Kardiopulmonální zátěžové testy

Proč omezovat vyšetření délkou kabelu?
►►

Plicní výměna plynů (VO2, VCO2)

►►

Technologie Breath by Breath (dech po dechu)

►►

Telemetrický přenos dat do vzdálenosti až 800m

►►

Nepřímá kalorimetrie

►►

Integrovaný systém GPS

►►

Integrovaná saturace kyslíkem (SpO2)

►►

Integrované 12svodové zátěžové EKG

►►

Výkonný software Windows™ pro analýzu dat

K4 b2 je první přenosný systém pro analýzu kardiopulmonální výměny dechových
plynů na bázi technologie breath by
breath (dech po dechu). Technické provedení a rozměry přístroje umožňují měření
fyziologické odezvy na zátěž bez omezení
ve volném terénu.
Přístroj K4 b² byl společností COSMED
navržen na základě více než 20letých
zkušeností s mobilním testováním za
účelem možnosti přesného a spolehlivého testování v libovolných podmínkách.
Přístroj má rychlé analyzátory O2 a
CO2, kontinuální monitorování teploty,
vzorkovacího průtoku a tlaku.
Přístroj K4 b2 byl validován, použit a
citován ve více než 400 publikacích
po celém světě v mnoha významných
vědeckých časopisech.

1 - Záznamník holterovských dat
Jednotka ukládá data dech po dechu
(breath by breath) do paměti (je možné
uložit až 16.000 dechů). Po ukončení testu mohou být všechna data přehrána do
počítače za účelem analýzy a zobrazení.
Mimo laboratoř mohou být testy provedeny bez použití PC nebo laptopu.
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2 - Telemetrický přenos
Pro přenos dat dech po dechu do PC vzdáleného až 800 m od testované osoby.
Aby nedošlo v průběhu přenosu ke ztrátě
dat, ukládá si přístroj K4b² současně data
do vlastní paměti.

Použití
Přístroj K4 b² je ideální pro aplikace
vyžadující měření kardiorespirační odezvy
v laboratoři i ve volném prostoru. Jedná
se zvláště o:
►► Sportovní medicínu
►► Výzkumné laboratoře sledující lidskou
výkonnost
►► Laboratoře chůze (Gait Lab)

Telemetrický přenos

3 - Laboratorní přístroj
Propojením přístroje K4 b² kabelem RS232 s PC získáte konvenční metabolický
monitor se stejnými vlastnostmi, jako mají
nejlepší standardní laboratorní přístroje
(přesnost, jednoduché použití, řízení
ergometrů atd.).

►► Pracovní lékařství
►► Kardiologie
►► Kardiologická rehabilitace
►► Klinická výživa

Laboratorní přístroj

Skutečná mobilita
Přístroj K4 b² má k dispozici veškeré vybavení pro testování ve volném prostoru:
►► Celková váha je pouze 800 gramů
►► Integrovaný LCD displej pro kalibraci
a zobrazení dat mimo laboratoř bez
potřeby připojení k PC.
►► Výkonné akumulátory, které mohou
být vyměněny i v průběhu testu.
►► Zabudovaný barometer, teploměr a
tlakový senzor umožňují okamžitou
korekci při změně podmínek okolního
prostředí
►► Modul GPS měří kromě parametrů
výměny plynů také rychlost, vzdálenost, výšku a geografickou polohu
testované osoby ve volném prostoru.

CPET 8.0

Úplná správa dat
►► Správa databáze pacientů.
►► Výběr parametrů a grafů pro zobrazení dat.
►► Automatická a manuální detekce
anaerobního a RC prahu metodou
V-slope nebo pomocí uživatelem definovaných grafů.

►► Přizpůsobení parametrů a rovnic pro
náležité hodnoty.
►► Přizpůsobitelná grafická analýza
(lineární a exponenciální).
►► Snadná možnost exportu dat do MS
Excelu.
►► Označení rychlosti a vzdálenosti pro
snadné vypočtení potřeby kyslíku pro
pohyb (aplikace v laboratořích chůze).

►► Řízení různých ergometrů pomocí
rozhraní RS-232.

