
Nutritional Assessment

Jeden z nejpřesnějších přístrojů pro nepřímou kalorimetrii 
pro výzkum a klinickou praxi v kompaktním transportním 
provedení s možností měření u lůžka

 ► Nepřímá kalorimetrie (kontinuální měření VO2, VCO2)

 ► Přesné měření metabolizmu a substrátů (RQ, FAT, CHO, 
PRO)

 ► Měření pomocí diluce odsáváním z kanopy nebo 
pomocí obličejové masky

 ► Kontrola přesnosti spalováním etanolu (Ethanol 
burning Kit)

 ► Pro spontánně dýchající pacienty nebo mechanicky 
ventilované pacienty

 ► ICU Kit pro ventilované pacienty (doplněk za příplatek)



Quark RMR může měřit REE u mechanicky 
ventilovaných pacientů připojením na výstupní port 
ventilátoru (nutno dokoupit software)

Quark RMR je moderní přístroj pro 
nepřímou kalorimetrii navržený podle 
nejnovějších technických poznatků pro 
přesné a rychlé měření energetické 
spotřeby pacientů, měření odezvy na 
umělou výživu v průběhu dlouhodobé 
hospitalizace nebo při přijetí na jed-
notku intenzivní péče. Zjištění nutričních 
požadavků kriticky nemocných pacientů 
je velmi důležité, protože nadměrný přísun 
potravy i negativní energetická bilance 
nepříznivě ovlivňují zdraví i zotavování 
pacientů.

Měřením REE a udržováním kriticky ne-
mocných pacientů ve správné energet-
ické bilanci zlepšuje zotavování pacientů, 
zkracuje dobu hospitalizace a pomáhá 
snížit cenu léčby.

Přesnost a spolehlivost měření pomocí 
Quark RMR byla validována ve vztahu ke 
“Zlatému standardu”2.

Použití

Quark RMR se používá pro:

 ► Výzkum a klinická výživa

 ► Intenzivní péče a nutriční podpora

 ► Onkologická centra, popáleninová 
centra, pacienti v kómatu, po trans-
plantaci a neurologičtí pacienti 

 ► Bariatrická centra

Hlavní parametry

 ► Nepřímá kalorimetrie VO2, VCO2, RQ, 
REE a příbuzné parametry

 ► Utilizace substrátů (%FAT, %CHO, 
%PRO)

 ► Souprava pro zvýšené FiO2 až do 60% 
O2

 ► Automatická kontrola kvality je 
prováděna náhodnou kontrolou kon-
centrace plynu

Přesná nepřímá kalorimetrie

Quark RMR využívá nejmodernější an-
alyzátory plynů. Pro CO2 se používá 
infračervený (NDIR) CO2 senzor a pro 
kyslík paramagnetický sensor O2 s ry-
chlou odezvou, stabilní a bezúdržbový. 
Oba sensory jsou dlouhodobě spolehlivé, 
nevyžadují údržbu a vydrží řadu let.

Možnosti použití

Testy mohou být provedeny třemi různými 
způsoby:

1 - Kanopy

Quark RMR je vybaven pro spontánně 
dýchající pacienty kanopy, umožňující 
měření diluční metodou. Umožňuje měření 
pacientů bez náustku nebo masky, čímž 
se zlepší pohodlí pacienta. Není třeba 
rozlišovat mezi inspirací a exspirací. 
Průtok je měřen přímo průtokoměrem. 
Ventilace je řízena přístrojem Quark.

2 - Ventilátor

Quark RMR může být propojen s venti-
látorem připojením na jeho výstup. Toto 
řešení se používá na jednotkách inten-
zivní péče. Vzorkovací metodou dech po 
dechu je možné měřit mechanicky venti-
lované pacienty připojené k ventilátoru. 
Modul ICU umožňuje také detekci ob-
toku ventilátoru a kalibraci analyzátoru a 
průtokoměru. Inspirace a exspirace jsou 
identifikovány na základě koncentrace 
vydechovaného CO2.

3 - Obličejová maska

Jednoduchá a levná metoda s analýzou 
dech po dechu s jednorázovou mask-
ou pomocí přístroje RMR. Měří ventilaci 
přímo u úst pacienta (průtokoměr měří u 
úst) v reálném času. Tato metoda se v kl-
inické praxi ani ve výzkumu nepoužívá, ale 
je stále alternativou pro obezitologii.

PC Software

Uživatelsky přátelský interface, intuitivní 
povely a ikony jsou snadnými nástroji 
pro rychlý a spolehlivý sběr dat a jejich 
následnou interpretaci v nemocnici i v or-
dinaci lékaře.

