První společnost poskytující řešení na
úrovni zlatého standardu při metabolických
měřeních a při měření tělesného složení

“

Testy, Studie,
Měření, Zlepšení
vlastní výkonnosti

”

COSMED má jedinečná řešení pro metabolické testy a analýzu. V oblasti sportovní medicíny a výkonnostního sportu
je COSMED mezinárodně uznáván, jako
přední výrobce vybavení pro kardiopulmonální zátěžové testy (Cardio Pulmonary
Exercise Testing - CPET).

Výrobky COSMED pokrývají oblast od
čistě mobilních přes laboratorní řešení
až po výrobky v provedení Desktop.
Po nedávném nákupu společnosti LMI,
se COSMED stal také světovým poskytovatelem řešení pro měření tělesného
složení pomocí techniky „Air Displacement
Plethysmography“, která platí v této
oblasti za zlatý standard.

Metabolická řešení
Mobilní

Laboratorní

Tělesné složení
Dospělí/Děti
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Metabolická řešení

Quark CPET
Quark CPET je moderní přístroj pro kardiopulmonální testy vhodný i pro
výzkum. Má režimy měření dech po dechu (breath-by-breath) i režim
směšovací komory. Quark CPET je perfektní nástroj pro analýzu výměny
dechových plynů (VO2, VCO2) v průběhu zátěžových vyšetření nebo při
klidových protokolech. Je sestaven z kvalitních součástí a má superrychlé
analyzátory, zajišťující vysokou přesnost, spolehlivost a analýzu dechových
plynů v reálném čase dech po dechu i při vysoké zátěži. Uživatelsky přátelský
a intuitivní software provede uživatele celým testem od kalibrace až do
ukončení testu.

cosmed.com/quarkcpet

K4b2
K4b2 je první a nejznámější přenosný systém pro měření kardiopulmonální
výměny plynů pomocí analýzy dech po dechu v reálném čase. Technologie
a rozměry umožňují bez omezení měření fyziologické odezvy na zátěž mimo
laboratoř ve volném prostoru. S více než 20ti letou zkušeností s mobilním
testováním VO2 patří K4b2 k nejpřesnějším a nejspolehlivějším zařízením
za libovolných podmínek. K4b2 byl validován, používán a citován ve více
než 600 publikacích po celém světě včetně nejprestižnějších vědeckých
časopisů.

cosmed.com/k4b2

Fitmate PRO
Fitmate PRO je inovativní, přesný, rychlý, a jednoduchý metabolický
analyzátor v provedení desktop, který přesně měří spotřebu kyslíku (VO2) v
reálném čase v klidu i při zátěži. Fitmate PRO měří maximální a submaximální
VO2. Navíc umožňuje stanovení tréninkových zón (odvozených ze vztahu mezi
VO2 a TF), kompletní hodnocení zdatnosti a programy pro předpis tréninku
vycházející z doporučení ACSM. Fitmate PRO má velkou LCD obrazovku,
vestavěnou teplocitlivou tiskárnu a může být tedy použit i bez počítače.

cosmed.com/fitmatepro

Tělesné složení

BOD POD Gold Standard
BOD POD zlatý standard je systém pro stanovení tělesného složení metodou
“air displacement plethysmograph”, který používá celotělovou denzitometrii
pro určení tělesného složení (tuková a beztuková tkáň) u dospělých a dětí
a může být použit pro většinu populace. Úplný test trvá pouze
asi 5 minut, a poskytuje vysoce přesné, bezpečné, pohodlné a
rychlé výsledky měření. Každý přístroj BOD POD Gold Standard
je přístroj na klíč se speciálním počítačovým systémem, který
také umožňuje měření objemu plynu v hrudníku (Thoracic Gas
Volume - TGV), a správu naměřených dat.

<250
cosmed.com/bodpodgs

BOD POD Express
BOD POD Express Body je systém pro stanovení tělesného složení metodou
“air displacement plethysmograph”, který používá celotělovou denzitometrii
pro určení tělesného složení (tuková a beztuková tkáň) u dospělých a
dětí a může být použit pro většinu populace. Úplný test trvá pouze
asi 5 minut, a poskytuje vysoce přesné, bezpečné, pohodlné
a rychlé výsledky měření. Každý systém BOD POD Express je
přístroj na klíč se speciálně konfigurovanou skříní s jednoduchým
navigačním systémem pomocí klávesnice. BOD POD Express
může být kdykoliv upgradován na BOD POD Gold Standard.

