż 200 kg,
niskie początkowe obciążenie treningowe,
łatwa obsługa wszystkich urządzeń za pomocą 5-przyciskowego wyświetlacza,
7 różnych urządzeń treningowych kompatybilnych z platformą XRCISE CARE,
dowolna możliwość konfiguracji sprzętu treningowego,
możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi i SpO2,
bezprzewodowy pomiar EKG - zasilany baterią typu AAA,
przejrzysty, czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz,
START/STOP - możliwość szybkiego rozpoczęcia i przerwania treningu
za pomocą dwóch klawiszy,
auto BP - pomiar ciśnienia krwi za pomocą jednego przycisku,
wszystkie podstawowe parametry treningowe dostępne dla użytkownika,
system do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi firmy SUNTECH MEDICAL,
zastosowanie wysokiej klasy mikrofonu, który pozwala na dokonanie pomiaru
bez przerywania treningu,
pomiar dokonywany automatycznie lub ręcznie podczas treningu,
nieinwazyjny pomiar SpO2 za pomocą klipsa na palec,
dodatkowy pomiar tętna,
ciągła kontrola SpO2 - parametry widoczne na wyświetlaczu urządzenia oraz
w XRCISE CARE.

Dane techniczne:
Wyświetlacz główny:
Programy treningowe:
System obciążenia:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

moc, czas, prędkość, tętno, saturacja (opcja), ciśnienie krwi (opcja)
manualne, kardiologiczne, protokoły WHO, wysiłkowe
elektromagnetyczny
128 x 62 x 146

Waga [kg]:

ok. 65

Obroty [RPM]:

20-130

Obciążenie [W]:

15-1100

Regulacja obciążenia [W]:
Max. waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:

co 5
200
pomiar ciśnienia, SpO2, pomiar EKG - telemetria

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej
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Rehabilitacja kardiologiczna

XRCISE CIRCLE MED
Ergometr do rehabilitacji kończyn górnych w pozycji siedzącej, stojącej oraz
z możliwością ćwiczenia przez osoby na wózkach inwalidzkich bez konieczności
demontażu siedziska.
•
•
•

waga pacjenta do 200 kg,
zakres obrotów 20-120 RPM,
zakres obciążenia 15-400 W.

XRCISE CROSS MED
Crosstrainer przeznaczony do rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji
konwencjonalnej i zajęć fitness. Umieszczenie koła zamachowego z przodu
urządzenia pozwala na wykonywanie ruchu zbliżonego do fizjologicznego biegu,
co zapobiega obciążaniu stawów kolanowych oraz biodrowych.
•
•
•

waga pacjenta do 150 kg,
zakres obrotów 15-200 RPM,
regulacja poziomu obciążenia: 15-200 kroków/min (w odstępach co 5).

XRCISE MIX MED
Ergometr eliptyczny do ćwiczeń w pozycji półleżącej, kóra nie obciąża
stawów kręgosłupa ani kończyn dolnych. Odciążenie stawów kręgosłupa
wynosi ok. 61%, co umożliwia prowadzenie treningu u osób otyłych
i z problemami stawów biodrowych oraz kolanowych.
•
•
•

waga pacjenta do 150 kg,
zakres obrotów 15-120 RPM,
zakres obciążenia 25-400 W.
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Rehabilitacja kardiologiczna

XRCISE RECUMBENT MED
Ergometr do ćwiczeń w pozycji siedzącej. Konstrukcja urządzenia, regulacja
położenia siedziska oraz początkowe obciążenie 15 W, umożliwiają
rehabilitację kardiologiczną pacjentów z problemami kręgosłupa, a także
z trudnościami lokomocyjnymi.
•
•
•

waga pacjenta do 200 kg,
zakres obrotów 15-120 RPM,
zakres obciążenia 15-600 W.

XRCISE RUNNER MED
Bieżnia do rehabilitacji, również kardiologicznej oraz dla wymagających sportowców.
Niskie wejście na bieżnie (19 cm) zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz wysoki
komfort treningu. Bieżnia jest wyposażona w system amortyzacji i pochłaniania
energii, co gwarantuje ochronę stawów w czasie ćwiczeń.
•
•
•

waga pacjenta do 200 kg,
zakres prędkości 0,2-0,25 km/h,
zakres nachylenia 0-20%.

XRCISE STAIR MED
Stepper do rehabilitacji kardiologicznej i konwencjonalnej oraz zajęć fitness.
Zastosowanie urządzenia w szybki i bezpieczny sposób pozwala podnieść
wydolność pacjenta, a także wzmocnić mięśnie ud, podudzi czy pośladków. Stabilny
uchwyt pacjenta znacznie poprawia jego bezpieczeństwo i komfort podczas
treningu.
•
•
•

waga pacjenta do 200 kg,
zakres prędkości 15-155 kroków/min,
zakres obciążenia 15-155 poziomów.

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej
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Rehabilitacja kardiologiczna

Nowy wymiar pracy w procesie treningowym
Zastosowanie technologii Bluetooth pozwala na korzystanie podczas treningu
z różnych urządzeń, bez utraty sygnału i kontroli EKG. Najwyższa jakość czujników
umożliwia zapis 14 h czystego sygnału EKG. Monitoring może odbywać się za
pomocą elastycznego pasa telemetrycznego mocowanego na klatce piersiowej
pacjenta lub tradycyjnych elektrod samoprzylepnych.

Bezprzewodowy pomiar EKG:
•
•
•
•

możliwość stosowania pasa piersiowego lub elektrod samoprzylepnych,
zasilanie poprzez baterię Li-Ion typu AAA albo akumulator,
14 h ciągłego zapisu EKG,
mała waga czujnika - jedynie 14 g.

Baterie Li-Ion (z szybką ładowarką) w nadajniku EKG ułatwiają korzystanie
z telemetrii i zapewniają trwałość sygnału EKG.

Nieinwazyjny pomiar SpO2 poprzez klips na palec:
•
•
•

pomiar wartości skurczowej, rozkurczowej oraz tętna,
pomiar automatyczny za pomocą jednego przycisku,
wartości wyświetlane w przejrzysty i czytelny sposób na wyświetlaczu.

Osłuchowy pomiar ciśnienia krwi dzięki zastosowaniu wysokiej
klasy i czułości mikrofonu:
•
•
•

pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową,
wskazanie na wyświetlaczu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
oraz poziomu tętna,
pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.
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RUNNER CONECT to system do prowadzenia treningu kardiologicznego w ośrodkach rehabilitacji dziennej, a także w szpitalnych
oddziałach rehabilitacji kardiologicznej.
Przyjazne oprogramowanie RUNNER CONECT do treningu kardiologicznego to łatwy i szybki wybór urządzeń, tworzenie treningów
i bazy danych pacjentów. Podstawowe informacje treningowe, takie jak: prędkość, czas, tętno, odległość, nachylenie bieżni lub obroty
ergometru, są w czytelny i przejrzysty sposób prezentowane na monitorze.
W momencie przekroczenia przez pacjenta maksymalnego poziomu tętna ekran urządzenia zmieni kolor na pomarańczowy, natomiast
wyświetlacz operatora stanie się żółty ( jako ALARM). Po zakończonym treningu dane pacjenta są generowane w postaci raportu do pliku
PDF lub arkusza Excel, co ułatwia monitorowanie postępów treningowych i archiwizację bazy danych.
Urządzenia treningowe mogą być połączone z centralą sterującą poprzez złącze RS 232 lub łączność Wi-Fi.

Ergometr pionowy do rehabilitacji i testów
wysiłkowych RUN 700:
•
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-700 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 4,3”,
regulowana kierownica 360°,
protokół Trackmaster,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Ergometr pionowy do rehabilitacji i testów
wysiłkowych RUN 1400:
•
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-700 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
regulowana kierownica 360°,
protokół Trackmaster,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Ergometr pionowy do rehabilitacji i testów
wysiłkowych RUN 7409:
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-600 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
regulowana kierownica 360°,
pomiar HR poprzez pas piersiowy,
protokół Trackmaster,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej
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Ergometr poziomy do rehabilitacji RUN 7412:
•
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-600 W,
zakres prędkości 0-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
regulacja odległości siedziska,
złącze RS 232 lub Wi-Fi,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy.

Stepper RUN 7414:
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-600 W,
zakres prędkości 0-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Ergometr kończyn górnych RUN 7416/7417:
•
•
•
•
•
•

•

zakres obciążenia 0-600 W,
zakres prędkości 0-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy,
model RUN 7416 nie posiada siedziska (idealny dla pacjentów
poruszających się na wózku inwalidzkim); model RUN 7417
wyposażony jest w zdejmowane i regulowane siedzisko,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Crosstrainer RUN 7440:
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-600 W,
zakres prędkości 0-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.

Bieżnia do rehabilitacji i testów wysiłkowych
RUN 2011:
•
•
•
•
•
•
•

zakres nachylenia 0-22%,
zakres prędkości 0,1-20 km/h,
waga pacjenta do 150 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy,
protokół Trackmaster,
złącze RS 232 lub Wi-Fi.
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Karta Inwestycji
Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy Holmed Uzdrowisko, Supraśl

Przedsięwzięcie:
Kompleksowe wyposażenie Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko
w urządzenia do hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii, system
REDCORD do terapii NEURAC oraz stoły zabiegowe i do masażu.
Szpital oferuje pacjentom profesjonalną rehabilitację kręgosłupa (m.in. z wykorzystaniem
innowacyjnego systemu modułowego DAVID), kardiologiczną (nowatorskie oprogramowanie
XCRCISE CARE), onkologiczną oraz ogólnoustrojową. Odwiedzający mogą skorzystać także
z fachowych porad psychologa i dietetyka. Plany leczenia dobierane są indywidualnie podczas
konsultacji lekarskich, na podstawie przeprowadzonych badań.
Holmed Uzdrowisko jest największą tego typu inwestycją w województwie podlaskim.
Na tle konkurencji wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą, przyjazną
atmosferą i krótkim czasem oczekiwania na zabiegi.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•
•
•
•
•

hydroterapii,
krioterapii,
fizykoterapii,
kinezyterapii,
balneoterapii,
masażu,
rehabilitacji kardiologicznej,
prewencji schorzeń kręgosłupa.

Zakres prac:
•
•
•
•
•

dobór sprzętu medycznego,
współpraca z architektami, na etapie projektu oraz budowy, w zakresie umiejscowienia bazy
zabiegowej,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż urządzeń,
szkolenie personelu.

„Budowa nowoczesnego ośrodka wymaga współpracy wielu specjalistów. Cieszymy się,
że wybraliśmy Meden-Inmed Sp. z o.o. jako naszego partnera z branży medycznej. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu, zaangażowaniu pracowników i fachowym poradom – Szpital
Holmed Uzdrowisko został kompleksowo wyposażony w zaawansowany technologicznie
sprzęt. Wsparcie na etapie projektu pozwoliło na budowę funkcjonalnych i ergonomicznych
pomieszczeń. Dziękujemy za indywidualne podejście do naszej inwestycji”.
dr n. med. Dorota Skrodzka
dyrektor ds. medycznych

Aparaty EKG

CARDIOLINE aparaty EKG
ECG 100L
W pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG z 5” kolorowym ekranem dotykowym
i 5-letnią gwarancją, wydruk na papierze 100 mm. Komunikacja USB umożliwia
szybkie i łatwe przeniesienie zapisanego badania z urządzenia do pamięci
zewnętrznej typu pendrive. GLASGOW ECG 100L zapewnia pełną interpretację EKG
w postaci krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie ostrego stanu ST, zawału mięśnia
sercowego u dorosłych, dzieci i noworodków. Urządzenie jest zasilane z sieci lub
wbudowanego akumulatora. ECG 100L jest kompatybilny z oprogramowaniem
komputerowym do analiz i interpretacji EKG EasyApp.

ECG 100S
W pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG wyposażony w klawiaturę
membranową oraz klawisze funkcyjne. Kolorowy ekran LCD 4,3” pozwala
na przejrzystą nawigację po ustawieniach aparatu. Wydruk badania odbywa się
na papierze termicznym o szerokości 100 mm. Dzięki komunikacji USB można
szybko i łatwo przenieść zapisane w aparacie badania do pamięci zewnętrznej
typu pendrive. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w port LAN i WiFi. GLASGOW ECG 100S zapewnia pełną interpretację EKG w postaci krótkiej
lub rozszerzonej, wykrywanie ostrego stanu ST, zawału mięśnia sercowego u
dorosłych, dzieci i noworodków. Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego
akumulatora. ECG 100S jest kompatybilne z oprogramowaniem komputerowym do
analiz i interpretacji EKG EasyApp oraz WebApp.

