COSMED, přesné a flexibilní
řešení pro moderní laboratoř pro
funkční vyšetření plic

“

Respiratory care,
when breath does
matter...

”

Proč COSMED ?
Od svého založení v roce 1980, je
společnost COSMED spojována s inovativními systémy v oblasti vyšetření plic.
Výrobní program zahrnuje oblast od jednoduchých spirometrů k plně vybaveným
plicním laboratořím.
COSMED nabízí vysoce flexibilní modulární zařízení, které může být kdykoliv upgradováno. To umožňuje přizpůsobit konfiguraci zařízení potřebám laboratoře pro
vyšetření plic.
Technologie COSMED se vyznačuje vysokou přesností, přesahující požadavky kritérií stanovených společnostmi ATS/ERS.

Vyšetření plic
Moderní laboratoř pro vyšetření plic musí
umožnit provedení celé řady funkčních
a zátěžových vyšetření plic a umožnit
tím lékaři stanovení správné diagnózy
a odpovídajícího léčebného postupu.
Funkční vyšetření plic pomáhá odlišit
různé aspekty plicních funkcí a pomáhá
odhalit příčinu dechové nedostatečnosti
jako astma, bronchitidy nebo dušnosti.
Testy se také používají ke stanovení
závažnosti plicní nemoci a reakce pacienta na prováděnou léčbu.
Laboratoře COSMED PFT využívají moderní technologie pro různé typy vyšetření,
jako jsou spirometrie, plicní objemy, difuzní
kapacita plic, plicní odpory, oximetrie,
šestiminutový test chůzí a metacholinové
bronchoprovokační testy. Moderní design
umožňuje splnit požadavky moderního
lékaře, který má k dispozici konfigurovatelnou řadu modulů a širokou paletu volitelného příslušenství.

Zátěžové testy
Kardiopulmonální zátěžové testy (Cardio
Pulmonary Exercise Testing CPET) se
stále více používají pro široké spektrum
klinických aplikací, jako například pro vyhodnocení nediagnostikované intolerance
k zátěži a symptomů spojených se zátěží a
pro objektivní stanovení funkční kapacity
a jejího zhoršení.
Použití CPET při léčbě pacientů je stále
více založeno na poznatku, že na základě
klidového vyšetření plicních a srdečních
funkcí nelze spolehlivě předpovědět chování při zátěži a funkční kapacitu. Celkový
zdravotní stav mnohem lépe koreluje
s výsledky zátěžového vyšetření v porovnání s výsledky klidových měření.
COSMED je mezinárodně uznávaný přední
výrobce
přístrojů
pro
kardiopulmonální zátěžové testy (Cardio Pulmonary
Exercise Testing CPET).
COSMED vyrábí řadu přístrojů od plně
mobilních, přes laboratorní sestavy po
přístroje typu Desktop.
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Quark PFT - modulární PFT Laboratoř
Quark PFT je plně modulární systém pro funkční vyšetření plic, který může
být přizpůsoben požadavkům vyšetřujícího lékaře. Quark PFT vyžaduje
pouze minimální údržbu a může být snadno upgradován pomocí dalších
dostupných modulů. Základní konfigurace systému PFT má
všechny funkce a hardware pro spirometrické testy (FVC,
SVC, MMV a BP). Pro spirometrii jsou k dispozici tři různé
typy průtokoměrů: digitální turbina, jednorázový pneumotach (Flowsafe) a opakovatelně použitelný pneumotach (X9).

cosmed.com/quarkpft

Q-Box – celotělový pletysmograf
Q-Box je možno používat jako samostatnou jednotku (kabina plus laboratoř
PFT) nebo jako integrovaný modul řady Quark PFT. Jedná se o novou generaci kabiny pro stanovení statických plicních objemů (TLC, RV, ITGV), odporů
a vodivosti dechových cest (RAW, GAW) pomocí metody celotělové pletysmografie, která je považována za zlatý standard. Q-Box je celotělový pletysmograf s proměnným tlakem (konstantní objem) s extrémně
rychlou dobou stabilizace a kalibrace. Velikost kabiny (873
litrů) poskytuje komfort a snadné použití jak pro dospělé, tak
pro ostatní speciální populaci.

