Field ready...
wear it!

“
COSMED uvádí nový systém K5, čtvrtou generaci přenosných
metabolických systémů, inovační skok na poli zátěžových systémů
a hodnocení lidské výkonnosti
1987... představení K2, prvního kompaktního
metabolického systému (spotřeba O2) pro
venkovní testy
1994... představení K4, první mobilní metabolický systém
(měření O2 a CO2) s patentovanou technologií
dynamické směšovací komory
1997... představení K4b2, první mobilní “breath by
breath” metabolický systém s integrovaným GPS
2014... K5 wear it!

Od prvního představení kompaktního metabolického systému společnosti COSMED
uběhlo více než 25 let. V průběhu let získala
společnost velké množství zkušeností a také
podnětů a nápadů přímo od významných
institucí z celého světa.
Výsledky těchto zkušeností byly použity při
vývoji úplně nového systému, používajícího nejnovější technologie a poskytujícího
výzkumným pracovníkům, sportovním profesionálům a klinickým pracovníkům nové
možnosti při provádění zátěžových testů.
Společnost COSMED uvádí na trh nový
kompaktní zátěžový systém K5. Jedná se o
čtvrtou generaci nejpopulárnějších přenosných metabolických systémů. Tento systém
představuje přelom na poli zátěžových
systémů a přístrojů pro hodnocení lidské
výkonnosti.

metabolické měření použitím nové technologie duálního systému vzorkování plynu.
Tento systém umožňuje snímání metodou
mikrodynamické směšovací komory nebo
metodou BxB (breath by breath). Pomocí
volitelné funkce IntelliMET může uživatel
volit mezi režimem směšovací komory nebo
dech po dechu v závislosti na typu protokolu,
zaměření výzkumu a dalších faktorech.
Přístroj K5 používá ověřené a spolehlivé
analyzátory O2 (GFC) a CO2 (NDIR) s rychlou
odezvou. Senzor O2 má průměrnou životnost
12 měsíců. Senzor O2 si může po ukončení
životnosti vyměnit sám uživatel, nepotřebuje
k tomu servisního technika.
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Mix & BxB

IntelliMET™
Dual Metabolic Sampling Technology

Jednotka K5 má také zabudovanou novou
funkci pro provedení rychlé automatické
“kontroly” všech hlavních součástí přístroje
(stav senzorů, doba odezvy, vlhkost, pneumatická soustava, ...). Uživatel tak může
před zahájením testu, nebo dokonce i v jeho
průběhu, rychle provést kontrolu kvality
celého systému.

K5 je velmi inovativní a víceúčelový metabolický systém. Je v něm promítnuto 25
let zkušeností s metabolickými systémy. K5
má řadu nových jedinečných funkcí, které
překonávají obvyklé požadavky na rozsah
klinických zátěžových testů a rozšiřují oblast
použití na celkové hodnocení výkonnosti
testované osoby.

Přesnost a spolehlivost

4,5” (114 mm)

Pro společnost COSMED bylo a je nejdůležitější věcí bezpodmínečná přesnost. Při vývoji
K5 byl požadavek zvýšení přesnosti jednou
z priorit. S novou generací metabolických
systémů uvádí COSMED na trh nové patentované technologie pro měření výměny plynů.

IntelliMET™ (Intelligent Dual Metabolic Sampling
Technology) nastavuje nové standardy pro

IP54 Rugged Design
Standard

Weather and Water Resistant

2,5” (64 mm)

6,8” (174 mm)

Konstrukce
Přístroj K5 má ve srovnání s předchozími
přístroji zcela nové konstrukční provedení.
Má úplně nový vzhled, je extrémně odolný a
vhodný pro testování v extrémních polních
podmínkách.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Návrh podle standardu IP 66 vytváří z
přístroje odolné zařízení. Gumové kryty
chrání tělo a konektory proti vodě,
vlhkosti a prachu.
Kompaktní pouzdro se zabudovaným
akumulátorem snižuje váhu (780 g) a
zjednodušuje obsluhu.
3,5” LCD (TFT transreflexní, s LED podsvícením). Rezistivní dotykovou obrazovku
je možné ovládat v rukavicích i mokrými
prsty.
4 vodotěsná tlačítka umožňují rychlý
přístup k často používaným funkcím.
(Tlačítka On/Off - ZAP/VYP a Nahrávání
– REC). Back/Check – Zpět/Kontrola a
Home/Markers – Domů/Značka.
Akumulátor Lion “smart battery” (se
zabudovaným mikroprocesorem) má
LCD s indikací stavu nabití. Akumulátor
vydrží 4 hodiny provozu a je snadno
vyměnitelný (záložní baterie v přístroji
umožňuje výměnu akumulátoru bez
ztráty dat).
Dvě větší víčka na horním panelu
přístroje umožňují uživateli přístup k
senzoru O2 (může být vyměněn uživatelem), akumulátoru a SD kartě (pro
rozšíření kapacity paměti).
V dolní části tělesa má přístroj připojovací závit normalizovaný a běžně
používaný pro fotoaparáty (¼”-20UNC),
umožňující připojení na různé druhy
standardních držáků.