ECG 100+
W pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG wyposażony w klawiaturę
alfanumeryczną oraz klawisze funkcyjne. Kolorowy ekran LCD 4,3” pozwala
na przejrzystą nawigację po ustawieniach aparatu. Wydruk badania odbywa się
na papierze termicznym o szerokości 100 mm. Dzięki komunikacji USB i LAN można
szybko i łatwo przenieść zapisane w aparacie badania do pamięci zewnętrznej
typu pendrive. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w moduł WiFi. GLASGOW ECG 100+ zapewnia pełną interpretację EKG w postaci krótkiej
lub rozszerzonej, wykrywanie ostrego stanu ST, zawału mięśnia sercowego u
dorosłych, dzieci i noworodków. Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego
akumulatora. Aparat jest kompatybilny z oprogramowaniem komputerowym
do analiz i interpretacji EKG EasyApp, WebApp oraz z większością systemów
szpitalnych dzięki protokołom HL7 i DICOM.
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ECG 200L
W pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG z 7” kolorowym ekranem dotykowym i
klawiaturą funkcyjną. Wydruk badania na papierze 210 mm. Aparat został wyposażony
w analizę rytmu serca (1-3 kanały), co daje doskonałe narzędzie diagnostyczne do
oceny arytmii. Komunikacja USB można szybkie i łatwe przeniesienie zapisanego
w aparacie badania do pamięci zewnętrznej typu pendrive. GLASGOW ECG 200L
zapewnia pełną interpretację EKG w postaci krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie
ostrego stanu ST, zawału mięśnia sercowego u dorosłych, dzieci i noworodków.
Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. ECG 200L jest
kompatybilny z oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji EKG
EasyApp.

ECG 200S
12-kanałowy aparat EKG wyposażony w klawiaturę membranową oraz klawisze
funkcyjne. Kolorowy ekran LCD 7” pozwala na przejrzystą nawigację po ustawieniach
aparatu. Wydruk badania odbywa się na papierze termicznym o szerokości 210 mm.
Komunikacja USB umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie zapisanego w aparacie
badania do pamięci zewnętrznej typu pendrive. Opcjonalnie urządzenie może być
wyposażone w złącze LAN i moduł Wi-Fi. GLASGOW ECG 200S zapewnia pełną
interpretację EKG w postaci krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie ostrego stanu
ST, zawału mięśnia sercowego u dorosłych, dzieci i noworodków. Urządzenie jest
zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. ECG 200S jest kompatybilny z
oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji EKG WebApp.

ECG 200+
W pełni diagnostyczny 12-kanałowy aparat EKG wyposażony w klawiaturę
alfanumeryczną oraz klawisze funkcyjne. Kolorowy ekran LCD 7” pozwala na
przejrzystą nawigację po ustawieniach aparatu. Wydruk badania odbywa się na
papierze termicznym o szerokości 210 mm. Komunikacja USB i LAN umożliwia
szybkie i łatwe przeniesienie zapisanego w aparacie badania do pamięci
zewnętrznej typu pendrive. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone
w moduł Wi-Fi. GLASGOW ECG 200+ zapewnia pełną interpretację EKG
w postaci krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie ostrego stanu ST, zawału
mięśnia sercowego u dorosłych, dzieci i noworodków.
Urządzenie jest
zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. ECG 200+ jest kompatybilny z
oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji EKG WebApp oraz
z większością systemów szpitalnych dzięki łączności HL7 i DICOM.

Touch ECG HD+
12-kanałowy aparat EKG z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem
Android i Windows. Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth sygnał
EKG jest przesyłany szybko i bez zakłóceń. Nadajnik HD+ jest lekki
i kompaktowy, co zapewnia komfort badania. Zastosowanie baterii (2
x AAA) umożliwia pracę do 10 h. Urządzenie HD+ jest kompatybilne
z oprogramowaniem Cardioline Touch ECG, CubeStress i WebApp, co sprawia,
że może być wykorzystywane w gabinetach POZ, oddziałach szpitalnych, a także
w karetkach pogotowia czy telemedycynie.
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100L

100S

100+

200L

200S

200+

12

12

12

12

12

12

12

> 100

> 100

> 100

> 100

> 100

> 100

115

100

100

100

100

100

100

100

16

24

24

16

24

24

24

Częstotliwość próbkowania
[Hz]

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Zakres HR

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

0,05-300

0,05-300 (Win)
0,05-150
(Android)

Odprowadzenia EKG
CMRR [dB]
Impedancja [Ω]
Przetwornik A/C [bit]

Pasmo przenoszenia [Hz]

0,05-150

Detekcja stymulatora

0,05-300

0,05-300

0,05-150

0,05-300

HD+

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Filtr sieciowy [Hz]

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Filtr mięśniowy [Hz]

25/40

25/40/150

25/40/150

25/40

25/40/150

25/40/150

25/40/150 (Win)
25/40 (Android)

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

HR, RR, PR, QRS,
QT, QTc, P, R, T,
R(V5), R(V6), SV1

Ochrona przed defibrylacją

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pamięć [ilość badań]

50

100

100

50

100

100

1000

-

TAK, do 1000

TAK, do 1000

-

TAK, do 1000

TAK, do 1000

-

TFT 5”, 800x480

LCD 4,3”, 480x272

TFT 5” 800x400

TFT 7” 800x400

LCD 7”, 800x480

LCD 7”, 800x480

-

6x2, 6x1, 3x1

6x2, 6x1+1, 6x2+2,
6x1+3, 3x1, 3x1+1,
3x1+2, 3x1+3,
3x1+4, 3x1+5

6x2, 6x1+1, 6x2+2,
6x1+3, 3x1, 3x1+1,
3x1+2, 3x1+3,
3x1+4, 3x1+5

Pomiar EKG

Możliwość rozbudowy
pamięci
Wyświetlacz
Format wyświetlania
Szerokość papieru [mm]

12x1, 6x2, 6x1, 3x1

12 x1, 6x2, 6x1+1,
12x1, 6x2, 6x1+1,
6x2+2, 6x1+3, 3x1, 6x2+2, 6x1+3, 3x1,
3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+1, 3x1+2, 3x1+3,
3x1+4, 3x1+5
3x1+4, 3x1+5

12x1, 6+6, 3x1

100

100

100

210

210

210

-

Wydruk ręczny

3, 6, Standard,
Cabrera

3, 6, Standard,
Cabrera

3, 6, Standard,
Cabrera

3, 6, 12, Standard,
Cabrera

3, 6, 12, Standard,
Cabrera

3, 6, 12, Standard,
Cabrera

3, 6, 12, Standard,
Cabrera

Wydruk AUTO

3, 3+1, 6,
Standard, Cabrera

3, 3+1, 6, Standard,
Cabrera

3, 3+1, 6, Standard,
Cabrera

3, 3+1, 6; Standard
or Cabrera

3, 3+1, 6, 12,
Standard, Cabrera

3, 3+1, 6, 12,
Standard, Cabrera

3, 3+1, 6, 12,
Standard,
Cabrera

Wydruk rytmu
Format wydruku

-

-

-

TAK, 1-3 kanały

-

-

-

6x2, 3x4, 3x4+1,
3x4+3

6x2, 3x4, 3x4+1,
3x4+3

6x2, 3x4, 3x4+1,
3x4+3

12x1, 6x2, 3x4,
3x4+1, 3x4+3

12x1, 6x2, 3x4,
3x4+1, 3x4+3

12x1, 6x2, 3x4,
3x4+1, 3x4+3

12x1, 6x2, 3x4,
3x4+1, 3x4+3

klawisze
funkcyjne

Klawiatura

pełna membranowa pełna mechaniczna
+ klawisze funkcyjne + klawisze funkcyjne

klawisze
funkcyjne

pełna membranowa pełna mechaniczna
+ klawisze
+ klawisze
funkcyjne
funkcyjne

-

Prędkość [mm/s]

5, 10, 25, 50

5, 10, 25, 50

5, 10, 25, 50

5, 10, 25, 50

5, 10, 25, 50

5, 10, 25, 50

25, 50

Czułość [mV/mm]

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 15

5, 10, 20

5, 10, 20

5, 10, 20

Kontrola kontaktu elektrod
Łączność

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

USB x1

USB x2

USB x2

USB x1

USB x2

USB x2

Bluetooth

Wi-Fi

-

opcja

opcja

-

opcja

opcja

-

LAN

-

opcja

standard

-

opcja

standard

-

Komunikacja DICOM, HL7
Eksport danych
Interpretacja GLASGOW
Zasilanie [V,Hz]

-

-

opcja

opcja

SCP-PDF

SCP-PDF,
XML(opcja)

SCP-PDF, XML

SCP-PDF-XMLGDT

opcja

opcja

standard

opcja

opcja

standard

100-230, 50/60

100-230, 50/60

100-230, 50/60

100-230, 50/60

100-230, 50/60

2xAAA

IIa

IIa

IIa

IIa

IIa

IIa

IIa

> 500 badań,
> 6 h pracy

> 500 badań,
> 6 h pracy

> 500 badań,
> 6 h pracy

> 500 badań,
> 6 h pracy

> 500 badań,
> 6 h pracy

> 500 badań, >
6 h pracy

> 500 badań

4

4

4

4

4

4

-

270 x 190 x 60

285 x 204 x 65

285 x 204 x 65

413 x 295 x 80

396 x 290 x 80

396 x 290 x 80

115 x 65 x 15

1,4

1,8

1,8

4,2

2,6

2,6

< 90g (z
bateriami)

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

ECG WebApp

ECG WebApp,
CubeStress

Waga [kg]
Wózek
Oprogramowanie

opcja
SCP-PDF, XML

standard

Czas ładowania [h]
Wymiary [mm]

SCP-PDF,
XML(opcja)

100-230, 50/60

klasa
Akumulator

SCP-PDF

ECG EasyApp

ECG WebApp

ECG WebApp

ECG EasyApp

ECG WebApp

Czytnik kodów kreskowych

-

opcja

opcja

-

opcja

opcja

-

Czytnik kart magnetycznych

-

opcja

opcja

-

opcja

opcja

-

5 lat

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

2 lata

Gwarancja
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Systemy do testów wysiłkowych
Dane techniczne:
Oprogramowanie

System CubeStress to kompletny system do profesjonalnego
zarządzania badaniem wysiłkowym. Zestaw składa się z
oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia
klinicznego badania wydolności układu sercowo-naczyniowego.
CubeStress współpracuje z różnego rodzaju ergometrami i
bieżniami marki CARDIOLINE oraz wielu innych światowych
producentów. Jego przejrzysty interfejs i dokładność badania
sprawiają, że CubeStress znajduje zastosowanie w placówkach
klinicznych, szpitalnych jak i w prywatnych gabinetach.

Program:

CubeStress

Analiza ST:

niezależna i jednoczesna analiza odcinka ST dla
12 odprowadzeń z maksymalnym uniesieniem ST,
maksymalne obniżenia ST, trendy ST

Alarm:

arytmii, złego kontaktu elektrod, braku połączenia
z ergometrem, bazą danych pacjenta

Ustawienia wydruku:

auto, ręczny, co 3 min, co krok,
co fazę, na żądanie

Formatowanie wydruku:
Ergometry:

12 + AVG, 6+6 + AVG, 12, 6+6
kompatybilny z wieloma ergometrami

Protokoły:

wbudowana lista gotowych protokołów,
możliwość edycji i tworzenia własnych

Wydruk:

indywidualnie tworzony raport

Zapis danych:

automatyczna archiwizacja badania,
możliwość zapisu na DVD

Połączenia sieciowe:

możliwość połączenia sieciowego
z innymi systemami CUBE

Raport:

PDF, XML, TXT, e-mail

Rejestrator EKG:
Komputer:

12-odprowadzeniowy, bezprzewodowy
All In ONE lub stacjonarny

Monitor:

LCD 22”, full HD

Klawiatura i mysz
System operacyjny:
Wózek:

w zestawie
Microsoft Windows
specjalnie dedykowany wózek medyczny

Drukarka:

laserowa A4

Transformator izolacyjny:
Wymiary, waga wózka [cm, kg]:
Wymiary, waga komputera:

opcjonalnie
95 x 65 x 58, 75
w zależności od modelu

Ergometr pionowy do testów wysiłkowych 5 M BP:
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 6-999 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 160 kg,
możliwość podłączenia auto BP,
regulowana kierownica 360°,
złącze RS 232.