<250
cosmed.com/bodpodex

Příslušenství Pediatric OptionTM
BOD POD Gold Standard s příslušenstvím Pediatric Option stanoví přesně
tělesné složení u dětí vážících od 12 kg a ve věku mezi 2 a 6 lety. Příslušentství
Pediatric Option sestává z ergonomické základny snadno upevnitelné na BOD
POD a nastavitelného sedátka, umožňujícího bezpečné a pohodlné testování
malých dětí a včetně programu upraveného pro tyto děti.

cosmed.com/bodpodgs

Vysoce výkonné běžecké trenažéry

Standardní běhátka
Trackmaster TMX425C je výkonné běhátko specificky určené pro propojení a
řízení kardiologickými a kardiopulmonálními zátěžovými systémy. Běhátko má
celoocelové šasi, které garantuje solidnost a vysokou odolnost a jeho jedinečné
vlastnosti zajišťují komfort pacienta. Běhátko je dodáváno s jednoduchým
ovládáním, které se montuje na zábradlí a umožňuje ovládání běhátka
nezávisle na zátěžovém systému. Široká odpružená nášlapná
plocha pohlcuje rázy a poskytuje dostatek prostoru pro běh
nebo chůzi. Ergonomické zábradlí vyvolá u pacienta pocit
bezpečí a důvěry.
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25
cosmed.com/treadmills

Vysokorychlostní běhátka T150 - T170
Běhátka COSMED jsou k dispozici v mnoha provedeních, které nabízejí různé
konfigurace s různými délkami, šířkami, rozsahem rychlostí a náklonů. Všechny
modely mohou být propojeny s metabolickými a EKG systémy COSMED a tím
vytvářejí plně integrovanou kardiopulmonální testovací sestavu. Jedinečná
konstrukce a solidní provedení zajišťují maximální výkon a stabilní základnu
s protiskluzovým pásem pro přirozenou chůzi a běh. Všechny typy běhátek
jsou široce programovatelné a nabízí rozsáhlou paletu příslušenství,
jako jsou reverzní posuv pásu, bezpečnostní oblouky se
zádržnými pásy, bezpečnostní náramek pro okamžité
zastavení a mnoho dalších.
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25
cosmed.com/treadmills

Speciální běžecké stroje T200 - T300
K dispozici jsou speciální běžecké stroje pro celou řadu sportovních aplikací,
jako jsou cyklistika, běh na lyžích, bruslení, trénink pro vozíčkáře atd. Tyto
speciální běhátka mohou být konfigurovány podle speciálních požadavků s
různými vlastnostmi a možnostmi, jako jsou například speciálně
pokryté pásy, bezpečnostní oblouky, stabilizátory vozíčků, boční
portály, zvláštní rozsah rychlostí až do 80 km/h, speciální pás
s menším odporem (ideální pro cyklistiku), speciální chytré
pásy (pro lyžařské aplikace) a mnoho dalších možností.
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cosmed.com/treadmills

Cykloergometry

Široká paleta ergometrů
Ergometry COSMED jsou univerzální a lze je použít v mnoha oblastech
při různých aplikacích. Všechny ergometry umožňují volné programování
zátěžových protokolů, intuitivní ovládání a univerzální propojení (digitální,
analogové, vzdálený start) se systémy pro CPET testy v kombinaci s přístroji
pro analýzu výměny plynů a pro zátěžové EKG. Ergometry
mohou být doplněny výběrem z mnoha možností volitelného
příslušenství jako nastavitelné kliky, závodní sedlo, dětské sedlo,
automatické měření tlaku krve a pulzní oximetrií. Je možné také
získat ergometr s ručními klikami pro trénink horních končetin a
ležící ergometr pro pacienty s hmotností až 260 kg.

6-999
cosmed.com/bikes

Vysoce výkonné ergometry
Ergometr typu Excalibur Sport je ideální pro intenzivní atletický trénink a
anaerobní testy (Wingate). Splňuje všechny požadavky pro sportovní použití
díky vysoké přesnosti a spolehlivosti. Zátěž je možné nastavit v rozsahu 8 až
2500 wattů. I při nejvyšších zátěžích je garantována maximální stabilita. Řídítka
a sedlo mohou být nastaveny horizontálně i vertikálně v širokém rozsahu. K
těmto ergometrům také existuje řada doplňkového
příslušenství jako měření tlaku krve, tepové frekvence,
síly vyvíjené do pedálů, start systému se zátěží od
0-wattů a speciální software.