cosmed.com/qbox

Modul difuzní kapacity plic
Tento modul přístroje Quark PFT umožňuje měření difuzní kapacity plic pomocí různých technik měření: jednodechová,
mezidechová a membránová difuze. Měření difuzní kapacity oxidu uhelnatého (CO) v plicích je prováděno pomocí kontinuální analýzy frakce CO a metanu (CH4 referenční plyn)
pomocí dvou extrémně rychlých infračervených analyzátorů.
Výkonný software umožňuje flexibilní kontroly provedení testu
podle požadavků obsluhy, jako jsou například grafická detekce
netěsností při zadržení dechu a různé standardy pro zadržení
dechu (Jones, Ogilvie a ESP). Technika jednodechové DLCO
může být také použita pro přesné měření plicních objemů.

DLCO jednodechová (se zadržením dechu)
DLCO jednodechová (bez zadržení dechu - mezidechová)
DLCO 3rovnice (metoda tří rovnic)
Membránová difuzní kapacita
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Modul plicních objemů
Modul plicních objemů rozšiřuje možnost měření funkční
reziduální kapacity (Functional Residual Capacity FRC) metodou vyplavování dusíku a technikou jednodechového 100% O2.
Toto je v porovnání s celotělovou pletysmografií ekonomičtější
varianta stanovení plicních objemů. Namísto konvenčního analyzátoru N2 se používají rychlé a přesné analyzátory O2 a CO2,
což značně zjednodušuje údržbu a kalibraci. Uživatel může automaticky nebo manuálně detekovat 4 fáze vyplavovací křivky,
včetně sklonu alveolárního plateau. Software poskytuje široké
možnosti vyhodnocení dat a poskytuje i vyhodnocení správnosti
provedení vyšetřovacího manévru.

Metoda vyplavování dusíku
Technika jednodechového 100% O2 (uzávěrový objem)
Analýza distribuce v plicích (LCI, AMDN)

Modul respirační mechaniky
Modul respirační mechaniky umožňuje provedení testů pro vyhodnocení funkce respiračních svalů a případně jejich špatnou
funkce. Je možné provést měření maximálního inspiračního tlaku
(Maximal Inspiratory Pressure MIP) a maximálního exspiračního
tlaku (Maximal Expiratory Pressure MEP). Předpokládá se, že
tlak v ústech zaznamenaný při provedení měřícího manévru
odráží úsilí respiračních svalů a tlak je měřen snímačem tlaku
v ústech. Modul také může měřit tlak (P0.1) uzavřením dechového ventilu v průběhu inspirace. Měření P0.1 (stupeň dráždivosti
dechového centra) může být provedeno se zvýšenou koncentrací inspiračního CO2 nebo bez ní.
Maximální inspirační tlak (MIP)
Maximální exspirační tlak (MEP)
Tlak (P0.1)

Modul dechových odporů (technika okluze)
Modul měření odporu dechových cest umožňuje měření respiračních
odporů pomocí techniky přerušování (Rocc, RoccEX, RoccIN, Gav, atd.).
Jednoduchost manévru nevyžaduje spolupráci pacienta a toto řešení je
tak ideální pro vyšetření nespolupracujících pacientů a dětí. Jedná se také
o dobrou alternativu k celotělové pletysmografii.
Modul je dodáván se speciálním pneumotachem
pro měření malých průtoků. Všechny součásti
modulu mohou být snadno dezinfikovány a pro
snížení rizika křížové kontaminace je možné
použít antibakteriální filtry.
Rocc, RoccEX RoccIN
Gocc, GAV
Pre/Post bronchodilatační testy
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Modul dozimetru
Modul dozimetru umožňuje provádět přesnější řízení bronchoprovokačního
testu a zlepšenou analýzu reaktance dechových cest. Modul obsahuje nebulizátor, poháněný suchým stlačeným vzduchem (je nutné použít
medicinální vzduch pro inhalaci léků) a průtokoměr s potřebnými hadičkami.
Předdefinovaný dávkovací protokol odpovídá kritériím ATS/ERS “Pět dechů”.
Software umožňuje přidání uživatelských protokolů s dávkováním určených
množství bronchostimulantů. Čistění a dezinfekce nebulizátoru,
hadiček a náustků jsou velmi jednoduché.