Nositelnost
Velká pozornost byla věnována zjednodušení připevnění na testovanou osobu a ergonomice. Nový návrh preferuje umístění na
zádech.
■■

■■

Připevňovací popruhy (2 velikosti)
poskytují pohodlí a jsou ergonomické i v
průběhu dynamických testů v terénu.
Standardní popruhy sestávají ze dvou
částí, “kostry” - robustní pevné délkově
nastavitelné části (pro velikost postavy
od 160 cm do asi 200 cm) a měkké části,
která je vyrobena z neoprenu. Tuto část
lze sejmout a vyprat. Popruhy jsou
pohodlné při chůzi i běhu.

Všechny vstupy a konektory jsou utěsněny a jsou
vodotěsné a prachotěsné.

3,5” LCD transreflektivní s podsvícením TFT pro optimální čitelnost za různých světelných podmínek.

■■

■■

Jako zvláštní příslušenství se dodávají
i pediatrické popruhy (měkká část),
vhodné pro postavy od 120 cm do 160
cm.
Integrovaný závit pro připojení k držáku
je shodný se systémem připevňování
fotografických přístrojů a kamer (1/4”20UNC) a poskytuje široké možnosti
nošení a použití i jiných systémů upevnění, pro jiné technologie (například pro
cyklistiku nebo další venkovní aktivity a
sporty) nebo při použití v laboratoři.

Výměna kyslíkového senzoru nebo akumulátoru je
jednoduchá a může ji provést sám uživatel bez použití speciálních nástrojů.

V přístroji je možné použít SD kartu, která se snadno
vkládá a vyjímá a zjednodušuje sdílení dat bez nutnosti přenosu do PC prostřednictvím protokolů.

“
Přístroj K5 splňuje standard IP 66 a byl navržen hlavně pro venkovní
použití s ochranou proti vniknutí vody (déšť nebo pot) a prachu.
Ovládání přístroje
Přístroj K5 má 3,5” dotykový LCD displej
s podsvícením LED TFT, který zajišťuje
optimální viditelnost za všech světelných
podmínek. Ovládání pomocí LCD umožňuje
plnou kontrolu přístroje a všech jeho funkcí
v libovolném prostředí. Dotyková obrazovka
používá rezistivní technologii a může tedy
být ovládána i v rukavicích nebo mokrými
prsty.
■■
■■

■■

■■

■■

■■

3,5” dotyková obrazovka LCD (320x240)
4 tlačítka. Zapnutí/Vypnutí a zahájení
ukládání dat a multifunkční tlačítka
rychlého přístupu Domů/Značka a Zpět/
Kontrola.
Intuitivní ovládání umožňuje jednoduchou navigaci pro aktivaci všech povelů
a funkcí.
Ve stavovém řádku jsou zobrazeny
informace o čase, datu, stavu nabití
akumulátoru, stavu bluetooth (zap/vyp),
stavu GPS a ikony upozornění (zprávy o
testech kvality, varovné zprávy).
V reálném čase poskytuje firmware
ikony menu pro přepínání různých
zobrazení (data, grafy atd.), GPS informace a další připojená zařízení. (profily
ANT+).
Přístroj K5 má vestavěné elektronické
signalizační zařízení, umožňující
uživateli vytvářet a používat testovací
protokoly. Pomocí akustického signálu
předává K5 testované osobě impulzy
(inkrementální nebo konstantní) podle
zvoleného zátěžového protokolu
(Conconi atd.).

>1000
meters

Bluetooth LR
Lon Range Wireless Data Transmission

Zobrazení na dotykové obrazovce K5 umožňuje přepínání mezi různými daty, grafy a informacemi GPS.
Modul ANT+ zobrazuje profily a data přicházející od
různých připojených čidel a zařízení.