Ergometr pionowy do testu wysiłkowego RUNNER RUN 700:
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-700 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 4,3”,
regulowana kierownica 360°,
złącze RS 232.
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Ergometr pionowy do testów wysiłkowych RUNNER RUN 1400:
•
•
•
•
•
•

zakres obciążenia 0-1400 W,
zakres prędkości 3-130 RPM,
waga pacjenta do 180 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
regulowana kierownica 360°,
złącze RS 232.

AXELERO - bieżnia do próby wysiłkowej:
•
•
•
•
•
•

stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający ręczne przerwanie
pracy i wyłączenie napędu,
ergonomiczny kształt, stabilne poręcze,
kompatybilność z popularnymi protokołami używanymi podczas prób
wysiłkowych,
port szeregowy RS 232 (możliwość sterowania zewnętrznego),
opcjonalne poręcze pediatryczne.

Dane techniczne:
Zakres prędkości pasa [km/h]:

0,2 - 25
0,1

Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]:
Zakres kąta uniesienia pasa [%]:

0 - 25
0,5

Dokładność regulacji kąta uniesienia [%]:
Długość części użytkowej pasa [mm]:

1400

Szerokość części użytkowej pasa [mm]:

520

Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [mm]:

100

Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]:

200

Warunki zasilania urządzenia [V/Hz]:

230/50, 10 A

Bezpieczeństwo elektryczne:

klasa I, typ B

Masa urządzenia [kg]:
Wymiary [mm]:

200
2170 x 730 x 1350

Bieżnia do testów wysiłkowych i rehabilitacji RUNNER RUN 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres nachylenia 0-22%,
zakres prędkości 0,1-20 km/h, co 0,1,
waga pacjenta do 150 kg,
kolorowy ekran dotykowy 10,1”,
pomiar HR w uchwytach dla pacjenta i poprzez pas piersiowy,
wymiary części użytkowej 140 x 48 cm,
głośność <30 dB,
przycisk bezpieczeństwa oraz klucz magnetyczny,
sterowanie zewnętrzne poprzez urządzenie typu PC,
sterowanie manualne,
łączność RS 232,
protokół Trackmaster,
opcje dodatkowe: długie poręcze, rampa ułatwiająca
wchodzenie.
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Ergospirometria
Wykonanie testów spiroergometrycznych
Testy spiroergometryczne mogą być wykonywane przy użyciu
bieżni, ergometru wioślarskiego lub rowerowego. W trakcie
badania na sportowcach uwzględniane są warunki pracy narzucane
przez dyscyplinę, dlatego wioślarze badani są na ergometrze
wioślarskim, kolarze na cykloergometrze, a pływacy w basenie
przy użyciu odpowiedniego aparatu, który pracuje pod wodą.
W praktyce klinicznej ze względu na łatwość dozowania
obciążenia i możliwość wykonania dodatkowych pomiarów,
np. ciśnienia tętniczego, poboru próbek krwi, wygodniej jest
wykonywać test CPET na ergometrze rowerowym. Osoby
prowadzące badania często zalecają użycie bieżni ruchomej.
Zmniejsza to ryzyko przerwania testu z powodu bólu nóg, co
często zdarza się podczas testów na ergometrze rowerowym.

Specyfika testów spiroergometrycznych
Test spiroergometryczny (ang. Cardio-Pulmonary Exercise
Test, CPET) to próba wysiłkowa, podczas której wykonywana
jest analiza składu powietrza oddechowego. Uzyskane
wyniki parametrów metabolicznych i wentylacyjnych korelują
z nasilającymi się objawami nietolerancji wysiłku (duszność,
zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej, zmęczenie).
CPET pozwala na ocenę funkcjonowania układu krążenia
i oddechowego w ściśle określonych warunkach stresu
metabolicznego. Stres metaboliczny wywołany jest wysiłkiem
fizycznym o narastającym obciążeniu w funkcji czasu. Na podstawie
testu można ocenić stopień adekwatności odpowiedzi układów
na kontrolowany wysiłek fizyczny i w przypadku osób chorychocenić wpływ wdrożonej terapii. Podczas testu monitorowana
jest praca układu krążeniowo-oddechowego i na tej podstawie
określany jest stan wydolności fizycznej badanego. Określenie
wartości podstawowych parametrów metodą CPET umożliwia
precyzyjne i bezpieczne wyznaczenie intensywności treningu
fizycznego oraz możliwości zawodowe i rekreacyjne badanego.

Prawidłowo wykonane badanie zależy od właściwego założenia
i kalibracji sprzętu do analizy powietrza wydechowego
(wydychanego). Przed badaniem należy dobrać odpowiednią
maskę, aby zapewniła szczelność podczas trwania próby.
Są dwie metody pomiaru stężenia gazów oddechowych: tzw.
oddech po oddechu i z wykorzystaniem komory mieszania.
Pierwsza polega na pomiarze tlenu i dwutlenku węgla
na bieżąco z każdym oddechem, w drugiej uwzględnia
się uśrednioną wartość z kilku oddechów (np. z 10 s).
W zależności od dyscypliny sportowej lub schorzenia dobierane
są odpowiednie protokoły obciążania wysiłkiem. Tworząc
protokół, uwzględnia się spodziewaną wydolność, codzienną
aktywność fizyczną, wiek i wstępną ocenę badanego. Można
stworzyć protokół tzw. schodkowy, w którym obciążenie rośnie
co 2-3 min, albo protokół o liniowo narastającym obciążeniu.
W pierwszej wersji badany na każdym etapie obciążenia osiąga
stan pseudostabilizacji przemian metabolicznych. W drugim
stan przemian metabolicznych jest dynamiczny. Najczęściej na
cykloergometrze stosowany jest protokół, w którym obciążenie
wzrasta co 3 min o 30 W. Na bieżni ruchomej ustala się
zmodyfikowany lub typowy protokół Bruce’a, który polega na
wzroście kąta nachylenia i szybkości, co 3 min trwania testu.
Test prowadzony jest do odmowy. W chwili pokazania
przez badanego sygnału kończącego lub zaprzestania
wysiłku
obciążenie
z
urządzenia
zostaje
zniesione
do wartości wyjściowej i aparat rejestruje 3 min restytucji.

Badanie CPET wykorzystywane jest również w sporcie.
Na podstawie wyników można ocenić, w jaki sposób dana
dyscyplina sportowa kształtuje wydolność fizyczną u zawodnika.
Wynik testów wpływa również na ocenę możliwości sportowca.
W dyscyplinach o charakterze wytrzymałościowym stanowi jeden
z czynników branych pod uwagę przy selekcji do grup
zawodniczych i przy tworzeniu planu startowego, czyli
w określaniu rangi zawodów (olimpijska, międzynarodowa,
krajowa) i funkcji jakie ma pełnić zawodnik w drużynie.
Na podstawie badań trenerzy układają plan treningowy
ukierunkowany
na
wzrost
wydolności
fizycznej.
Badanie CPET zalecane jest wszystkim osobom, u których
pomiar wydolności tlenowej odgrywa kluczową rolę
w różnicowaniu chorób serca i płuc, ustalaniu strategii
sportowych i terapeutycznych oraz precyzyjnym określaniu
intensywności treningu. Badanie to wykorzystuje się także
do naukowej oceny metod rehabilitacyjnych i sportowych.
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Ergospirometria
Sercowo-płucny test wysiłkowy
w pulmonologii
W pulmonologii powszechnie występującymi
dolegliwościami są przewlekłe choroby
płuc, takie jak alergiczna i niealergiczna
astma oraz zapalenie oskrzeli i płuc.
Metoda spiroergometrii umożliwia także
diagnostykę rzadko występujących chorób,
np. rozstrzenie oskrzelowe, serce płucne
(przewlekłe powiększenie lub niewydolność
prawokomorowa serca), zapalenie pęcherzyków
płucnych, zwłóknienie czy sarkoidoza płuc.
Wiele symptomów chorób płuc może być
identyfikowanych tylko podczas aktywności
fizycznej. Spiroergometryczne testy wysiłkowe
mają tę zaletę, że wykonywane są w czasie
wysiłku fizycznego. Jego intensywność
jest
stopniowo
zwiększana
zgodnie
z liniowym (ramp protocol) lub progresywnym
(step
protocol)
protokołem
obciążenia
do momentu osiągnięcia wartości docelowej
albo odmowy dalszego wysiłku przez pacjenta.
Pulmonolog szybko uzyskuje rzetelną informację
o występującej u pacjenta chorobie płuc.

Medycyna
W medycynie wysiłkowe testy spiroergometryczne wykonywane są do
oceny funkcji układów krążenia i oddechowego. U pacjentów z upośledzoną
tolerancją wysiłku metoda ta ujawnia kardiologiczną, pulmonologiczną
lub metaboliczną etiologię ograniczeń. To właśnie dlatego lekarze
rehabilitacji, kardiolodzy, pulmonolodzy i diabetolodzy tak chętnie stosują
spiroergometryczne systemy Cortex. Gdy zachodzi potrzeba dopuszczenia osób
do wykonywania zawodu czy określonej aktywności rekreacyjnej, coraz częściej
wykonuje się analizę gazów oddechowych i ocenia obciążenie organizmu.
Sercowo-płucny test wysiłkowy w kardiologii
Obecnie coraz więcej pacjentów badanych w Stanach Zjednoczonych, Europie,
Japonii, Australii i Nowej Zelandii zgłasza się do lekarza kardiologa z powodu
objawów choroby wieńcowej (CHD).
Zaletą spiroergometrycznego testu wysiłkowego jest jednoczesne badanie
pracy płuc, serca i metabolizmu komórkowego. Jest to badanie kompleksowe,
w czasie którego oceniane jest funkcjonowanie poszczególnych układów.
Głównym
zajęciem
większości
kardiologów
jest
rozpoznanie,
leczenie i kontrola poszpitalna dławicy piersiowej i wieńcopochodnej
niewydolności
serca.
Tym
samym
spiroergometryczne
systemy
wysiłkowe
stają
się
poszukiwanym
instrumentem
diagnostycznym.
Testy CPET mają dwie niepodważalne zalety. Pierwsza z nich to
kompleksowość - równocześnie badane są płuca, serce i metabolizm
komórkowy.
Powiązane
funkcjonalnie
układy
rozpatrywane
są
łącznie
i
oceniane
z
punktu
widzenia
efektywności
działania.
Drugą zaletą jest możliwość przeprowadzania badań podczas wysiłku
fizycznego. Tylko taka sytuacja sprzyja rozpoznawaniu wielu chorób.
W kardiologii sercowo-płucny test wysiłkowy wykonywany jest w połączeniu
z monitorowaniem EKG. Z tego powodu Cortex oferuje rozwiązanie zintegrowane,
łącznie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową.
Kardiolodzy wykonując testy wysiłkowe z użyciem aplikacji MetaSoft Studio
mogą ocenić ryzyko pacjenta związane z chorobą i dokumentować postęp
w terapii. Analiza kolejnych testów umożliwia korzystanie ze zgromadzonych
w systemie danych i monitorowanie leczenia w szerszym horyzoncie czasowym.
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Rehabilitacja
Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(POChP), astmą oskrzelową i/lub inną dysfunkcją
układu oddechowego wiedzą, że w konsekwencji
choroby ich aktywność fizyczna zostaje
ograniczona, a jakość życia ulega pogorszeniu.
Z czasem sytuacja pogłębia się i prowadzi
do całkowitego unieruchomienia pacjenta.
Duszność i trudność w oddychaniu uważane były
za główne powody spadku tolerancji wysiłku.
W ostatnich latach odkryto, że dysfunkcja mięśni
szkieletowych odgrywa równie ważną rolę.
W konsekwencji powstało szereg strategii
rehabilitacji, wśród których oprócz ćwiczeń
wytrzymałościowych pojawił się trening
oporowy, interwałowy i obwodowy.
Aby mieć pewność, że dana strategia będzie
skuteczna, lekarz musi dokładnie wiedzieć
jak jego pacjent zareaguje na wybrane
ćwiczenia. W tym przypadku sercowo-płucny
test wysiłkowy jest odpowiednią metodą do
określenia
indywidualnego
postępowania
rehabilitacyjnego i doboru bezpiecznych
obciążeń.