Bronchiprovokace pomocí metacholinu
Bronchodilatační testy Pre/Post

Modul oscilometrie (Quark i2m)
Možnost vyšetření pomocí oscilometrie existuje jako modul pro
Quark PFT nebo jako samostatný výrobek (Quark i2m). Metodou
oscilometrie se měří celková impedance respiračního systému. Test sestává z jednoduchého a rychlého manévru (8 sekund) provedeného normálně dýchajícím pacientem do měřicího přístroje, který aplikuje malý, těžko
postřehnutelný tlakový signál s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí (4-48 Hz). Jednoduchost testu je ideální pro
nespolupracující pacienty a děti.
Respirační impedance
Odpor (R)
Reaktance (X)

cosmed.com/quarki2m

Monitor oxidu dusnatého (Quark NObreath)
Quark NObreath je jednoduchý a spolehlivý přenosný monitor, sloužící k
neinvazivnímu měření a vyhodnocení zánětů dýchacích cest a
vyhodnocení reakce pacienta na léčbu. Za několik sekund je pomocí jednoduchého testu změřena výstupní frakce oxidu dusnatého. Barevná dotyková obrazovka a jednoduché uživatelské
rozhraní umožňuje rychlé a snadné měření. Přesný elektrochemický senzor zajišťuje provedení neomezeného počtu testů
po dobu 12ti měsíců s velmi nízkými náklady. Quark NObreath
splňuje doporučení ATS/ERS pro testy oxidu dusnatého.

cosmed.com/quarknobreath

Zátěžové testy

Metabolický modul
Quark PFT může být také transformován na kompaktní přístroj pro zátěžové
testy, měřící výměnu plynů v plicích a ventilační odezvu při zátěžovém testu. Kvalitní součástky a superrychlé analyzátory zajišťují vysokou přesnost,
spolehlivost a skutečnou analýzu dech po dechu (breath-by-breath).
Software má jednoduché a intuitivní ovládání a provede uživatele celým
testem od kalibrace až do ukončení testu. Systém může být také použit s
plně integrovaným 12ti svodovým EKG pro provedení kompletního kardiopulmonálního testu.

cosmed.com/quarkcpet

Fitmate MED – klinický přístroj v provedení desktop
pro testy CPET
Fitmate MED je inovativní, přesný rychlý metabolický analyzátor s jednoduchou obsluhou, který měří zátěžovou kapacitu a hodnotí aerobní zdatnost. V kombinaci s klasickým zátěžovým EKG, pomůže Fitmate MED stanovit funkční kapacitu pacienta a umožní překonat limity konvenční zátěžové
ergometrie bez nutnosti zakoupení drahého přístroje. Fitmate MED také
umožňuje provedení spirometrického vyšetření, nutričního vyšetření a provedení víceparametrové kardiovaskulární rizikové analýzy.

cosmed.com/fitmatemed

Spiropalm 6MWT
Spiropalm 6MWT je nový zdravotnický prostředek používající pokrokové
technologie pro přenosný spirometrický přístroj a současně umožňující
provedení šestimimutového testu chůzí (Six-Minute Walk Test 6MWT).
Spiropalm 6MWT umožňuje provedení kompletního testu s možností měření
minutové ventilace a dýchání při chůzi s plně integrovaným pulzním oximetrem měřícím SpO2 a TF v průběhu testu. K dispozici je USB výstup
pro připojení externí tiskárny nebo PC s programem pro
správu provedených spirometrických testů.