Bezdrátové připojení
Velký důraz byl při vývoji přístroje K5 kladen
na efektivní bezdrátový přenos dat a bezproblémovou komunikaci s dalšími zařízeními.
Přístroj je vybaven standardním bezdrátovým přenosem a za příplatek přenosem s
větším dosahem. Bezdrátová technologie je
také kompatibilní s Bluetooth 4 a umožňuje
tak integraci externích periferií jako monitory
EKG, SpO2, ...atd.
K5 je také plně kompatibilní s technologií
ANT+. ANT+ je bezdrátová technologie
určená pro komunikaci mezi různými zařízeními a integruje a synchronizuje data do
jednoho místa.
■■

Standardní Bluetooth 2.1 + EDR s přenosem
dat v dosahu asi 30-50m na dohled
(standardní)

■■

■■

■■

Bluetooth s rozšířeným dosahem 2.1 + EDR s
přenosem dat v dosahu asi 1000 m na
dohled (doplněk za příplatek).
ANT+ engine pro integraci externích
zařízení (SRM, CycleOps, Garmin atd.)
až 8 kanálů současně a kompatibilní s
5 profily1 (Bike výkon a moment, Bike
rychlost a kadence, tlak krve, monitor TF,
monitor svalového kyslíku, vzdálenost
a rychlost odvozená z kroků, stupnice
váhy).
Bluetooth 4.0 (s nízkou spotřebou) pro

Navigace a pohybové senzory
K5 má zabudovaný 3D akcelerometr, gyroskop, magnetometr a GPS pro měření rychlosti, sklonu, skoků (délky a počtu), kroků
(délky a počtu) a souvisejících parametrů.
■■

■■

integraci s SpO2, EKG monitory atd.
■■

MFi kompatibilní (Připravené pro iPad,

iPhone), doplňková možnost pro uživatele iOS, kteří by si chtěli vytvořit vlastní
aplikaci.

5 ANT+ Compatible

Profiles

Wireless integrated sport-sensor-devices

■■

■■

Integrované diferenciální 10 Hz GPS
(SBAS) s přesností polohy 2,5 m a
rychlosti 0,1 m/s. K5 měří přesně výšku
a sklon pomocí vnitřního senzoru barometrického tlaku a GPS.
3D akcelerometr s rozsahem ±8g.
Poskytuje informace o kadenci atd.
3D gyroskop (rozsah ±2000°/s) zlepšuje
přesnost akcelerometru a poskytuje
informace o poloze trupu.

Navigační menu zobrazuje nastavení GPS, snímání
satelitů, parametry v reálném čase a kompas

3D magnetometr/kompas (rozsah
±1000µT) poskytuje údaje o směru

10
Hz

Integrated GPS
2.5m position and 0.1m speed accuracy

Heart Rate (HR)
Bike Speed (SPD)
Bike Cadence (CAD)
Bike Speed & Cadence (S&C)
Bicycle Power (PWR)
Crank Torque Frequency (CTF)

1

Foot Speed (SPD)1
Distance (STP)1
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Power - Torque
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Bude implementováno později

Příklad jak pracuje ANT+ profil Bike s K5

Bike Powe
r

Muscle Oxygen Monitor (MO2 )1

o lic

K5 - Met
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Správa dat a software
Systém K5 používá metabolický modul
programu Omnia, nového softwaru vyvinutého společností COSMED. Omnia se vyznačuje intuitivním a inovativním uživatelským
rozhraním s jednoduchou a logickou obsluhu.
Software Omnia je kompatibilní s řadou
výrobků společnosti COSMED a umožňuje
uživateli jednoduché ovládání řady zařízení
bez obtížného zaškolování. Omnia je kompatibilní s Win 8.1, program je možné ovládat
i dotykovou obrazovkou je připraven i pro
tablety.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Uživatelsky přehledné zobrazení dat
pomocí předdefinovaných panelů (9
grafů podle Wassermanna, atd.) nebo
uživatelem definované zobrazení.
Zobrazení a přechod do další úrovně
kliknutím myši nebo přejetím prstem na
dotykové obrazovce.

■■

■■

Vestavěný editor pro úpravu výstupních
protokolů. Vytváření neomezeného
množství zátěžových protokolů pro
ergometry a běhátka.
Nástroj pro generování automatického
vyhodnocení výsledků a textových
řetězců včetně numerických výsledků.