Ergospirometria
Pływanie - NOWOŚĆ!
Współcześnie wszyscy zawodnicy wyczynowi trenowani
są w oparciu o złożone plany szkoleniowe. Mają one na celu
nie tylko poprawę techniki, ale i zwiększenie wytrzymałości.
Istotną rolę w tym zakresie odgrywa diagnostyka wydolności
w oparciu o testy spiroergometryczne. Wpływa ona
na optymalizację treningu i przybliża zawodnika do zwycięstwa.
Ergospirometr
METASWIM
to
wyjątkowe
urządzenie
zaprojektowane dla pływaków. Jego budowa pozwala na
badanie w kanałach wodnych, basenach i otwartych akwenach.
Optymalne warunki do badań występują w kanałach wodnych,
ponieważ przepływ wody przeciwny do kierunku ruchu pływaka
utrzymuje go w stałej pozycji względem kanału. Jeśli celem
badania jest ocena efektywności ruchów, to zwiększa się prędkość
przepływu wody w kanale i obserwuje wzrost pochłaniania tlenu.
Badania porównawcze pokazują elementy, na które pływak
powinien zwrócić szczególną uwagę, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Sport
Wiele osób uważa, że test spiroergometryczny jest
wykorzystywany jedynie w sportach wytrzymałościowych
takich jak bieganie, kolarstwo czy biatlon. Tymczasem
spiroergometria może być stosowana także w przypadku
szachów, tańca i w sztukach walki. W sporcie maksymalna
sprawność fizyczna jest osiągana, gdy metabolizm jest w
stanie sprostać wymaganiom. Takie dopasowanie wymaga
precyzyjnego monitorowania i indywidualnego podejścia do
stawianych zadań. Efekty treningu muszą być obiektywnie
mierzalne, aby mógł on być korygowany na każdym etapie.
Poniżej zostały opisane niektóre z produktów firmy
Cortex, które gwarantują niezawodne pomiary wydolności.
Bieganie jest najstarszym i najbardziej popularnym
sportem na świecie. W samych Niemczech jest ponad
10 milionów aktywnych biegaczy. W ostatnich latach
maraton stał się ważnym wydarzeniem sportowym dla osób
uprawiających bieganie w sposób zawodowy, jak i amatorski.
Bieg w maratonie wiąże się z ogromnym obciążeniem dla
organizmu. Profesjonaliści oraz amatorzy podejmują bardzo
intensywny trening. Plan treningowy bierze pod uwagę:
indywidualne zdolności wysiłkowe, różne formy ćwiczeń,
okresy odpoczynku, trening interwałowy, odpowiednie
odżywianie i regularne wykonywanie testów wysiłkowych.
Wszystkie te czynniki mogą decydować o sukcesie w maratonie.
Mając na uwadze wymagania, którym musi sprostać
sportowiec
przystępujący
do
biegu
w
maratonie
dąży się, aby każdy element wchodzący w skład
przygotowania do maratonu był jak najbardziej efektywny.
Testy spiroergometryczne dostarczają informacji służących
ocenie sprawności fizycznej na każdym etapie treningu.
Ergospirometr mobilny METAMAX ® pozwala na ocenę kondycji
i wydatku energetycznego zawodnika w warunkach specyficznych
dla danej dyscypliny sportu oraz podczas zawodów.

Piłka nożna to jedna z najpopularniejszych dyscyplin
sportowych na świecie. W ostatnich latach istotnie wzrosło
zainteresowanie naukowców badaniami z zakresu fizjologii
sportu. Pionierami w tej dziedzinie są pracownicy naukowiProf. Dr. Ulrich Hartmann i Vanessa Martinez Lagunas
z Instytutu Metodyki Ruchu i Teorii Sportu Uniwersytetu w Lipsku.
Po raz pierwszy badali rzeczywiste zapotrzebowanie organizmu
podczas 90-minutowego meczu. Uzyskane dane z badań
spiroergometrycznych okazały się kluczowe do tworzenia bardziej
efektywnych i lepiej dostosowanych programów treningowych.
Obecnie z doświadczeń naukowców z Lipska korzystają
prawie wszystkie liczące się zespoły piłkarskie, które stosują
badania spiroergometryczne również w procesie szkolenia.
Karate kumite to bezkontaktowa sztuka walki. Utytułowani
zawodnicy
posiadają
doskonałą
technikę,
rozwinięte
umiejętności taktyczne i wysoki poziom sprawności. Profil
ruchu zawodnika karate kumite obejmuje przemieszczanie
do przodu, tyłu, na boki oraz wyskoki. Wszystkie podstawowe ruchy
są względnie małej intensywności. Występują również krótkie
ataki i obrony, które wymagają maksymalnej intensywności.
Z tego powodu uważa się, że metabolizm beztlenowy
jest
głównym
źródłem
energii
w
tym
sporcie.
W karate kumite badanie spiroergometryczne służy
do pomiaru wysiłku fizycznego i określenia udziału
tlenowych oraz beztlenowych przemian energetycznych.
Mobilny
ergospirometr
METAMAX®
to
urządzenie
lekkie i wytrzymałe, które może być z powodzeniem
używane do oceny wydolności zawodników sztuk walki.
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Wysiłkowa echokardiografia
Wielofunkcyjne łóżko XRCISE STRESS ECHO MED to połączenie
regulowanego stołu do badań oraz uchylnego ergometru.
Pozwala ono na przeprowadzenie bezinwazyjnej diagnostyki
kardiologicznej oraz konwencjonalnego badania USG. Podczas
projektowania urządzenia XRCISE STRESS ECHO MED wzięto
pod uwagę najnowsze osiągnięcia w dziecinie kardiologii
i medycyny sportowej, szczególny nacisk położono na zapewnienie
jak najwyższego standardu technicznego oraz do zapewnienia
łatwości obsługi.
Urządzenie XRCISE STRESS ECHO MED spełnia wymogi dyrektywy
dotyczącej zastosowań komercyjnych wymogów medycznych oraz
dyrektywy 93/42/EEC.
Ergonomiczny stół XRCISE STRESS ECHO MED to świetne
rozwiązanie dla ośrodków, klinik kardiologii i oddziałów rehabilitacji
kardiologicznej, doceniających unikatowe możliwości, mobilność,
wielofunkcyjność, jakość wykonania oraz precyzję zastosowanych
rozwiązań technicznych. Dzięki obracanemu modułowi ergometr
może być wykorzystywany również w celach diagnostycznych.

Dane techniczne:
Parametry na wyświetlaczu:

W, 1/min, czas, tętno, ciśnienie
skurczowe/rozkurczowe, saturacja

Treningi:

ręczny, profile, profil - WHO

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Aktywacja:
Długość [cm]:

190 x 78 x 78
niezależna od obrotów (RPM)
z opuszczonym ergometrem: 205;
z opuszczonym ergometrem
oraz podparciem barków
w najwyższym ułożeniu: 214;
z uniesionym ergometrem: 190

Szerokość [cm]:

z opuszczonym wyświetlaczem
(bez podparcia bioder): 90;
z podniesionym wyświetlaczem: 110

Wysokość [cm]:

ze wskaźnikiem wysokości: 132,
powyżej osi poprzecznej (45°): 170

Waga [kg]:

ok. 210

Obroty [U/min]:

20-120

Obciążenie [W]:

15-600

Przyrosty [W]:
Dokładność:

5
+/-5% DIN VDE 750-238

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:
Regulacja:

200
pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2
wysokość siedziska, podparcie barków,
podparcie bioder, opuszczany
bok leżyska, pedały

Zakres regulacji [cm]:

podparcie bioder: poziomo wzdłużnie:
25 cm, poziomo w poprzek: 17,
podparcie barków: 31,5, siedzisko: 25
poziomo, odstępy pomiędzy pedałami:
36 - 42, urządzenie przeznaczone jest
dla osób o długości kończyny dolnej
od krocza do kostki: - 69 - 94

Uchylne leżysko:

pochylenie do 45° w osi podłużnej
lub poprzecznej, maksymalnie 30° dla
symultanicznego pochylenia
osi wzdłużnej i poprzecznej
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Testy pochyleniowe
Zespół omdleń wazowagalnych (zespół omdleń odruchowych) jest
zespołem neurokardiogennym w przebiegu, którego na skutek
pionizacji dochodzi do odruchowego zwolnienia rytmu serca i/lub
spadku ciśnienia krwi, a w konsekwencji do utraty przytomności.
Test
pochyleniowy
(pionizacyjny,
po
ang.
„Tilt
Test”)
jest
jednym
z
podstawowych
badań
w diagnostyce omdleń odruchowych. Tilt test jest szeroko
wykorzystywany w diagnostyce kardiologicznej do ustalania przyczyn
omdleń i zasłabnięć. Na podstawie badania można określić reakcję
układu krążenia (serca i naczyń krwionośnych) na długotrwałe
przebywanie w nieruchomej pozycji stojącej oraz siedzącej. Test
umożliwia również rozpoznanie zespołu wazowagalnego, który może
stanowić przyczynę omdleń.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

192 x 69

Regulacja kąta uniesienia-opadania [°]:

0-87 (+3)
53-103

Regulacja wysokości [cm]:
Maksymalny udźwig [kg]:

200 (150 dla funkcji pionizacji)
115

Waga [kg]:

Vertimo Hi-Lo w wersji kardiologicznej to najbardziej
uniwersalny i niezawodny kardiologiczny stół pionizacyjny
do testów pochyleniowych. Dzięki zastosowaniu szybkiego
siłownika oraz specjalnego mechanizmu pionizacyjnego
pacjent może być szybko spionizowany, co umożliwia
wykonanie testu pochyleniowego zgodnie ze sztuką.
Elektrycznie regulowana wysokość oraz zagłówki, ułatwiają
wykonanie badań diagnostycznych, takich jak echo serca czy
EKG.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2-sekcyjny stół do pionizacji ze opuszczanymi podporami
na nogi pacjenta,
regulowany zagłówek,
łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości
stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz
do autoryzacji dostępu,
2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
szybka pionizacja umożliwiająca wykonanie testów
pochyleniowych,
funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów,
zestaw pasów gwarantujących komfortowe zabezpieczenie
pacjenta podczas pionizacji,
2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych
materiałów, dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
śruby mocujące leżysko (wkręcane w metalowe
wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki),
malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
system jezdny składający się z 4 kół kierunkowych
z indywidualnym systemem blokowania.

Testy pochyleniowe
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Holter ABPM Walk 200B

Walk 200B to łatwy w użyciu, lekki i kompaktowy rejestrator,
maksymalizujący komfort pacjenta. Umożliwia pomiar ciśnienia
krwi w regulowanych odstępach czasu przez 24 h (lub dłużej).

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

wyświetlacz LCD do wizualizacji wartości zmierzonych
i komunikatów serwisowych,
łączność z komputerem PC w oparciu o technologię Bluetooth,
samodostosowujący się algorytm do kontroli ciśnienia
mankietu,
funkcja znacznika zdarzenia, Start/Stop, okresy snu,
niewielki rozmiar i cicha praca pompy.

Dane techniczne:
Zakres pomiaru ciśnienia:
- skurczowe [mmHg]:
- rozkurczowe [mmHg]:
Zakres ciśnienia statycznego [mmHg]:
HR:

60 - 290
30 - 195
0 - 300
30 - 240

Metoda pomiaru:
Odstępy pomiarowe:
Protokół monitorowania:
Pamięć:

oscylometryczna
0,1,2,4,5,6,12 lub 30
pomiarów na godzinę
2 modyfikowalne
300 pomiarów

Czas pracy:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:
Waga [g]:
Zasilanie:
Łączność z PC:
Oprogramowanie:
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> 300 pomiarów
128 x 75 x 30
ok. 240 z baterią
2 x AA
Bluetooth
Cube ABPM

Holter EKG

Holter EKG Walk 400H

Walk 400H to najnowszej generacji holter, 3-12 kanałowy.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duży, kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD, który wyświetla
jednocześnie do 6 wykresów sygnału EKG,
intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie badań i
programowanie urządzenia,
zapis do 7 dni za pomocą jednej baterii AA,
waga poniżej 100 g,
wbudowany dyktafon do zapisania danych pacjenta podczas
przygotowywania testu,
wbudowany czujnik ruchu do rejestrowania aktywności
ruchowej pacjenta,
możliwość przeprowadzania testów trwających 1-7 dni,
pojedynczy, 5-pozycyjny joystick do szybkiego przewijania
menu urządzenia,
ergonomiczny rozmiar i niewielka waga dla większego
komfortu pacjenta.

Akcelerometr akwizycji każdego kanału EKG wykonuje
się przy minimalnej częstotliwości 250 próbek/s/kanał.
W przypadku specjalnych testów analitycznych można wybrać
wyższą częstotliwość próbkowania. Wszystkie kanały EKG
są rejestrowane bez przerywania akwizycji sygnału i bez
jakiejkolwiek kompresji sygnału. Rejestrator Walk 400H posiada
wbudowaną pamięć flash o pojemności 16 GB, co umożliwia
zapamiętanie wykresów holterów do 7 dni.