►► Neinvazivní srdeční výdej v průběhu
analýzy dech po dechu

►► Zobrazení křivek O2 a CO2 v průběhu
testu v reálném čase.

►► .

►► Export souborů v různých formátech
(MS Excel, Lotus, ASCII).
►► Pokročilé zpracování dat (filtrace,
vyhlazení. průměrování atd.).
►► Nástroj kinetiky O2 (O2 deficit, O2
dluh, časová konstanta, atd.).

K4 b2 používá se u bruslařů na olympijské úrovni

►► Křivky průtok objem při zátěži.

K4 b2 může být umístěn na záda

Grafy zobrazující geografická data získaná z GPS a uživatelem volitelná data o
výměně plynů (VO2kg, Ventilace, TF atd.)

Anatomické silikonové masky (k dispozici v 5 různých
velikostech) se systémem hlavového kloboučku pro
upevnění
Obličejové masky

AquaTrainer je inovativní šnorchl pro měření VO2max
u plavců v jejich prostředí (v bazénu).
Zobrazení dat o výměně plynů i EKG v reálném čase při použití integrovaného
bezdrátového nebo drátového EKG COSMED s přístrojem K4 b²

Měření výměny plynů při plavání

Technické parametry
Průtokoměr

Obousměrná digitální turbína Ø 28 mm

Rozsah průtoku			
0.08-20 l/s
Ventilační rozsah			
0-300 l/min
Přesnost				±2 %
Odpor				<0.7 cmH2O/l/s @ 14 l/s
Rozlišení				8 ml
Analyzátory plynů

Kyslík (O2)

Kysličník uhličitý (CO2)

Typ				GFC			NDIR
Rozsah				7-24% O2			0-8% CO2
Doba odezvy			
120 ms per 90% FS		
120 ms per 90% FS
Přesnost				± 0.02% O2			
± 0.01% CO2
Měření výměny plynů
Výtisky ze software

Typ				
Vysoušení vydechovaného plynu		
Hardware

Dech po dechu (Breath by Breath)
Nafion® tube
Jednotka vysílače

Jednotka přijímače

Paměť				16,000 dechů
Displej				
LCD - 2 řádky x 16 znaků
Klávesnice				6 kláves
Monitor TF				
Bezdrátový se dvěma elektrodami (Polar®)
Seriový port				RS 232
Teploměr (rozsah)			0-50°C
Barometr (rozsah)			
53-106 Kpa
Typ baterie				Ni-MH			4 x 1.5V AA
Výdrž baterie			
~ 6 hodin
Rozměry (mm/in)			
170 x 55 x 100 / 6.7 x 2.2 x 3.9
170 x 48 x 90 /6.7 x 1.9 x 3.5
Váha (g/lb)				
475 / 1.04			
330 / 0.72
Dosah vysílače			
800 m
GPS Module (g/lb)			
80 / 0.17

Uživatelé
PFT Ergo Suite

*

Standardní balení obsahuje
COSMED Ergometers

K4 b2 TX Modul, K4 b2 RX Modul, GPS Modul, tři (3) nabíjecí akumulátory, nabíječka, dva (2) průtokoměry, pás TF Polar, tři (3)
obličejové masky (dospělí S, M, L), hlavový klobouček, popruhy pro dospělé, jednotka pro plynovou kalibraci, PC software, hliníkový
přenosný kufřík, kabel RS-232, anténa, propojovací kabely.

Jednotka K4 b2

*

Dostupné jazykové verze
Angličtina, italština, španělština, francouzština, němčina

COSMED
Zátěžová EKG

Elektrické napájení

*

Napájecí zdroj 				
100/240V, 50-60 Hz
Spotřeba 				60 VA
Třída					I type B
Požadovaná konfigurace PC

RS-232 Port
Bezdrátový přenos

Oximetr

Anténa
GPS

Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32 bit), Windows 7 (32 bit), 128 Mb RAM nebo více, CD-Rom, volné místo na HD 80 Mb.
Standardy bezpečnosti a kvality

TTL

Zařízení splňuje požadavky evropské direktivy MDD (93/42 EEC) a FDA 510(k) cleared.
COSMED má certifikován systém řízení jakosti organizací CERMET podle UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13484?:2004

*volitelný doplněk
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