Jednoduché grafické rozhraní pro
dotykové ovládání a jednoduchý systém
ovládání
Navržen pro použití na standardním PC i
tabletu.
Kompatibilní s WIN 8 PRO (32/64), WIN 7
(32/64), WIN Vista (32/64), a kompatibilita s Mac OS při instalaci ve virtuálním PC
OS (Parallels, VMware).
Existuje v řadě jazykových variant: česky,
italsky, anglicky, španělsky, francouzsky,
německy, portugalsky, řecky, holandsky,
turecky, rusky, čínsky (tradiční i zjednodušená), korejsky, rumunsky, a norsky.
Databáze SQL umožňuje neomezený
počet záznamů a zajišťuje bezpečnost
dat
Možnost síťové instalace (za příplatek).
Omnia umožňuje provoz v režimu
klient/server.
Kontrola uživatelských přístupů pomocí
ID a hesel. Možnost přidělování rolí a
práv pro uživatele.
Bezpečnost dat (podle US HipAA, ISO
27799-2008, EU 95/46/CE a 2002/58/CE).
Multi-uživatelský přístup a správa práv
(výzkumník, lékař, technik, správce, ...),
záznam přístupů do deníku.

Omnia umožňuje vytváření výstupních
protokolů podle požadavků uživatele
včetně interpretace a zobrazení výsledků v
tabulce nebo grafu.

Software Omnia je dodáván jako součást
dodávky K5. Je kompatibilní s Windows 8.1
a poskytuje inovativní a intuitivní ovládání
i pomocí dotykové obrazovky nebo tabletu.

Porty

Sluchátka, mikrofon

K5 má standardní USB port pro komunikaci s PC v reálném čase, nebo pro přenos
dat. Připojení přes port USB změní K5 na
konvenční laboratorní analyzátor řízený počítačem pomocí software.
■■

■■

■■

■■

Turbína

Přístrojový USB port pro komunikaci
s PC při testování v reálném čase i při
přehrávání dat po připojení k počítači.

Napájení

Síťový napájecí zdroj pro zdravotnické
prostředky pro přímé napájení ze sítě.

USB

K5 má standardní konektor jack pro
audio, který slouží pro připojení
sluchátek a mikrofonu pro komunikaci
v reálném čase s testovanou osobou
při testu venku. Mohou být také
naprogramované zvukové protokoly pro
venkovní testy.

HR Aux (Polar/TTL)

4

Vstup HR Aux pro integraci tepové frekvence z EKG (TTL), nebo pro tepovou
frekvenci snímanou přes snímací pás
Polar.

Hours
Capacity

Smart Battery
Li-ion Fast-charge w/LCD status

CPU a paměť
■■
■■

■■

456 MHz CPU a 128 MB RAM
512 MB interní flash paměť pro ukládání
dat. Umožňuje uložení až 2 048 000
dechů.
Připojení paměťové SD karty 32 GB (typ
HC) s další kapacitou pro ukládání a
případně přenos dat bez použití PC

Standardní dodávka
Nová maska s inspiračními ventily, které snižují inspirační odpor a eliminují vlhkost a vodu při intenzivní
zátěži. (K dispozici pouze u masek pro dospělé velikosti velká, střední a malá).

■■

Jednotka K5 Wearable Metabolic System

■■

Dva akumulátory Li-ion “smart”

■■

■■

Síťový napaječ 100-240 V pro přímé
napájení ze sítě.
Tři obličejové masky s inspiračními
ventily (extra malá, malá a střední) a dva
upevňovací pásky na hlavu (M,L).

■■

Dvě turbíny a jeden snímač

■■

Dvě vzorkovací hadičky nafion

■■

■■

■■
■■

■■

Snímací pás tepové frekvence (COSMED
ANT+)
Připevňovací popruhy (velikost pro
dospělé)
Robusní přenosný kufřík Peli™
Vodotěsná sluchátka, kabely a
příslušenství.
PC Software Omnia

Moduly za příplatek
■■

Přístroj K5 je dodáván v novém odolném vodotěsném profesionálním kufříku. Kufřík má dva oddělené
prostory, umožňující skladování vlhkých věcí odděleně od elektrických přístrojů.

Modul pro rozšíření dosahu telemetrického přenosu

■■

Modul IntelliMET® breat by breath

■■

Modul ANT+

■■

Kalibrační válec 3 l, kalibrační plyn a
regulátor

Výměnný akumulátor s LCD ukazatelem nabití.