Dane techniczne:
Kanały:
Czas trwania rejestracji:
Częstotliwość próbkowania
[próbek / s / kanał]:

konfigurowalny 3 - 12 kanałów
1 - 7 dni (w zależności od trybu pracy)
250/1000
(w zależności od trybu działania)

Konwersja A/C [bit]:
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Częstotliwość [Hz]:

0,05-300

CMR [dB]:

> 85

Detakcja stymulatorów:
Wyświetlacz:

tak
kolorowy wyświetlacz do wizualizacji wykresu EKG,
kontaktu elektrod oraz komunikaty
do przygotowania i pobrania testu

Wymiary wyświetlacza:

2,2”, 240 x 320

Dyktafon:

tak

Znacznik wydarzenia:

tak

Pamięć:
Obsługa:
Kable pacjenta:

16 GB
wielofunkcyjny, 5-pozycyjny joystick
5, 7, 10- kabel z zatrzaskiem

Zabezpieczenia przed
defibrylacją:
Zasilanie:

brak
1 x AA alkaliczna bateria lub akumulator NiMh

Wymiary (dł. x szer. wys.)
[mm]:
Waga [g]:

96 x 65 x 20
105 (z baterią), 90 (bez baterii)

Kategoria ochrony budowy:

IP 40

Klasa bezpieczeństwa:

IIa

Komunikacja PC:

USB 2.0

Oprogramowanie:

Cubeholter

Holtery ABPM i EKG
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Holter EKG
Bittium jest fińską firmą, która od 1983 roku specjalizuje się w medycznej technologii BioSignal służącej do monitorowania pacjentów.
Monitorowanie różnych sygnałów życiowych znajduje zastosowanie w kardiologii, neurologii, rehabilitacji, BHP oraz medycynie sportowej.
Spółka opracowała nowatorskie technologie stosowane w kardiologii, takie jak system holterowski obsługujący kilkadziesiąt monitorów
pacjenta czy systemy telemetryczne nadające sygnał w czasie rzeczywistym.

Przeznaczenie:
•
•
•

kardiologia – mobilna telemetria serca, monitorowanie zdarzeń sercowych, holter EKG,
rehabilitacja kardiologiczna – monitoring EKG w grupie pacjentów (1-16 urządzeń),
inne zastosowania: badania kliniczne, sport, fizjoterapia, psychoterapia, weterynaria, promocja zdrowego stylu życia.

Cechy charakterystyczne:
Każda nieprawidłowość serca musi najpierw zostać wykryta, zanim będzie można ją leczyć. Bez względu na to czy jest bezobjawowa,
napadowa, czy pooperacyjna, wymaga zastosowania niezawodnego urządzenia z wyraźnym i dokładnym sygnałem EKG. W przypadku
niektórych arytmii, np. migotania przedsionków, często konieczne jest mierzenie EKG przez kilka dni. Im więcej danych może zebrać
urządzenie, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia zaburzeń.
Czujniki Faros są nie tylko precyzyjne, ale i bardzo łatwe w użyciu oraz komfortowe dla pacjenta. Opatentowane umocowanie elektrod
( jednorazowe elektrody zatrzaskowe, elektroda „łopatkowa” Fast-Fix oraz pasek na tętno) umożliwia dyskretny pomiar EKG pod ubraniem.
Urządzenia Bittium Faros są urządzeniami medycznymi CE i FDA 510, klasa IIa.

Faros 180° – zaawansowany system do
monitoringu EKG online i offline:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-kanałowy zapis EKG,
rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
pobieranie próbek EKG do 1000 Hz, z możliwością regulacji,
próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością
regulacji,
zasięg Bluetooth do 100 m,
pojemność pamięci: 1 GB, do 180 dni*,
krótki czas ładowania, ok. 1 h,
transfer danych: micro-USB,
format danych: EDF (Europejski Format Danych),
żywotność baterii do 7 dni*,
waga 13 g.

Zestaw Faros 180° zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

czujnik Faros 180°,
zestaw przewodów do elektrod zatrzaskowych,
adapter Stringray do paska na tętno + pas HR,
kabel micro USB,
instrukcja obsługi,
oprogramowanie EDF Viewer,
oprogramowanie Faros Manager do regulacji ustawień
czujnika.

* zależne od liczby kanałów i częstotliwości próbkowania
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Faros 360° – zaawansowany system do
monitoringu EKG online i offline:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- lub 3-kanałowe EKG,
rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
pobieranie próbek EKG do 1000 Hz,
z możliwością regulacji,
próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością
regulacji,
zasięg Bluetooth do 100 m,
pojemność pamięci: 16 GB, do 180 dni*,
krótki czas ładowania, ok. 1 h,
transfer danych: micro-USB,
format danych: EDF (Europejski Format Danych),
żywotność baterii do 7 dni*,
waga 13 g.

Zestaw Faros 360° zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

czujnik Faros 360°,
zestaw kabli 5-elektrodowych do 3-kanałowego EKG,
torba z elektrodami Ambu (BlueSensor VLC, 25 sztuk),
kabel micro USB,
instrukcja obsługi,
oprogramowanie EDF Viewer,
oprogramowanie Faros Manager do regulacji ustawień
czujnika.

* zależne od liczby kanałów i częstotliwości próbkowania

Holter EKG
Rewolucyjne okna dialogowe i grafika
do szybkiej analizy:
Cardiac Navigator to kompleksowe rozwiązanie do klinicznej analizy EKG metodą
Holtera. Czytelna grafika i intuicyjna analiza EKG sprawiają, że oprogramowanie jest
proste w obsłudze dla użytkownika.

Zalety systemu Cardiac Navigator:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unikalne i proste kokpity menedżerskie oraz interfejs użytkownika,
precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa,
analiza QT i ST,
analiza zmienności rytmu serca,
analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń,
inteligentne narzędzie do czyszczenia danych,
analiza zdarzeń pacjenta,
działanie lokalne i sieciowe,
formaty DICOM, HL7,
raporty w formie informacyjnej i graficznej,
zautomatyzowana narracja w raportowaniu,
szablony QRS,
analiza stymulatora,
opcja chmury do przechowywania bazy danych pacjentów.

Wszystkie ważne dane EKG i analizy
przedstawione są w przejrzysty sposób.
Przyjazna
dla
użytkownika
wizualizacja
danych i interaktywny dostęp (za pomocą
jednego kliknięcia) do pasków arytmii
i głębszych danych EKG ułatwia interpretację
oraz przyspiesza edycję danych. Pozwala
to zaoszczędzić ok. 50% czasu na analizę
danych (w porównaniu do innych systemów).

Oszczędź czas dzięki inteligentnej edycji EKG

Raport końcowy

Samouczące się szablony, szybkie usuwanie wyzwalaczy T o wysokiej amplitudzie
i falach P oraz narzędzie do inteligentnego czyszczenia umożliwiają wygodną
oraz łatwą edycję danych. Analiza zapisu EKG może odbywać się w dowolnym
miejscu zapisu sygnału, co pozwala na łatwiejszą klasyfikację i usuwanie rytmu.

Dostępne gotowe frazy narracyjne (z funkcją
edycji) i wizualna prezentacja danych zapewniają
wszystko, co jest potrzebne do kompleksowego
przygotowania
raportu.
Dodatkowo
oprogramowanie oferuje możliwość wyboru
strony i analizy, które mają być zamieszone
oraz wydrukowane w raporcie końcowym.

Zaawansowana analiza przedsionkowa i analiza QT
Doskonałe wykrywanie załamka P, rozkład czasu PQ i QTc w zależności
od ciężkości, nowa wizualizacja mapy powierzchni, repolaryzacja, jak
również informacje o wpływie zmiany częstości akcji serca na czasy PQ
i QT dostarczają cennych informacji na temat wszystkich krytycznych zdarzeń
przedsionkowych i QT. Dzięki temu znalezienie jakiejkolwiek anomalii
przedsionkowej lub QT jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku innych urządzeń.

Holtery ABPM i EKG
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Holter EKG
Zalety systemu Cardiac Explorer:
•

Cardiac Explorer to oprogramowanie rejestrujące zdarzenia,
które umożliwia szybszą i bardziej elastyczną analizę i opis EKG,
również w przypadku arytmii.

Łatwy i zautomatyzowany
Oprogramowanie
automatycznie
wykrywa
zdarzenia
pacjenta, m.in. AFib, częstoskurcz i bradykardię. Pełne
zapisy EKG są zawsze dostępne do dalszych badań i analiz.
Prosty interfejs użytkownika sprawia, że cały proces analizy jest
przedstawiony w przejrzysty sposób, co umożliwia szybsze
przetwarzanie danych.

•
•
•
•
•
•
•
•

automatyczne wykrywanie zdarzeń AFib, tachykardii, bradykardii i
pauza przy użyciu wbudowanych algorytmów urządzenia,
rejestracja zdarzeń pacjenta i możliwość dodawania ich do
raportu,
zawsze dostępne EKG z pełnym zapisem,
narzędzie do usuwania fałszywych zdarzeń ze statystyk
i raportów,
wybór zgłaszanych zdarzeń,
narzędzie do regulacji zapisu w czasie snu pacjenta,
analizowanie nagrań bez ograniczenia czasu pomiaru,
rozkład wydarzeń dzień/noc,
modyfikowane raporty końcowe.

Zaawansowana analiza i raportowanie
Raporty informacyjne zawierają wszystkie ważne statystyki
arytmii i wyniki, które wyświetlane są w przejrzystej formie. Wyniki
można zmodyfikować poprzez szybką analizę zatwierdzenia
zdarzeń, które zostaną dodane do raportu końcowego.
Raport zawiera:
•
•
•
•

Pełna kontrola i elastyczność działania
Dzięki Cardiac Explorer użytkownik ma pełną kontrolę
nad zatwierdzaniem zdarzeń i usuwaniem ich z wyników.
Oprogramowanie
pozwala
także
na
dodawanie
kolejnych zdarzeń z dowolnego momentu nagrania.
Swobodny
import
pomiarów
umożliwia
na
analizę
danych pomiarowych zebranych nawet z kilku tygodni.
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rozkład wydarzeń dzień/noc,
krytyczne arytmie i statystyki częstości akcji serca,
trend tętna i arytmii,
przebieg EKG z wybranych zdarzeń: AFib, częstoskurcz,
bradykardia, pauza.

Holter EKG
Oprogramowanie
Oprogramowanie jest bardzo proste, przejrzyste oraz
intuicyjne. Unikatowe grafiki ułatwiają poruszanie się po menu.
System umożliwia bezpieczne i efektywne monitorowanie
EKG, tętna oraz zmian w układzie ST. Wykorzystanie najnowszej
technologii do bezprzewodowego pomiaru EKG gwarantuje
pełną swobodę prowadzenia treningu, rehabilitacji czy zajęć
ruchowych poza salą ćwiczeń.
Czujniki są bardzo lekkie, wytrzymałe i cechują się wysoką
jakością wykonania, dzięki czemu znajdują zastosowanie
zarówno w sporcie wyczynowym, jak i na oddziałach rehabilitacji
kardiologicznej. Czujniki posiadają certyfikat CE oraz FDA.
Komunikacja pomiędzy czujnikami a jednostką sterującą odbywa
się za pomocą technologii Bluetooth na odległość do 100 m.

Zalety systemu Mega Cardiac Rehab:
•
•
•

bezprzewodowa komunikacja,
monitoring w czasie rzeczywistym,
monitoring (1-16 pacjentów).

Wszystkie zdarzenia można w łatwy sposób zaznaczyć,
używając bezpośredniego przycisku zdarzeń na urządzeniu lub
zaznaczając je za pomocą oprogramowania. System umożliwia
ustawienie alarmów dla tętna i ST, dzięki czemu proces
treningu czy rehabilitacji staje się bezpieczniejszy i łatwiejszy.

Raporty
Cardiac Explorer umożliwia pełną kontrolę nad zatwierdzaniem
zdarzeń i usuwaniem ich z wyników. Oprogramowanie
pozwala także na dodawanie kolejnych zdarzeń z dowolnego
momentu nagrania. Swobodny import pomiarów umożliwia
pełną analizę danych pomiarowych zebranych nawet
z kilku tygodni.
Raport końcowy pozwala na indywidualne ustawienie parametrów
wydruku:
•
•
•
•
•
•

danych pacjenta,
trendów dla tętna oraz ST,
zdarzeń ST,
zdarzeń dla tętna,
zdarzeń dodatkowych w EKG,
zdarzeń zapisanych przez pacjenta.