 ► Uživatel si může nastavit vlastní 
pracovní plochu (volba zobrazených 
parametrů, grafů a ikon)

 ► Automatický výpočet ustáleného 
stavu (“steady state”) založený na 
nastavených kritériích

 ► Výpočet REE výběrem libovolného 
interval v průběhu testu

 ► Výpočet NPRQ po zadání močového 
dusíku

 ► Kompletní archiv pacientů, data-
báze podle diagnózy a uživatelsky 
nastavitelná zpráva

 ► Automatická generace PDF souborů s 
uživatelsky definovanými jmény

 ► Dávkový tisk více zpráv

 ► Běží i v síťovém prostředí, kompati-
bilní s protokolem MS

Kanopy

Obličejová maska na jedno použití

1 A new indirect calorimeter is accurate and reliable for 
measuring basal energy expenditure, thermic effect 
of food and substrate oxidation in obese and healthy 
subjects. 
[Martin Laville, at al . e-SPEN, European e-Journal of 
Clinical Nutrition and Metabolism, 6 (2011) e7-e15.]
2 Indirect calorimetry in mechanically ventilated 
patients. A systematic comparison of three 
instruments. 
[Martin Sundström, et al. Clinical Nutrition Journal 
(2012) Jul 3]



Příslušenství / Volitelné doplňky

Modul ICU  Doplněk připojení k ventilátoru umožňuje propojit Quark RMR s ventilátorem

Etanolový spalovací kit  Kontrola kvality rutinní kalibrace. Měří se celková produkce CO2 spálením známého 
množství Etanolu. Je-li systém správně kalibrovaný, má být RQ naměřené Quark RMR 
v rozsahu 0.64 až 0.69

Směs plynů  Kalibrační plyn o různých koncentracích a rozměrech

Obličejová maska  Jednorázová obličejová maska (patent COSMED) s integrovaným bakteriálním filtrem 
eliminuje riziko křížové kontaminace, nebo alternativně silikonová obličejová maska s 
ergonomickými upínacími prvky (5 velikostí: 3 pro dospělé, 2 pro děti)

Medicínský vozík  Ideální pro jednoduché převážení pro měření u lůžka.

Souprava Vys/Nízk FiO2  Pro aplikace se zvýšeným O2

Nahoře Zobrazení všech měřených parametrů v reálném čase v tabulkovém a 
grafickém formátu.

Dole 1. stránka zprávy, Nutriční měření

% variace jednotlivých 
parameterů v průběhu 
zvoleného časového 
intervalu

Uživatelem definovaný 
výběr časového intervalu

Skupiny BMI

Hlavička (definovaná 
uživatelem)

Informace o pacientovi

Seznam hlavních 
parametrů

Etanolová souprava

Kalibrace obtoku
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Phone +1 (925) 676-6002
Fax +1 (925) 676-6005

Chicago, IL

Phone +1 (773) 645-8113
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info@cosmedusa.com

CHINA
Guangzhou

Phone +86 (20) 8332-4521
Fax +86 (20) 8332-0683

china@cosmed.com

Toll Free 800 426-3763   info@cosmed.com                          cosmed.com
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Technické parametry

Tests

Klidový Energetický Výdej (REE, RMR)   
Nepřímá Kalorimetrie (VO2, VCO2, RQ) s/ Maskou   

Nepřímá Kalorimetrie (VO2, VCO2, RQ) w/ Kanopy   
Nepřímá Kalorimetrie (VO2, VCO2, RQ) w/ Ventilátor (ICU)   m

Fyzická směšovací komora   m
TF Interfejs s/ externím ECG (TTL)     

Analyzátory    Kyslík (O2)    Kysličník uhličitý (CO2)

Typ     Paramagnetický    NDIR
Rozsah     0-30 % (0-60% ICU)   0-10 %
Přesnost     ± 0.02%    ± 0.02%
Doba odezvy    120ms    100 ms
Čas zahřívání   5 min    10 min

Průtokoměr 

Typ     Obousměrná digitální turbinka (Ø 18 mm)
Rozsah     0-50 l/min
Přesnost     ±2%
Rezistence     <0.7 cmH2O/l/s @ 3 l/s

Hardware 

Rozměry/váha (Quark RMR jednotka)   17 x 30 x 45 cm/8 Kg
Rozměry/váha (Kanopy ) 3  2 x 50 x 30 cm/0.6 Kg
Připojení k ventilátoru    Přes exhalační výstup

Standardní dodávka obsahuje

Jednotka Quark RMR, Kanopy, Průtokoměr klidový (2 ks.), RMR jednorázové masky, antibakteriální filtry, PC program RMR, kalibarční 
válec, monitor TF (přijímač a vysílač), napájecí kabel, USB kabel, návod 

Dostupné jazyky   

Italsky, anglicky, francouzsky, španělsky a německy 

Electrické parametry   

Napětí     110-240V ±10%; 50/60Hz
Vnitřní záložní baterie    12V; 1,2 Ah

PC požadovaná konfigurace   

PC Pentium nebo vyšší, Windows XP, Vista (32 bit), Windows 7 (32 bit), 64 Mb RAM, USB nebo RS 232 , CD mechanika, 20 Mb na disku 
HD, Monitor VGA, SVGA, XGA

Standardy bezpečnosti a kvality   

Quark RMR ja vyroben podle evropské direktivy 93/42/CEE pro zdravotnické prostředky. Schváleno FDA 510 (k). COSMED má 
certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu s EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2004.

Vozík splňující požadavky pro zdravotnické 
prostředky pro měření u lůžka pacienta

Ochrana investice

COSMED se snaží chránit investici záka-
zníka zajištěním co nejnižších provozních 
nákladů. Výrobek byl navržen s důrazem 
na co nejjednodušší údržbu a odstraňování 
závad. Po dobu prvních 12 měsíců posky-
tujeme zdarma nový software, abychom 
zákazníkům zajistili co nejaktuálnější 
stav ve vztahu k nejnovějším vědeckým 
doporučením.

Ventilátor a zásuvky jsou snadno přístupné na zadním 
panelu Quark RMR