cosmed.com/spiropalm6mwt

legenda
Standard
volitelný doplněk
Spirometrické testy

Šestiminutový test chůzí

Nepřímá kalorimetrie

FVC, SVC, MVV

s kanopy
Metabolismus substrátů

Pulzní oximetr (SpO2)

Bronchoprovokační test

(%FAT, %CHO, %PRO)

Software pro znázornění testu u dětí

Integrovaný dozimetr

Výměna dechových plynů

Výměna plynů dech po

(VO2, VCO2)

dechu (VO2, VCO2)

Spotřeba kyslíku

Turbinový průtokoměr

(Zátěžové vyšetření)

Plicní objemy

12 ti svodové zátěžové vyšetření

Průtokoměr pneumotach
(Typ Lilly)

Měření tepové frekvence

Napájení z akumulátorů

Kadiologická rehabilitace, tréninkové zóny

Vestavěná teplocitlivá tiskárna

Předpis zátěže podle ACSM

RS-232 pro řízení ergometru

FRC, RV, TLC

Difuzní kapacita plic
DLCO
Odpor dechových cest
Rocc/Rint

Odpor dechových cest
Pomocí oscilační techniky

Respirační mechanika

Spotřeba kyslíku

P0.1, MIP-MEP

(Klidové vyšetření)

Celotělová pletysmografie

Nepřímá kalorimetrie s maskou

TGV, RAW, GAW

Měření CO2

Vydechovaný oxid dusnatý

Příbuzné výrobky

Přenosné spirometry

Pulzní oximetrie

Zátěžové EKG

Antibakteriální filtr

Papírové náustky

Úplná řada spirometrů, od
spirometrů do ruky, přes provedení
desktop a spirometry na bázi PC pro
úplné vyšetření plic pro různé oblasti
péče

Řada integrovaných monitorů SpO2 s
čidlem na prst, na ucho nebo reflexní
sondou

Plně integrované EKG na bázi PC je
k dispozici buď v bezdrátové verzi
(Quark T12x) nebo s pacientským
kabelem (Quark C12x)

Vysoká filtrační účinnost (99.9999%)

K dispozici jsou náustky pro dospělé i
pro děti v balení po 500 ks.

Specifikace modulu
graficky
Spirometrie
Usilovná/pomalá vitální kapacita (SVC-FVC)



Maximum minutová ventilace (MVV)



Bronchodilatační test



Bronchoprovokační test s dozimetrem								



Plicní objemy
Metoda vyplavování dusíku



Jednodechová metoda 100% O2 (uzávěrový objem)



Plicní objemy pomocí DLCO jednodechové diluce			



Difuzní kapacita plic
DLCO jednodechová (se zadržením dechu)



DLCO jednodechová (mezidechová)



DLCO 3eq (metoda3 rovnic)



Membránová difuzní kapacita



Respirační mechanika
Maximální Exp Insp tlak (Mip-Mep)					



Stupeň dráždivosti (P0.1)



Odpor dechových cest (Rocc/Rint)		



Oscilační technika (FOT)



Celotělová pletysmografie
Nitrohrudní objem plynů (TGV)			



Odpor dechových cest (RAW)/vodivost (GAW)			



Kardiopulmonální zátěžové testy
Plicní výměna plynů (VO2, VCO2)		



Integrovaný pulzní oximetr (SpO2)

m

Nepřímý srdeční výdej (Wassermann)



Anaerobní práh (AT)



Integrace se zátěžovým ECG

m

Nutriční hodnocení
Nepřímá kalorimetrie (VO2, VCO2) - maska



Nepřímá kalorimetrie (VO2, VCO2) - kanopy

m

Standardy bezpečnosti a kvality
COSMED má certifikovaný systém kvality organizací CERMET podle standardů UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13484:2004
standardní, m volitelný doplněk
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