Unikatowy system mocowania elektrod:
•

elektroda "łopatkowa"

•

pas piersiowy

•

tradycyjne elektrody zatrzaskowe

Holtery ABPM i EKG

29

Telemedycyna
Aparat informuje pacjenta o aktualnym
poleceniu do wykonania (ĆWICZ, EKG,
ODPOCZYWAJ). Po zakończeniu zestawu cykli
aparat automatycznie nawiązuje połączenie
z Centrum Monitoringu i przesyła zgromadzone
dane (EKG oraz opcjonalnie inne pomiary,
np. ciśnienia, masy ciała i poziomu saturacji).
EHO-MINI Rehabilitacja opcjonalnie może
służyć do lokalizowania pacjentów za pomocą
modułu GPS (geolokalizacja) w trakcie
wykonywania ćwiczeń (np. nordic walking,
spacer), co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta
i umożliwia nadzór nad poziomem wysiłku
pacjenta.

Zastosowanie:

EHO-MINI Rehabilitacja:
Aparat EHO-MINI Rehabilitacja jest wysokiej klasy wyrobem medycznym
przeznaczonym do rejestracji i transmisji bezprzewodowej zapisu EKG z 2 lub 3
kanałów w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Urządzenie przeznaczone jest
głównie do użytku osobistego (w domu pacjenta), ale może być też stosowane
w warunkach ambulatoryjnych. Obsługa aparatu jest prosta i nie wymaga
dodatkowego przeszkolenia medycznego. Wszystkie stany pracy aparatu
sygnalizowane są podwójnie – za pomocą kolorowych lampek oraz sygnałów
dźwiękowych. Rejestracja EKG odbywa się w trybie ręcznym (event)
i automatycznym (w sesji rehabilitacji).

Podstawowym zastosowaniem jest prowadzenie
procesu rehabilitacji kardiologicznej pacjenta
w warunkach domowych. Aparat umożliwia
samodzielne wykonywanie rejestracji EKG
w przypadku gorszego samopoczucia, np.
w momencie odczuwania bólu, kołatania serca
lub arytmii. Rozpoczęcie badania następuje
poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Rekomendowany głównie:
•
•
•

Aparat umożliwia uzyskanie:
•
•

wymiennie 2 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6 odprowadzeń
kończynowych - dla aparatów 2-kanałowych,
wymiennie 3 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6 odprowadzeń
kończynowych i jednego odprowadzenia przedsercowego - dla aparatów
3-kanałowych.

Funkcje dodatkowe:
•
•

Lekarz na podstawie indywidualnej oceny danego pacjenta ma możliwość zdalnej
zmiany konfiguracji mierzonych odprowadzeń (odprowadzenia kończynowe
zamienia się na przedsercowe), co stanowi dodatkową wartość diagnostyczną.
Zarejestrowany zapis EKG jest automatycznie transmitowany cyfrowo poprzez
wbudowany moduł komunikacji, wykorzystujący sieć cyfrowej telefonii komórkowej
GSM i prowadzony jest w sposób ciągły w tzw. pętli. Długość zapisu jest
programowana przez lekarza. Istnieje też możliwość programowania interwałów
pomiędzy poszczególnymi zapisami w przedziale 60 s – 60 min.

•

•

•
•

wykonanie badań wstępnych, np. pomiaru ciśnienia czy masy ciała,
wykonanie badania EKG przed rozpoczęciem ćwiczeń,
odebranie telefonu z Centrum Monitoringu (ośrodka medycznego) i udzielenie
telefonicznej odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie,
po dopuszczeniu do sesji- wykonanie badania EKG rozpoczynającego sesję,
wykonanie pod dyktando aparatu kilku cykli ćwiczeń, badań EKG i odpoczynków.
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opcjonalnie aparat może służyć do
lokalizowania pacjentów (geolokalizacja),
możliwość
wbudowania
modułu
telefonicznego (VOICE) umożliwiającego
kontakt pacjent-lekarz,
pomiar innych parametrów biomedycznych
(masa ciała, ciśnienie tętnicze, saturacja,
poziom glikemii).

Akcesoria dodatkowe:

Na sesję telerehabilitacji składają się następujące czynności:
•
•
•

w telerehabilitacji po hospitalizacji,
w
telerehabilitacji
po
przebytych
schorzeniach kardiologicznych,
u pacjentów chorujących na: miażdżycę,
chorobę
wieńcową
serca,
chorobę
niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze.

•
•

moduł pulsoksymetru - model Ipod 3211 firmy
NONIN Inc., prod. USA,
moduł do pomiaru masy ciała – model UC321PC firmy A&D Instruments, prod. Japonia,
moduł do pomiaru ciśnienia tętniczego
metodą oscylometryczną – model UA-767PC
firmy A&D Instruments, prod. Japonia.

Telemedycyna
Oprogramowanie:
Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem
CardioSCP i platformą internetową CardioSCP
WEB do gromadzenia i opisywania badań.
Istnieje możliwość integracji urządzenia
z dowolną platformą medyczną poprzez
dedykowane API dostarczane przez Pro-PLUS
SA.

Platforma Telemedyczna:
Platforma
Telemedyczna
Pro-PLUS
to oprogramowanie dostępne dla użytkowników
z dowolnego miejsca na świecie poprzez
przeglądarkę internetową.
Platforma Telemedyczna umożliwia:
•
•
•

•
•

łatwą
wymianę
informacji
pomiędzy
pacjentem i lekarzem,
magazynowanie, prezentację, wyszukiwanie
i opisywanie danych medycznych,
monitoring
i
konfigurację
urządzeń
telemedycznych do zdalnej opieki nad
pacjentem,
monitorowanie wybranych parametrów
medycznych,
szybki i intuicyjny dostęp dla wszystkich
interesariuszy (lekarze, pielęgniarki, pacjenci
i ich bliscy, Centrum Opisowe).

Karta katalogowa:
Funkcjonalność:

EVENT-HOLTER rejestrator zapisu EKG
z wbudowanym buforem wstecznym do 5 minut
(w zależności od ustawień)

Odprowadzenia:

6 synchronicznych odprowadzeń kończynowych
I, II, III, aVR, aVL, aVF
2 dowolnie wybrane odprowadzenia przedsercowe V1-V6

Czas pracy:
Pamięć:
Transmisja:
Typ transmisji:
Prędkość transmisji:
Zakres częstotliwości:
CMRR:
Próbkowanie:
Czułość próbkowania:
Dynamiczny zakres:
Kabel pacjenta:
Końcówki kabla pacjenta:
Źródło zasilania:
Wymiary (dł. x szer. wys.) [mm]:
Waga [g]:

do 3 dni przy 10 transmisjach na dzień
(zależnie od poziomu sygnału sieci GSM)

Główne funkcjonalności Platformy Pro-PLUS:
•

wbudowana pamięć – do 25 min. EKG (łącznie)
cyfrowa, poprzez wbudowany modem
GSM/GPRS klasy 12

•

Przez wbudowany modem GPRS

•

9600 – 32000 b / s GPRS
0,05 – 100 Hz

•

>70 dB
250 próbek / sekundę
10 bit / próbkę na każdy kanał
15μVac do 15mVac

•
•

3 elektrody (nierozłączne)
elektrody jednorazowego użytku
bateria Li-lon 4,2V 700mAh,
ładowanie z sieci przez złącze micro USB
85 x 54 x 17 mm
100 (z akumulatorem)

•
•
•

zarządzanie
danymi
medycznymi,
użytkownikami i ich uprawnieniami oraz
urządzeniami,
czytelna
prezentacja
zapisu
EKG
w przeglądarce internetowej,
automatyczne algorytmy wspomagające
ocenę zapisu EKG,
usługa opisu kardiologicznego dla placówek
nieposiadających kardiologa,
konsultacja wyników badań pomiędzy
specjalistami,
możliwość ręcznego wpisywania danych
medycznych
(pomiarów
z
urządzeń
niezintegrowanych z Platformą),
zdalny monitoring i opieka nad pacjentem,
geolokalizacja aparatów i geotagowanie
badań,
moduł SMS – powiadamianie lekarza
o zdarzeniach.

Telemedycyna
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Lutech Industries, Inc. została założona w 2011 roku, jednak tworzy ją zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Misją firmy
jest dostarczanie najwyższej jakości sprzętu medycznego oraz optymalnych, korzystnych pod względem finansowym, rozwiązań
dopasowanych dla każdej placówki medycznej. Produkty Lutech są funkcjonalne, proste w obsłudze, ergonomiczne oraz komfortowe
w użytkowaniu. Każdy detal jest szczegółowo omawiany i analizowany już podczas fazy projektowania, co gwarantuje Państwa satysfakcję.
Dzięki współpracy z głównymi ośrodkami medycznymi i badawczymi, Lutech od wielu lat przyczynia się do rozwoju medycyny. Wszystkie
produkty spełniają międzynarodowe standardy oraz posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolorowy ekran dotykowy 8,4", 12,1" lub 15" o dużej rozdzielczości 800x400
pikseli,
zasialnie sieciowe i akumulatorowe (praca do 5 h),
wykrywanie arytmii i analiza ST,
alarm z 3 stron monitora,
wyświetlanie do 7 krzywych EKG,
funkcja automatycznego dostrajania jasności obrazu do warunków otoczenia,
możliwość stosowania u pacjentów z każdej grupy wiekowej: dorośli, dzieci,
noworodki,
podstawowe wyposażenie: EKG, SpO2 (Lutech lub Nellcor), NIBP, oddech,
temperatura x2,
opcjonalnie pomiar: IBP, C.O., CO2, moduł gazów anestetycznych, drukarka
termiczna,
komunikacja ze stacją centralnego monitorowania za pomocą sieci LAN
lub Wi-Fi (opcja),
zapis zdarzeń do 7 dni,
wyświetlanie trendu dynamicznego Oxy-CRG,
urządzenie zabezpieczone przed zakłóceniami z aparatury elektrochirurgicznej
i defibrylacją.
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Stacja centalnego monitorowania Datalys CMS to uniwersalne rozwiązanie do kompleksowego monitorowania centralnego. Możliwość
zastosowania jednego lub dwóch monitorów daje użytkownikowi pełen podgląd parametrów życiowych z maksymalnie 30 łóżek
pacjenta. Kardiomonitory można połączyć z centralą monitorującą za pomocą sieci LAN lub wykorzystując bezprzewodowy moduł WiFi. System zawiera dwukierunkową komunikację, dzięki czemu parametry są w szybki i łatwy sposób przesyłane do centrali. Proste
i czytelne menu zapewnia łatwość obsługi i przyjazną pracę z system Datalys CMS. System gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta i
umożliwia zapis nawet do 720 h trendów czy 1000 alarmów.		
					
					
					
Cechy charakterystyczne:
					
• monitor 27",
					
• kontrola do 30 pacjentów,
					
• 30 dni (720 h) zapisu trendów i zdarzeń,
					
• rodzaje alarmu: wizualny i dźwiękowy,
					
• komunikacja dwukierunkowa
					
z wykorzystaniem sieci LAN,
					
• możliwość komunikacji HL7,
• mierzone parametry: EKG, HR, SPO2, NIBP,
oddech, temperatura, PR, IBP, CO2, C.O.,
gazy.
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Monitor DATALYS

805

801

808

Waga [kg]

2,5

4

5

230 x 118,5 x 209

330 x 118,5 x 279

533 x 279 x 345

Ekran ["/piksele]

8,4 / 800 x 600

12,1 / 800 x 600

15,6 / 800 x 600

Zasilanie [V/Hz]

100-240 / 50-60

100-240/50-60

100-240/50-60

5

5

5

Wymiary
(dł. x szer. wys.) [mm]

Akumulator [czas pracy h]
EKG

HR [bpm]
Odprowadzenia
Alarm

15-450

15-450

15-450

3-I, II, III
5-I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

3-I, II, III
5-I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

3-I, II, III
5-I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

dźwiękowy, wizualny

dźwiękowy, wizualny

dźwiękowy, wizualny

Przesuw [mm/s]

12,5 / 25 / 50

12,5 / 25 / 50

12,5 / 25 / 50

Analiza ST

TAK

TAK

TAK

Wykrywanie arytmii

TAK

TAK

TAK

Wykrywanie
stymulatora serca

TAK

TAK

TAK

impedancja klatki piersiowej

impedancja klatki piersiowej

impedancja klatki piersiowej

Oddech

Metoda pomiaru
Zakres pomiaru [odd/min]
Prędkość [mm/s]
Wzmocnienie
Alarm bezdechu [s]