Technické parametry

Fyzikální parametry
Pouzdro
Rozměry (mm)
Váha (gr)
Klávesnice
Připevnění
Uchycení

Robustní pouzdro – standard IP66 (vodotěsné a prachotěsné)
174x111x64 mmn
750 g (880 g včetně akumulátorů)
4 vodotěsné klávesy (zap/vyp, záznam, domů/značka, kontrola/zpět)
Nastavitelné zádové popruhy
Standardní kamerové upevnění ¼” 20 UNC s možností připevnění na různé typy držáků

Měření výměny plynů a průtoku
Výměna plynů (standardní)
Výměna plynů (příplatek)
Průtokoměr
O2 senzor
CO2 senzor

Bezdrátové připojení

Telemetrie (standardní)
Telemetrie (za příplatek)
Bezdrátové připojení zařízení
Modul ANT+(za příplatek)
Další

Mikrodynamická směšovací komora
IntelliMET™ - Intelligent Dual Metabolic Sampling Technology - směšovací komora a dech po dechu.
Digitální turbína, rozsah průtoku 0,08-20l/s, přesnost ±2% nebo 20ml/s, odpor <0,7cmH2O s/l@14l/s
GFC 0 – 100 %. Životnost 12 měsíců, přesnost ± 0,01%, odezva 120 ms
Digitální NDIR 0 – 15 %, přesnost ± 0,01%, odezva 100 ms
Bluetooth 2,1 + EDR třída II (Rozsah 10 m – na dohled)
Zvýšený dosah Bluetooth 2,1 + EDR třída II (Rozsah více než 1000 m – na dohled)
Bluetooth 4.0 s nízkou spotřebou (master/slave) pro integraci s periferiemi (SpO2, EKG, atd.)
ANT+ pro integraci se zařízeními kompatibilními s ANT+ (master/slave) až 8 kanálů
MFi kompatibilní, SDK umožňuje vývoj vlastních aplikací

Navigace a pohybové senzory
GPS
Výškoměr
Akcelerometr
Gyroskop
Magnetometr/Kompas

Displej

LCD
Dotyková obrazovka

Napájení

Síť
Akumulátory
Nabíječky akumulátorů
Zálohovací baterie
Další

Okolní prostředí
Tlakové senzory

Senzory teploty a vlhkosti

Porty

USB
Audio
TF(AUX)

CPU a software
CPU
Paměť
Doplňková paměť

OS a software
PC software
Přístroj

GPS 10 Hz diferenciální integrované (SBAS), přesnost polohy 2,5 m, přesnost rychlosti 0,1 m/s
Barometrický + GPS offset (výška a sklon)
3D±8 g rozsah, 0,244 mg rozliš. (délka kroku, kadence)
3D±2000°/s rozsah, 0,08°/s rozliš. (poloha trupu)
3D±µT rozsah, 0,1 µT rozlišení (směr)
3,5” LCD transreflexní (320x240) 65k barev
Rezistivní technologie, umožňuje použití i mokrých prstů
Adaptér 100-240 V AC/DC pro (IEC 60601-1, třída II) přímé napájení a nabíjení
Li-ion akumulátory 7,2V s LCD ukazatelem nabití, výdrž 4 hod, možnost výměny v průběhu testu
100-240 V AC, jak integrované tak externí (2 pozice)
Integrovaná Li-polymer, umožňující výměnu hlavních akumulátorů bez ztráty dat.
Možnost nabíjení z autobaterie (za příplatek).
2 senzory, integrovaný barometr (-600 až +5500m) a kontinuální monitorování tlaku v
analyzátorech
4 integrované senzory pro měření vnitřních a vnějších hodnot
Propojení přes USB (galvanické oddělení 2,5 kV)
3,5 mm audiojack, připojení sluchátek a mikrofonu
Přijímač Polar, EKG TTL vstup
456 MHz plus 128MB RAM
512 MB Flash pro data i OS) možnost uložení až 2.048.000 dechů
Karty SD-HCP32GB/FAT32 – interní slot pro data a update firmware
COSMED Omnia vyhodnocovací program, kompatibilní s WIN 8 a dotykovým ovládáním
Linux OS

Standardy bezpečnosti a kvality

MDD (93/42/EEC), FDA 510(K) probíhá, EN 60601-1 (bezpečnost)/ EN 60601-1-2(EMC)
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