8-2500
cosmed.com/bikes

Příslušenství

Řada spirometrů
Spirometry COSMED se vyznačují jednoduchým použitím, mají příznivou
cenu a jsou navrženy na základě nejnovějších technických poznatků s vysoce
přesným měřením průtoku a objemu. COSMED nabízí kompletní řešení, které
lze přizpůsobit jak ekonomickým, tak technickým požadavkům zákazníků: od
spirometrů v provedení desktop, přes Pony FX, k USB spirometru microQuark,
a novému spirometru do ruky Spiropalm. Ke spirometrům
existuje řada doplňků, jako měření odporů dechových
cest, integrované monitorování SpO2, a šestiminutový
test chůze.

cosmed.com/spirometry

Lifecorder
Monitor aktivity Lifecorder PLUS je jednorozměrný polovodičový akcelerometr,
který nahrává informace o životním stylu. Přístroj zaznamenává intenzitu
(5 úrovní), denní trvání fyzické aktivity, aktivní energetický výdej, kroky, a
vzdálenosti. Hodnoty těchto parametrů mohou být analyzovány, zaznamenány
a přehrány do počítače pro vyhodnocení denní, týdenní a měsíční aktivity.
Monitor aktivity má v paměti až 60 dní dat. Port USB umožňuje přenos
dat do PC programu pro správu dat. Data pak mohou být vyhodnocena v
software Fitmate. Lifecorder PLUS je citován ve více než 200
výzkumných a validačních studií vyhodnocujících přesnost a
přínosy přístroje.

cosmed.com/lifecorder

Vyhodnocovací Software
COSMED vyvinul dva typy inovativního software, umožňujícího vědecký
přístup ke kontrole hmotnosti, hodnocení denní aktivity a předpis cvičení. Tyto
programy poskytují aktuální vědomostní databázi a mohou být využity buď
ve spojení s řadou výrobků Fitmate nebo jako samostatný program. Nutriční
software obsahuje aplikace pro kontrolu hmotnosti, založený na energetické
bilanci, kontrole životního stylu, monitorování tělesného
složení a dietním plánu. Zátěžový a nutriční program obsahuje
všechny aplikace nutričního programu plus hodnocení fyzické
zdatnosti a předpisy cvičení podle kritérií ACSM.

cosmed.com/software

Vlastnosti výrobku

Quark CPET

K4b2

Fitmate

BOD POD GS

BOD POD EX

Spirometrie
Usilovná/Pomalá vitální kapacita- (SVC-FVC)



m



(pouze MED)

Maximální minutová ventilace (MVV)



m



(pouze MED)			

Bronchodilatační test



m



(pouze MED)			

Objem plynu v hrudníku (TGV)				

Predikovaný



Kardiopulmonální zátěžové vyšetření
Plicní výměna plynů (VO2, VCO2)





Anaerobní práh (AT)





Nepřímý srdeční výdej (Wasserman)

VO2 		


(pouze PRO & MED)		

			





6 Minutový test chůzí (6MWT)		



Integrovaný pulzní oximetr (SpO2)

m

m

m

(pouze MED)		

Spojení s EKG (HR TTL)







(pouze MED)		

			

Nutriční vyšetření
Klidový energetický výdej (REE, RMR)







Nepřímá kalorimerie (VO2, VCO2, RQ)





VO2

Nepřímá kalorimerie s kanopy

m

m

m

		



Predikovaný

Predikovaný

Hmotnost a hustota těla				





Tuková a netuková tkáň				





Kontrola hmotnosti (Energetická bilance)

Software pro monitorování fyzické aktivity		



Plánovač diety		



Tělesné složení

Kaliper kožní řasy			

			



Hodnocení zdatnosti
Výdrž/síla/ohebnost svalů			



Standardizovaná měření (WHR, BP, RHR, atd)			

(pouze PRO)			


			

Předpis cvičení
Předpis cvičení podle ACSM			



(pouze PRO)			

Tréninkové zóny VO2/HR (založené na AT)			



(pouze MED)			

Hardware
PC Monitor

Č&B LCD 2 x16 ch.

Barevný LCD 320x240

PC Monitor

Kiosk

Tiskárna

Displej

PC

PC

Teplocitlivá (vestavěná)

PC (včetně)

PC (včetně)

Elektrické napájení

Síť

Síť

Síť

Baterie nebo síť

Síť

Software











Rozměry

17 x 30 x 45 cm

17x 5.5 x 10 cm

24 x 20 x 8 cm

132 x 84 x 165 cm

132 x 84 x 165 cm

Hmotnost

8 kg

1.5 kg

1.5 kg

250 kg

250 kg

standardní, m volitelný doplněk
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