0-120

0-120

0-120

6,25 / 12,5 / 25

6,25 / 12,5 / 25

6,25 / 12,5 / 25

x0,5, x1, x2

x0,5, x1, x2

x0,5, x1, x2

20/25/30/35/40/45/50/55/60

20/25/30/35/40/45/50/55/60

20/25/30/35/40/45/50/55/60

RA-LA, RA-LL

RA-LA, RA-LL

RA-LA, RA-LL

automatyczna oscylometryczna

automatyczna oscylometryczna

automatyczna oscylometryczna

dorośli:SYS 40-270, DIA 10-210, MAP 20-230
dzieci: SYS 40-200, DIA 10-162, MAP 20-175
noworodek: SYS 40-130, DIA 10-90, MAP
20-100

dorośli:SYS 40-270, DIA 10-210, MAP 20-230
dzieci: SYS 40-200, DIA 10-162, MAP 20-175
noworodek: SYS 40-130, DIA 10-90, MAP
20-100

dorośli: SYS 40-270, DIA 10-210, MAP 20-230
dzieci: SYS 40-200, DIA 10-162, MAP 20-175
noworodek: SYS 40-130, DIA 10-90, MAP
20-100

Odprowadzenia
NIBP

Metoda pomiaru

Zakres pomiaru [mmHg]

Typ pomiaru
Czas pomiaru [min]

manual, auto, ciągły

manual, auto, ciągły

manual, auto, ciągły

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480

SYS/DIA/AVG

SYS/DIA/AVG

SYS/DIA/AVG

0-50

0-50

0-50

Parametry
TEMPERATURA
Zakres pomiaru [°C]
Kanały
Dokładność [°C]
Rozdzielczość [°C]
Czujniki

2x

2x

2x

±0,3

±0,3

±0,3

0,1

0,1

0,1

powierzchowny/przełyk/odbyt/E-sonda

powierzchowny/przełyk/odbyt/E-sonda

powierzchowny/przełyk/odbyt/E-sonda

IBP (opcja)
Kanały

2x

2x, 4x (opcja)

2x, 4x (opcja)

-50 do +400

-50 do +400

-50 do +400

±1% lub ±2mmHg

±1% lub ±2mmHg

±1% lub ±2mmHg

35-250

35-250

35-250

Zakres pomiaru [mmHg]
Dokładność [mmHg]
PR [bmp]
Dokładność [bmp]
Prędkość [mm/s]
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±3

±3

±3

12,5/25

12,5/25

12,5/25
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Monitor DATALYS

805

801

808

0-100

0-100

0-100

±2%(70-100%), ±3%(50-69%)

±2%(70-100%), ±3%(50-69%)

±2%(70-100%), ±3%(50-69%)

20-300

20-300

20-300

±3

±3

±3

SPO2 (Nellcor)
Zakres [%]
Dokładność
PR [bmp]
Dokładność [bmp]
Przesuw [mm/s]
Średni czas pomiaru [s]

12,5/25

12,5/25

12,5/25

2-4/4-6/8/10/12/14/16

2-4/4-6/8/10/12/14/16

2-4/4-6/8/10/12/14/16

SPO2 (Lutech)
Zakres [%]
Dokładność
PR [bmp]
Dokładność [bmp]
Przesuw [mm/s]
Średni czas pomiaru

0-100

0-100

0-100

dorośli/dzieci: ±2%(70-100%),
noworodek: ±3%(70-100%)

dorośli/dzieci: ±2%(70-100%),
noworodek: ±3%(70-100%)

dorośli/dzieci: ±2%(70-100%),
noworodek: ±3%(70-100%)

25-250

25-250

25-250

±2

±2

±2

12,5/25

12,5/25

12,5/25

2-4/4-6/8/10/12/14/16

2-4/4-6/8/10/12/14/16

2-4/4-6/8/10/12/14/16

CO2 (opcja)
Metoda pomiaru

strumień główny, boczny

strumień główny, boczny

strumień główny, boczny

Zakres pomiaru

0-150mmHg/0-19,7%/0-20 kPa

0-150mmHg/0-19,7%/0-20 kPa

0-150mmHg/0-19,7%/0-20 kPa

0-40 mmHg ±1 mmHg/41-70 mmHg
±5% odczytu/71-100 mmHg ± 8% z
odczytu/101-150 mmHg ± 10% z odczytu

0-40 mmHg ±1 mmHg/41-70 mmHg
±5% odczytu/71-100 mmHg ± 8% z
odczytu/101-150 mmHg ± 10% z odczytu

0-40 mmHg ±1 mmHg/41-70 mmHg ±5%
odczytu/71-100 mmHg ± 8% z odczytu/101-150
mmHg ± 10% z odczytu

0-150

0-150

0-150

Dokładność
Zakres oddechu [odd/min]
Dokładność [odd/min]
Bezdech [s]
Rozdzielczość [mmHg]
Gazy (opcje)
ICO
Metoda pomiaru
Zakres pomiaru [L/min]
HR [bmp]
Temperatura iniekcji [°C]

±1

±1

±1

20/25/30/35/40/45/50/55/60

20/25/30/35/40/45/50/55/60

20/25/30/35/40/45/50/55/60

0,1(0-69)/0,25(70-150)

0,1(0-69)/0,25(70-150)

0,1(0-69)/0,25(70-150)

CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES

CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES

CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES

opcja

opcja

opcja

termodylucja z wykorzystaniem
cewnika tętnicy płucnej

termodylucja z wykorzystaniem
cewnika tętnicy płucnej

termodylucja z wykorzystaniem
cewnika tętnicy płucnej

0,01-20,0

0,01-20,1

0,01-20,2

0-300

0-301

0-302

0,0-27,0

0,0-27,1

0,0-27,2

Temperatura krwi [°C]

23,0-43,0

23,0-43,0

23,0-43,0

Mierzone parametry

C.I./BSA/SV/SI/SVR/SVRI/PVR/PVRI/LVSW/
LVSWI/RVSW/RVSWI/EF

C.I./BSA/SV/SI/SVR/SVRI/PVR/PVRI/LVSW/
LVSWI/RVSW/RVSWI/EF

C.I./BSA/SV/SI/SVR/SVRI/PVR/PVRI/LVSW/
LVSWI/RVSW/RVSWI/EF

NIBP

1000 grup

1000 grup

1000 grup

Alarm

200 zdarzeń

200 zdarzeń

200 zdarzeń

120

120

120

Zapis zdarzeń

Trendy [h]
Drukarka (opcja) [mm]
Centrala monitorująca (opcja)
Łączność

50

50

50

do 30 monitorów

do 30 monitorów

do 30 monitorów

USB, LAN, przywoływanie, HL7 (opcja),
Wi-Fi (opcja)

USB, LAN, przywoływanie, HL7 (opcja),
Wi-Fi (opcja)

USB, LAN, przywoływanie, HL7 (opcja),
Wi-Fi (opcja)
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Defibrylatory AED
Defibrylator
HeartStart
FRx
został
opracowany
z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
które pozwalają efektywnie leczyć najczęstsze przyczyny
nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Konstrukcja urządzenia
sprawia, że jest on prosty w obsłudze, trwały i niezawodny.
Świetnie sprawdzi się w szkołach i zakładach pracy.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

•
•

intuicyjna obsługa,
komendy wydawane w języku polskim,
wyposażony w automatyczną ocenę rytmu pracy serca,
długa żywotność baterii,
mała waga i niewielkie rozmiary,
uniwersalne elektrody eliminujące konieczność nabywania
różnych rodzajów elektrod dla poszczególnych kategorii
wiekowych pacjentów,
możliwość transmisji danych,
pomoc w resuscytacji – funkcja przypominania podstaw
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Defibrylatory 2-fazowe z kardiowersją
Efficia DFM100 zapewnia wysoki poziom opieki medycznej
podczas akcji ratunkowej, jak i całego przebiegu leczenia.
Urządzenie jest proste w obsłudze, dzięki czemu ułatwia opiekę
i monitorowanie stanu pacjenta w trakcie transportu oraz
hospitalizacji.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opatentowana
przez
firmę
Philips
technologia
2-fazowego impulsu o niskiej energii typu SMART,
wbudowana funkcja defibrylacji (ręczna AED), kardiowersji
i 3 odprowadzeń EKG,
czytelny ekran o przekątnej 7'',
niewielka waga,
przycisk funkcyjny pozwalający na szybką zmianę kategorii
pacjenta (dorosły/dziecko),
intuicyjna, łatwa obsługa,
możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne, wewnętrzne
i elektrody jednorazowe,
łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym wskaźnikiem
styku z pacjentem,
krótki czas ładowania (5 s) do poziomu energii zalecanej dla
dorosłych (150 J),
możliwość synchronizacji z kardiomonitorami serii InelliVue.

Dodatkowe funkcje: 5 odprowadzeń EKG, stymulacja
nieinwazyjna, pomiar saturacji z użyciem algorytmu FAST-SpO2,
kapnografia, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP).
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Wyposażenie gabinetu

ŚĆ
NOWO A
WERSJ
CARDIO

Stolik SPA-2 przeznaczony jest głównie pod aparaturę do EKG,
elektroterapii, ultradźwięków oraz urządzenia diagnostyczne.
Konstrukcja pozwala na łatwe budowanie zestawów zabiegowych,
złożonych z różnych urządzeń. Dodatkowo istnieje możliwość
montażu koszyka oraz przewodu zasilającego z dwoma złączami.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo,
dwie, łatwe do utrzymania w czystości półki malowane
proszkowo,
4 kółka transportowe, w tym dwa przednie z hamulcem,
wyjmowany 22 l kosz,
przewód zasilający z dwoma złączami (opcjonalnie).

Leżanka metalowa LZM-3:

Koziołek Flexi to ergonomiczne, lekkie i wygodne siedzisko dla
lekarzy oraz terapeutów z chromowaną podstawą i kolumną.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

siedzisko obite skajem,
regulacja wysokości,
pochylanie siedziska przód/tył (Tilt),
chromowana podstawa,
podgumowane kółka skrętne.

Leżanka metalowa LZM-1:
Leżanka została zaprojektowana z myślą o wygodzie pacjenta
i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów fizykoterapii,
kinezyterapii oraz prostego masażu. Leżanka została wykonana
z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym
na uszkodzenia mechaniczne.

Leżanka metalowa stosowana do badań, zabiegów
rehabilitacyjnych oraz masażu. Najlepszy na rynku stosunek
jakości do ceny sprawia, iż jest ona doskonałym wyborem
dla szpitali publicznych oraz dużych ośrodków medycznych.
Znakomicie sprawdza się również przy stosowaniu szyn CPM
do stawu kolanowego.

Leżanka drewniana LZD-1M:
Solidna i stabilna leżanka wykonana z wysokiej jakości
drewna, dostępnego w dwóch kolorach. Modele wykonane
w ciemniejszym odcieniu świetnie sprawdzają się w ośrodkach,
w których wykonywane są okłady borowinowe. Konstrukcja
stołów zapewnia wygodę pacjenta i komfort pracy terapeuty.
Regulowany zagłówek pozwala na ułożenie pacjenta zarówno
w pozycji leżącej, jak i półleżącej. Leżanki z powodzeniem
stosowane są do zabiegów rehabilitacyjnych oraz masażu
relaksacyjnego.

Wagi medyczne:

Seca 834

Seca 799
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Wyposażenie gabinetu
Terapeuta ES-2

Długość: 202 cm

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 69 cm

kg

Waga: 80/95 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

85°

-20°

69 cm

Parawany:
Jednoskrzydłowy parawan PDG-3 oraz trójskrzydłowy parawan PDG-1 to niezbędne
wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego, zabiegowego, kosmetycznego
lub oddziału szpitalnego. Zastosowanie stalowego stelaża gwarantuje stabilność
oraz niewielką wagę produktu. Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu
MEDICAL, która ułatwia utrzymanie czystości.
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Tablica anatomiczna:

129 cm
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WRH

Wydział Rehabilitacji

Wydział Rehabilitacji jest jednym z najbardziej rozwiniętych wydziałów firmy
Meden-Inmed. Doświadczenie w zakresie rehabilitacji budujemy już od 1994 roku.
Wydział tworzą specjaliści z różnych dziedzin, stale poszerzający swoją wiedzę
z zakresu nowych technik rehabilitacji pacjentów. Liczne szkolenia, w których
uczestniczymy pozwalają nam oferować Państwu najnowsze i innowacyjne
rozwiązania technologiczne.
W oparciu o doświadczenie i współpracę ze środowiskiem medycznym
produkujemy szereg urządzeń do rehabilitacji, które cieszą się uznaniem na
całym świecie. Dostarczamy światowej klasy stoły do masażu, leżanki, lampy IR,
wanny do hydromasażu, wirówki, urządzenia do rehabilitacji neurologicznej i wiele
innych. Oferujemy również usługi produkcyjne na zlecenie (OEM, outsourcing),
wykorzystując własny zespół badawczo-rozwojowy, wykwalifikowaną kadrę
produkcyjną, sterowanie numeryczne, urządzenia do obróbki oraz nowoczesną
malarnię proszkową.

Nieustannie poszerzamy portfolio produktów oferując Państwu
rozwiązania z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydroterapii,
kinezyterapii,
fizykoterapii,
diagnostyki,
neurorehabilitacji
opieki nad pacjentem,
Medical SPA & Wellness,
wyposażenia sal do ćwiczeń i gabinetów,
sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego,
komór i stanowisk medycznych,
rehabilitacji neurologicznej.

Wydział Rehabilitacji zapewnia Państwu wysokiej jakości urządzenia własnej
produkcji, jak i uznanych marek, m.in.: Hocoma, Redcord, Gymna-Uniphy,
Kinetec, Airex i wiele innych.
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Biuro handlowe WRH
+48 94 347 10 50 (53)
fizjoterapia@meden.com.pl

Serwis Wydziału Rehabilitacji i Rehabilitacji Kardiologicznej

Meden-Inmed to gwarancja profesjonalnej obsługi w zakresie przeglądów sprzętu
rehabilitacyjnego.
Od wielu lat zajmujemy się naprawami i przeglądami technicznymi urządzeń
medycznych, co daje nam niezbędne w tym zakresie doświadczenie. Nasz zespół
ciągle podnosi swoje kwalifikacje i posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe
w zakresie do 1 kV.
Dobra organizacja, rzetelność i najwyższej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz
wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z normami ISO
9001:2000, ISO 13485: 2003) gwarantują wysoki poziom świadczonych usług oraz
satysfakcję klientów.

Przeglądy techniczne:
Na przegląd techniczny składa się:
•
•
•
•
•
•

kontrola wizualna,
ocena stanu przewodów (zasilających, pacjenta itp.),
sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego podzespołów
(głowice, elektrody itp.),
kontrola parametrów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN
62353,
wpis do paszportów urządzeń, potwierdzający przeprowadzone badanie
techniczne,
przekazanie użytkownikowi protokołów pomiarowych wraz ze zbiorczym
certyfikatem informującym o przeprowadzeniu kontroli technicznej urządzeń
z uwzględnieniem numerów seryjnych.

Ceny przeglądu technicznego:
Oferujemy bardzo atrakcyjny system pakietowy, w którym ceny uzależnione są od
ilości urządzeń i częstotliwości przeglądów.

Zapraszamy
do
zapoznania
się
z ofertą i skorzystania z usług serwisu
Meden-Inmed.
W celu przedstawienia dokładnej oferty
prosimy o przesłanie zapytania drogą
mailową:
serwis-wrh@meden.com.pl
lub faksem: +48 94 347 10 48
Wykaz urządzeń zawierający: dane placówki, nazwy i typy urządzeń, ilość
sztuk oraz Formularz kontaktowy dostępne są na stronie: www.meden.com.pl
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WAM

Wydział Aparatury Medycznej

Początki Wydziału Aparatury Medycznej sięgają roku 1989, kiedy zostali zatrudnieni
pierwsi pracownicy firmy Meden-Inmed, którzy do dzisiaj stanowią trzon WAM. Od
samego początku, jako cel powołania działu, przyjęto kompleksowe wyposażanie
jednostek służby zdrowia w sprzęt medyczny - oparte na wiarygodności
handlowej, rzetelnym doradztwie technicznym i niezawodnej obsłudze serwisowej
naszych kontrahentów. Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom dla oddziałów
i klinik urologii, szybko staliśmy się liderem w ultrasonografii, urodynamice
oraz endoskopii urologicznej. Do dziś wyposażyliśmy, w oferowany przez
Meden-Inmed sprzęt, większość oddziałów urologicznych w Polsce. W portfolio
WAM znajduje się sprzęt medyczny czołowych światowych producentów, m.in.:
Richard Wolf (sprzęt do zabiegów endourologicznych, lasery), Laborie (uroflometria
i urodynamika), Dornier (lasery ESWL), Trilux (lampy oraz kolumny), PolyDiagnost
(micro PCNL, jednorazowe giętkie endoskopy), AMS (histoscanning), Rocamed
(akcesoria urologiczne) oraz Boston Scientific (akcesoria urologiczne). Ważną
pozycją w naszej ofercie jest produkcja własna ponad 80-ciu różnych urządzeń
medycznych, w tym foteli urologicznych i ginekologicznych, stołów do badań
z regulacją wysokości, kozetek, wózków endoskopowych itp.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:
•
•
•
•
•

urologia,
ginekologia i położnictwo,
chirurgia ogólna, naczyniowa i proktologiczna,
blok operacyjny,
zintegrowane sale operacyjne z systemem CORE.

Nasze relacje handlowe opieramy o długofalową współpracę – dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby każdy zakup w pełni odpowiadał potrzebom i specyfice danej
placówki. Rozumiejąc, że medycyna to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim wiedza
i doświadczenie oparte o ciągły rozwój - organizujemy szkolenia i konferencje
naukowe z zakresu endoskopii urologicznej i ginekologicznej, urodynamiki,
litotrypsji, nowoczesnej chirurgii laserowej itp.
Oferujemy sprzęt na najwyższym światowym poziomie, zapewniamy specjalistyczny
serwis techniczny, gwarantujemy wsparcie techniczne i medyczne przy instalacjach
nowych urządzeń oraz pomagamy utrzymać bezawaryjną pracę już zamontowanej
przez nas aparatury.
Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół profesjonalistów z wieloletnim
doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy.

Biuro handlowe WAM
+48 94 344 90 61 / 54
wam@meden.com.pl
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WIOM

Wydział Intensywnej Opieki Medycznej

Jesteśmy producentem paneli nadłóżkowych do sal chorych od 1989 roku. Nasze
doświadczenie w branży medycznej oraz twórcza myśl, pozwoliły na konstrukcje
paneli elektryczno-gazowych dla potrzeb szpitali i klinik. Stanowią one wyposażenie
sal intensywnej opieki medycznej, ratownictwa, sal kardiologicznych i pooperacyjnych
oraz sal chorych. Konstrukcja paneli pozwala na ich indywidualne projektowanie i
wykonywanie w zależności od potrzeb zamawiającego, przy uwzględnieniu wymogów
i standardów Unii Europejskiej.
Konfigurację systemu dopasowujemy do oczekiwań klienta oraz warunków
technicznych w obiekcie. Pracujemy w systemie zarządzania jakością ISO
13485:2003. Posiadamy CE, kl. IIb i wydajemy deklaracje zgodności producenta.

System
przywoławczy
Meden-Opt
to
nowoczesny sposób komunikacji w obiektach
użyteczności publicznej, domach pomocy
społecznej oraz szpitalach.
System wyróżnia się intuicyjną obsługą oraz
wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Marcin Załuska
specjalista ds. technicznych
+48 601 728 585
mzaluska@meden.com.pl
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.
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WIA

Wydział Innowacyjnych Aplikacji

Wydział Innowacyjnych Aplikacji to dział Meden-Inmed skupiający się na
innowacyjnych technologiach w ortopedii, neurochirurgii kręgosłupa i laryngologii.
Celem zespołu jest wdrażanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań dla rynku
medycznego w Polsce i na świecie.
Wydział tworzą pasjonaci, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie doradztwa i możliwości oferowanego sprzętu medycznego przy różnych
procedurach medycznych.
Cechuje nas uczciwość i rzetelność – na tych fundamentach budowane są relacje
biznesowe z klientami. Nasze zaangażowanie, pasja i chęć wspólnego działania
przyczyniają się do stałego poszerzania grona zadowolonych klientów.
Wydział Innowacyjnych Aplikacji w swoim portfolio posiada produkty renomowanych
producentów aparatury medycznej, m.in.: Richard Wolf, Riwospine, Advance Arthro
Systems, Mizuho OSI, BUSA oraz Bioretec.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:
•
•
•

ortopedia i artroskopia,
neurochirurgia kręgosłupa,
laryngologia.

Nasz zespół zapewnia:
•
•
•
•
•

konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla naszych klientów,
szkolenia aplikacyjne, użytkowe i eksploatacyjne,
dostawy sprzętu, urządzeń, systemów medycznych,
instalacje i montaże aparatury medycznej,
profesjonalny serwis techniczny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, dla których ważne jest
bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz otwartość na innowacje w medycynie.
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Marcin Melka
dyrektor ds.
wdrożeń i szkoleń
+48 604 417 984
mmelka@meden.com.pl

WNF

Wydział Neurofizjologii

Wydział Neurofizjologii powstał w 2014 roku, gdy firma Meden-Inmed obchodziła
25-lecie swojej działalności. Wydział jest owocem wieloletniej pracy zespołu
zajmującego się neurodiagnostyką. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów
i biorąc pod uwagę rozwój diagnostyki neurologicznej, co roku uzupełniamy
portfolio o nowe produkty. Obecnie posiadamy wiele nowoczesnych aparatów
diagnostycznych oraz najszerszy na rynku wybór akcesoriów do neurodiagnostyki.

Nasza oferta obejmuje m.in.:
•
•
•
•
•

igły do EMG,
akcesoria NCS/EMG,
akcesoria EP,
akcesoria EEG,
akcesoria do badań snu.

Wszystkie akcesoria dobieramy do potrzeb klienta i rodzaju działalności.
Oferujemy sprzęt najlepszych producentów i serwis na najwyższym światowym
poziomie. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie techniczne. Zapraszamy do
efektywnej współpracy.

Biuro handlowe WNF
+48 94 347 10 57
wnf@meden.com.pl
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Wydział Eksportu

Wybrane kraje, do których
eksportujemy:

Działania związane ze sprzedażą produktów firmy Meden-Inmed poza granicami
kraju podejmowane i realizowane są przez Wydział Eksportu, który tworzy i wdraża
strategię ekspansji firmy na rynki zagraniczne.
W 2005 roku pierwszym dużym zleceniem eksportowym była dostawa na zlecenie
duńskiej firmy krzeseł mikcyjnych, stosowanych w badaniach urodynamicznych.
Obecnie ponad połowa produkcji, przeznaczona jest na eksport. Nasze towary
trafiają do ponad 60 krajów na całym świecie.
Wydział eksportu to obecnie 10-osobowy zespół, posiadający duże doświadczenie
w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego. Charakter pracy wymaga częstego
kontaktu z partnerami poza granicami kraju, dlatego nasi handlowcy posługują się
wieloma językami: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim i ukraińskim.
Nasz sprzęt prezentowany jest również na wielu konwerencjach międzynarodowych,
m.in.: MEDICA, Aquanale, Rehacare w Niemczech, Therapy Expo w Wielkiej
Brytanii, Reeduca we Francji, a także na targach medycznych w Kazachstanie,
Uzbekistanie, Rosji, Białorusi, Ukrainie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algieria
Australia
Austria
Arabia Saudyjska
Azerbejdżan
Białoruś
Belgia
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Egipt
Estonia
Francja
Finlandia
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Honkong
Indonezja
Indie
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kirgistan
Kolumbia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liban
Litwa
Macedonia
Malezja
Maroko
Mołdawia
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Oman
Palestyna
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Singapur
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Turcja
Tunezja
Ukraina
Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Zjednoczone
Emiraty Arabskie

Wydział Produkcji

Spawalnia

Nowoczesna malarnia proszkowa

Produkcją profesjonalnego sprzętu medycznego zajmujemy się od samego początku
działalności. Dzięki poczynionym inwestycjom linie produkcyjne wyposażone są
w najwyższej jakości sprzęt do produkcji urządzeń mechanicznych i elektronicznych.
W ostatnich latach zakupiono sterowane numerycznie urządzenia do obróbki
oraz wysokoenergetyczny laser do cięcia. Poza bogato wyposażoym parkiem
maszynowym, dysponujemy wykwalifikowanym zespołem badawczo-rozwojowym
i doświadczoną kadrą produkcyjną.
Zastosowanie nowoczesnych technologii, znakomici konstruktorzy oraz ścisła
współpraca z przedstawicielami branży medycznej, sprawiają, że nasze produkty
cieszą się uznaniem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Obróbka skrawaniem oraz CNC

W związku z rozbudowaną ofertą możliwości produkcyjnych świadczymy również
usługi na zlecenie – zaprojektujemy, opracujemy i wykonamy produkt w oparciu
o własną lub przekazaną dokumentację.
Zapraszamy do twórczej i owocnej współpracy.

Laser

Krawędziarka do gięcia blach

Szlifiernia i piaskarnia
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Notatki

Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
+48 94 347 10 50 / 53
kardiologia@meden.com.pl
www.meden.com.pl

+ 70 krajów
+ 150 000 wyprodukowanych produktów
+ 200 000 zrealizowanych zamówień

Znajdź nas na:

