
KardiovaszKuláris 
és neuropátiás 
analizáló 
rendszereK

•	 3/6/12 csatorna EKG teljeskörű	analízissel

•	 Vérnyomásmérési és holter opciókkal	 
rendelkező	változatok

•	 Neuropátiás modullal bővített készülékek 
(szimpatikus	és	paraszimpatikus	tesztek)

•	 Automatizált vizsgálatvezetés, 
kiértékelés,	leletkészítés	és	azonnali	nyomtatás

•	 Felnőtt és gyermek változatban

•	 Hordozható (akkumulátoros)	és telepített analizátorok
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Kardiovaszkuláris és neuropátiás anali
záló rendszereink széleskörű, gyors és haté-
kony segítséget nyújtanak a megfelelő diagnózis 
felállításához. A különböző típusok a vizsgá-
lóhelyek széles körének nyújtanak segítséget. 
Készülékeink a háziorvosi rendelőtől kezdve, a 
szakrendeléseken keresztül a klinikákig bárhol 
alkalmazhatóak, de akár még a sportpálya mel-
lett, a hagyományos rendelői körülményektől 
teljesen eltérő környezetben is használhatóak. 
Ennek köszönhetően portfóliónkban minden-
ki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb 
készüléket. Készülékeink telepített és hordoz-
ható (akkumulátoros) formában is kaphatóak, 
akár gyermek, akár felnőtt páciensek vizsgála-
tára. A különböző típusú rendszereket azonos 
szoftverháttér támogatja. Ebből adódóan a 
felhasználónak a köztük való váltás, továbbfej-
lesztés esetén nem kell temérdek új ismeretet 

elsajátítania. A konfigurációs bővítés minimális 
eszközbevonással, elsődlegesen a szoftverben 
történik. A hatékonyságot növeli, hogy a mért 
és kiértékelt adatok szervezése lehetővé teszi 
az ismert adatgyűjtő rendszerek elérését.

Az alkalmazást és a tanulást tovább 
könnyíti, hogy mérő és kiértékelő szoftvereink 
mindegyike a egyik legelterjedtebb operációs 
rendszert, a Windowst használja. Ez lényege-
sen leegyszerűsíti a páciensek személyi ada-
tainak felvételét, az adatokhoz tartozó mérési 
eredmények tárolását, exportálását, nyomta-
tását és a szoftver teljes használatát.

A rendszerek konfigurálási lehetőségei a 
kiterjedtebb mellékhatások feltérképezését, 
illetve a más diagnosztikai eszközökkel (még) 
fel sem ismerhető betegségekre való hajlam 
feltárását is lehetővé teszik.

REndszEREK TElEpíTETT  
változat

HoRdozHaTó  
(akkumulátoros)	változat

CARDIOSYSBASIC funkciók:
•	12 ch EKG monitorozás és felvételezés
•	Online EKG analízis és leletkészítés
•	Teljeskörű offline EKG analízis

Rendelhető kivitelek:
CaR-01-Ia: telepített, felnőtt
CaR-01-IC:  telepített, gyerek
CaR-01-pa:  hordozható, felnőtt
CaR-01-pC:  hordozható, gyerek

CARDIOSYSPLUS funkciók:
•	12 ch EKG monitorozás és felvételezés
•	Online EKG analízis és leletkészítés
•	Teljeskörű offline EKG analízis
•	NIBP mérési és holter funkció

Rendelhető kivitelek:
CaR-02-Ia: telepített, felnőtt
CaR-02-IC: telepített, gyerek
CaR-02-pa: hordozható, felnőtt
CaR-02-pC: hordozható, gyerek

CARDIOSYSEXTRA funkciók:
•	12 ch EKG monitorozás és felvételezés
•	Online EKG analízis és leletkészítés
•	Teljeskörű offline EKG analízis
•	NIBP mérési és holter funkció
•	Autonóm neuropátiás tesztek

Rendelhető kivitelek:
CaR-03-Ia: telepített, felnőtt
CaR-03-IC: telepített, gyerek
CaR-03-pa: hordozható, felnőtt
CaR-03-pC: hordozható, gyerek

EWING TESTER funkciók:
•	3 ch EKG monitorozás és felvételezés
•	Online EKG analízis és leletkészítés
•	 Ciklusonkénti és átlagolt offline EKG analízis
•	NIBP mérési funkció
•	Autonóm neuropátiás tesztek

Rendelhető kivitelek:
Esp-01-Ia: telepített, felnőtt
Esp-01-IC: telepített, gyerek
Esp-01-pa: hordozható, felnőtt
Esp-01-pC: hordozható, gyerek
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A pácienskezelő adatbázis gyors elérését 
az arra szolgáló funkciógomb segíti. Az adat-
táblában lehetőség van új páciens adatainak 
felvételére, vagy korábban rögzített páciens 
kiválasztására. A pácienshez tartozó azonosító 
kódot a szoftver automatikusan generálja.

A személyi adatok rögzítése mellett itt tör-
ténik a további dokumentálás (súly és magas-
ság rögzítése, betegcsoport létrehozása, adat 
export és import, valamint további, a páciens-
re és a vizsgálatra vonatkozó fontos informáci-
ók rögzítése) és a korábban készített felvételek 
visszahívása is. A betegek személyes adatainak 
archiválásánál a személyi adatok védelmét is 
figyelembe vettük.

PÁCIENSKEZELÉS

EKG MONITOROZÁS ÉS RÖGZÍTÉS
Az egyes vezérlő funkciók eléréséhez a monitoring mező fölött elhelyezkedő gyorsgombok 

és a legördülő menük biztosítják a lehetőséget. Emellett egyes funkciók (pl. 10 és 20 mp-es EKG 
rögzítés, nyomtatás, stb.) kezelése billentyűkombinációkkal is elvégezhető.

Például:

•	 Folyamatos rögzítés,
•	 Időalapra vagy szívciklusra 

történő felvételezés,
•	 Megjelenítés sebességének 

állítása,
•	 Erősítés állítása,
•	 Monitoring mező 

felosztása,

•	 Bejegyzések, markerek 
rögzítése,

•	 Szűrők és triggerszint 
beállítása,

•	 Analízis funkciók.
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ONLINE EKG ANALÍZIS ÉS LELETKÉSZÍTÉS
A felvételt köve-

tően a rendszer az 
rögzített EKG öt ciklu-
sából átlagot képezve 
a következő paramé-
tereket automatiku-
san számolja:

•	 RR (ms)
•	 HR (bpm)
•	 P duration (ms)
•	 PP (ms)
•	 ST segment (ms)
•	 ST interval (ms)
•	 PR interval (ms)
•	 QRS (ms)
•	 QT (ms)
•	 QTcb (ms)
•	 QTcf (ms)
•	 QTcv (ms)
•	 T-Te (ms)

A kiszámolt paramétereket táblázatba rögzítve a hozzátarto-
zó primer görbékkel és a páciens adataival, a Nyomtatás gyors-
gomb megnyomásával az alábbi formátumban kinyomtatja.

OFFLINE EKG ANALÍZISEK
Közvetlenül a vizsgálat befejezésekor elmentett, vagy bár-

mely régebben archivált felvétel primer görbéi betölthetőek és 
újra kiértékelhetőek. A kiértékeléshez a program az Analízis le-
gördülő menün keresztül hat lehetőséget biztosít.
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EKG ciklusonkénti kiér-
tékelése automatikus para-
méterértékeléssel.

EKG átlagolt kiértékelés 
a felhasználó által tetszőle-
gesen kijelölt ciklusokból au-
tomatikus paraméterértéke-
léssel.

EKG QT kiértékelés:

•	 választható RR, HR 
függvényében a QT  
vagy QTc,

•	 QT variabilitás (QTv) 
értékelés minimum  
32 ciklusból.

QTd (diszperzió) meg-
határozás 12 elvezetésből és 
egy ciklusból.

HRV (szívfrekvencia vál-
tozékonyság) meghatározás 
idő és frekvencia tartomány 
analízissel.
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NIBP MÉRÉS ÉS HOLTER FUNKCIÓ
A CARDIOSYSBASIC rendszer vérnyomásmé-

rési (NIBP) opcióval történt bővítése (CARDIO
SYSPLUS és CARDIOSYSEXTRA) az eddig leírtakon 
kívül lehetővé teszi a kardiális hatásokkal 
egyidejűleg bekövetkező vaszkuláris válaszok 
megfigyelését is.

MAnUáLIS MóD

A mérés a BP eszköztár 
behívásával a monitoring me-
zőből bármikor elindítható.
A mérési eredmény az EKG 
görbével és annak kiértékelt 
paramétereivel együtt azon-
nal kinyomtatható.

HOLTER MóD

A Rendszer legördülő 
menüben a Holter menüpont 
kijelölésével választhatja ki 
a műveletet, melynek követ-
keztében az EKG görbék és a 
vérnyomás (NIBP) értékek is 
tárolódnak.

A Felvétel időtartama táblában ad-
ható meg, hogy a program milyen időkö-
zönként készítsen felvételt (Holter mező) 
és milyen hosszú időszakaszokat rögzít-
sen (Idő mező).

A mérési opciót a rend-
szerhez tartozó non-invazív 
vérnyomásmérő hardver 
csatlakoztatása aktiválja.

A BP vezérlőpanelen ke-
resztül állítható be, hogy a 
program a felhasználó által 
vezérelve eseti méréseket vé-
gezzen (Manuális mód), vagy 
egy előre beállított időalap-
pal automatikusan mérjen  
(Holter mód).

A mért vérnyomásérté-
keket a program a felvétel 
időpontjával együtt automa-
tikusan táblázatba rögzíti. Az 
eredmények bármikor nyom-
tathatóak, vagy táblázatkezelő 
program számára használható 
formátumban exportálhatóak.



HUMÁN DIAGNOSZTIKA
7

Kardiovaszkuláris és neuropátiás analizáló rendszerek

AUTONÓM NEUROPÁTIÁS VIZSGÁLATOK
A CARDIOSYSBASIC rendszer vérnyomásmérési (NIBP) és autonóm neuropátiás opcióval tör-

tént bővítése (CARDIOSYSEXTRA) az eddig bemutatottak mellett lehetővé teszi a kardiális hatások-
kal egyidejűleg bekövetkező vaszkuláris és neuropátiás válaszok vizsgálatát.

A rendszer segítségével elvégezhetőek a Ewing-féle, kardiovaszkuláris autonóm idegrendszeri 
funkciót vizsgáló reflex-tesztek. Ehhez a szoftver automatizált vizsgálatvezetést és analízist biztosít.

Paraszimpatikus funkció 
vizsgálata:

•	 Mély be- és kilégzésre 
létrejövő frekvenciaválasz,

•	 Valsalva-manőverre 
bekövetkező 
frekvenciaválasz,

•	 30/15 hányados: 
felállásra bekövetkező 
frekvenciaválasz.

 
Szimpatikus funkció 
vizsgálata:

•	 Felállásra bekövetkező 
szisztolés BP csökkenés,

•	 Handgrip-teszt: tartós 
kézizomfeszítésre 
bekövetkező diasztolés BP 
emelkedés.

A vizsgálatok konfigurálása a protokolltáblában történik. Az 
irodalomban fellelhető alapprotokoll mellett lehetőséget bizto-
sítunk a vizsgálóhelyen már bevált további vizsgálati protokol-
lok beillesztésére és használatára, valamit az egyes protokollok 
tetszőleges megváltoztatására.

A paraszimpatikus és szimpatikus tesztek végrehajtásá-
nak támogatására a rendszer írásos üzeneteket és hangjelzése-
ket biztosít. Az automatikus vizsgálatvezetés és adatkiértékelés 
(Pont érték) jelentősen növeli a betegellátás áteresztő képessé-
gét, mindezeket figyelembe véve nő a költséghatékonyság.

A Valsalva-manőver 
során a beteg folyamatos, 
15 másodpercig tartó 40 
Hgmm-es nyomásnak meg-
felelő kilégzést végez. Az erre 
adott szívfrekvencia választ a 
Valsalva-manőver utáni leg-
hosszabb és a manőver alatti 
legrövidebb RR-távolság há-
nyadosa adja meg.

A percenként hat mély 
be és kilégzésre adott szív-
frekvencia válasz során a ma-
ximális és minimális szívfrek-
vencia különbsége mérhető.

30/15 hányados: A vizs-
gált személy a protokollban 
megadottak szerinti fekvés 
után feláll, majd állva marad. 
A folyamatosan készített EKG-
felvételből a felállás utáni 30. 
és 15. vagy a körüli ciklusok 
RR-távolságának hányadosát 
adjuk meg.

Idő	ablak

Utasítás	ablak

Kilégzés/kézszorítás	
mérő	ablak
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Felállásra bekövetkező szisztolés vérnyomásesés: A 
mérési elrendezés változatlanul hagyásával és a vérnyomás-
mérés beiktatásával vizsgálhatjuk a felállás után bekövetkező 
szisztolés vérnyomásváltozást.

Az összesítő Ewing pont-
táblázatban megjelenített, ki-
értékelt eredmények automa-
tikusan áttölthetőek egy előre 
kialakított sablonba (a lenti 
ábra a beépített sablont mu-
tatja be). Emellett a felhasz-
nálónak lehetősége van arra, 
hogy a saját igényei szerint 
megtervezett dokumentumot 
szerkesszen és nyomtasson.

A Handgriptesztben a 
vizsgált személy először az ál-
tala kifejthető maximális erő-
vel megszorítja a gumipum-
pát, majd ennek az értéknek 
a 30 %-ával szorítja tovább 3 
percen keresztül, miközben a 
diasztolés vérnyomás emel-
kedését értékeljük.
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OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ MŰSZERKOCSIK
Megrendelői igény ese-

tén a mérőrendszerek mellett 
speciális, egyedileg tervezett 
és gyártott műszerkocsikat is 
biztosítunk, melyek még ké-
nyelmesebbé teszik rendsze-
reink használatát.

Különböző kocsik kapha-
tóak az ülve és állva végzett 
vizsgálatokhoz. A felhasználó 
saját preferenciája alapján vá-
laszthat, és a vizsgálóhelyen 
megszokott körülmények kö-
zött végezheti el a méréseket.

A kocsik fiókkal, polccal 
és további rekeszekkel ke-
rülnek kialakításra (a képen 
látható műszerek nem tartoz-
nak a kocsihoz), így bármilyen 
típusú készülékhez megtalál-
hatja a megfelelő eszközt és 
az ahhoz tartozó kiegészítők 
és dokumentumok tárolása is 
megoldott lesz.

Minden termékünk négy 
darab, jó minőségű kerékkel 
rendelkezik, melyek segítsé-
gével könnyen mozgathatóak. 
Így a mindennapi munka után 
a rendszer könnyen félretol-
ható a rendelő egy kevésbé 
frekventált helyére, így feles-
legesen nem foglal helyet a 
vizsgálóágy mellett.

Ülős műszertartó kocsi 
56 cm x 49 cm x 75 cm 
(szélesség x mélység x magasság)

Állós műszertartó kocsi 
(56 cm x 50 cm x 155 cm) 
(szélesség x mélység x magasság)
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A rendszerek széleskörű SZÍVELEKTRO
FIZIOLÓGIAI (EKG) MÉRŐ ÉS ELEMZŐ REND
SZEREK, melyek gyorsan és hatékonyan 
alkalmazhatóak a klinikai, háziorvosi és sport-
orvosi gyakorlatban. Előnyük, hogy a már ha-
gyományosan kialakult elektróda elrendezést 
alkalmazva a szoftver által biztosított lehe-
tőségekkel mélyrehatóan elemezhetők a rit-
muszavarok hatására kialakuló akut és króni-
kus kóros elváltozások. Példaként emelhető 
ki korunk egyik súlyos problémája a „hirtelen 
szívhalál”, amelynek kialakulását, valamint 
gyors negatív hatásának hátterét a jelenlegi 
rendszerek körülményesen, vagy részlegesen 
tudják vizsgálni.

A hirtelen szívhalál a fejlett országokban 
az egyik gyakori halálozási ok, melynek hát-
terében az esetek jelentős részében látható 
strukturális szívbetegség nem igazolható és 
látszólag egészséges emberekben is kiala-
kulhat. Fiatal egyéneken a hirtelen szívhalál 
számos esetben örökletes ritmuszavarokat 
okozó betegség következménye, mint például 
a szívizom repolarizációjának zavarához veze-
tő kongenitális hosszú QT szindróma (LQTS). 
LQTS-ban szenvedő betegekben a fenotípus 
nagymértékben variábilis és az egyéni koc-
kázat ritmuszavarok kialakulására jelentősen 
eltér az ugyanazon mutációt hordozó LQTS 
betegekben is. Klinikailag nem manifeszt LQT 
mutációt hordozó betegeken, akiknek a ha-
gyományos EKG-n mérhető QT intervalluma 
normális hosszúságú, életveszélyes ritmusza-
varok és hirtelen szívhalál alakulhat ki olyan 
gyógyszerek vagy étrendi tényezők következ-
tében, melyek nyújtják a szívizom repolarizáci-
óját. Az életveszélyes ritmuszavarok kockáza-
tának becslése, a ritmuszavarok előrejelzése 
nagy nehézséget jelent a klinikai gyakorlatban.

További fontos szempont, hogy a fejlesz-
tés alatt álló gyógyszerek ritmuszavart kiváltó 
(ún. proaritmiás) mellékhatásának kockáza-
ti felmérése elsődlegesen fontos lenne, de a 
jelenlegi módszerek, melyek főleg a repolari-
záció megnyúlására és az IKr áramra kifejtett 
esetleges gátló hatásokra koncentrálnak, nem 
adnak megbízható adatokat.

A fent említett problémák vonatkozásban 
merült fel a repolarizációs tartalék fogalma, 
melynek prediktivitása kísérletesen is bizonyí-
tásra került. E koncepció szerint, ha veleszü-
letett vagy szerzett okok miatt egy szívizom re-
polarizáló ionáram funkciója csökken, az nem 
feltétlen vezet klinikailag látható repolarizáció 

megnyúláshoz és ritmuszavarhoz (csak repo-
larizációs tartalék beszűküléséhez), hiszen a 
többi ionáram a kiesett funkciót kompenzálni 
képes. Ugyanakkor, ha további repolarizációt 
gátló, akár enyhe hatások érik a szívet (nem 
kardiovaszkuláris gyógyszerek, étrendi ténye-
zők stb.), akkor jelentős QT intervallum meg-
nyúlás, súlyos kamrai ritmuszavarok alakulnak 
ki, melyek hirtelen szívhalálhoz vezethetnek.

Az elmúlt években felmerült egy új EKG 
paraméter felhasználása a proaritmiás koc-
kázat megbízhatóbb előrejelzésére, valamint 
a repolarizációs rezerv felmérésére, az ún. 
ütésről ütésre („beat-to-beat”) történő QT in-
tervallum variabilitás mérése, mely a szívizom 
repolarizáció instabilitásának jellemzésére 
használható, és számszerűen a QT intervallum 
rövidtávú variabilitásaként adható meg. A rö-
vidtávú variabilitás növekedése jobban korre-
lált a később jelentkező súlyos kamrai ritmus-
zavarok előfordulásával, mint a hagyományos 
EKG paraméterek mind kísérletes, mind klini-
kai körülmények között.

A manuális és a nyugalmi holter módban 
végezhető BP MÉRÉS egyaránt kiemelkedő elő-
nyöket kínál a betegek vizsgálata során. Manu-
ális módban a páciens kardiális vizsgálatával 
egyidejűleg lebonyolítható a vérnyomásmérés 
is. A mérési eredmények egyszerre archivá-
lódnak és nyomtathatóak. Az így elvégzett vizs-
gálat kevesebb időt igényel, és a betegek kö-
vetését is megkönnyíti. A mérési eredmények 
archiválása lehetővé teszi a mindenkori vizsgá-
lati eredményekhez történő hozzáférést, ezen 
túlmenően az adatok utólagos értékelését is. A 
nyugalmi holter módban a rendszer kiegészül 
egy őrzési funkcióval. A kiegészítés előnyösen 
alkalmazható az alábbi területeken: sportolók 
terhelés utáni megfigyelése, katéteres beavat-
kozások utáni megfigyelés, rendelőintézeti 
mobil őrzési funkció.

A KARDIOVASZKULáRIS AUTOnOM 
nEURO PáTIA (CAN) gyakran fordul elő cukor-
betegekben, májbetegségben szenvedőkben, 
autoimmun kórképekben, rendszeres alkohol-
fogyasztókban, de megjelenhet metabolikus 
szindrómában szenvedőkben is. A CAN jelen-
tőségét az életminőséget és az életkilátásokat 
egyaránt veszélyeztető szövődmények adják. 
A CAN az autonom idegrendszer diszfunkció-
jának leggyakrabban vizsgált formája, amit kli-
nikai jelentőségén túl az egyszerűen kivitelez-
hető és jól reprodukálható vizsgáló módszerek 
is magyaráznak. A vegetatív idegrendszer érin-

MIBEN SEGÍT A RENDSZER?
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tettsége szintén befolyásolhatja a szív elektro-
mos aktivitását, ezen belül a kamrai repolarizá-
ciót. Ennek jelei részben megnyilvánulhatnak 
a testfelszíni EKG-n a QT intervallum kóros 
elváltozásaiban is. A myocardium adrenerg 
innervációjának változó mértékű károsodása 
ugyanis a szimpatikus beidegzés egyenetlen-
ségét eredményezi, ami inhomogén QT idő 
megnyúláshoz vezethet. A QT szakasz, illetve 
a kamra repolarizáció inhomogén megnyúlása 
kamrai tachyarrhythmiák fellépésére hajlamo-
síthat. A QT diszperzió fokozódása – a silent 
myocardiális infarctus mellett – a cukorbete-
gek esetében gyakran bekövetkező, malignus 
kamrai ritmuszavarra visszavezethető hirtelen 
szívhalál egyik fontos rizikófaktora.

Az autonóm idegrendszeri funkció jellem-
zését legegyszerűbben a Ewing által leírt, jól 
reprodukálható és megfelelően standardizált 
kardiovaszkuláris reflextesztekkel (CRT) végez-
hetjük el. A vizsgálat a reflextesztek alatt folya-
matosan rögzített EKG jelek és vérnyomásér-
tékek analizálásán alapul. A reflextesztek egyik 
csoportja (orthostaticus vérnyomáscsökkenés, 
handgrip-teszt) döntően a szimpatikus ideg-
rendszeri funkciót, másik részük (mély be- és 
kilégzésre létrejövő szívfrekvencia válasz, Val-
salva-manőver, 30/15 hányados) pedig a para-
szimpatikus idegrendszer működését jellemzi.

Az autonom neuropátia vizsgálatának je-
lentősége napjainkra már egyértelművé vált. 
A módszer elterjedését gátolta a vizsgálatok 
és az adatok kiértékelésének időigényessége. 
Vállalkozásunk e problémát sikeresen oldot-
ta meg, amikor szoftveresen automatizálta a 
vizsgálatot és azzal egyidejűvé tette a kiértéke-
lést. Megoldottuk az adatok gyors és könnyen 
azonosítható archiválását, ami új lehetőséget 
nyitott a krónikus betegségekben szenvedő 
betegek állapotának követésében. Emellett a 
rendszer jól alkalmazható a prevencióban is, 
hiszen a vizsgálati idő lerövidítésével és költ-
séghatékonyságával nagy populációkat érintő 
egészségi állapot felmérésekhez lehet csatla-
koztatni.
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TECHNIKAI ADATOK
EKG modul
Windows alapú 64 bit-es operációs rendszeren történő programfuttatás
Standard 3/6/12 csatornás felvétel készítése
Képernyő futási sebesség: 5, 10, 25 vagy 50 mm/mp
Megjelenített amplitúdó tartomány: 5, 10, 20 vagy 50 mm/mV
Minden bemenet defibrillátor védelemmel rendelkezik
Valós idejű görbe megjelenítése és rögzítése, vagy regisztrált felvétel megtekintése
Manuális és automata üzemmódok
Folyamatos EKG monitorozás szívfrekvencia kijelzéssel
Alapvonal-vándorlás korrekció
Váltóáramú hálózati zajszűrő algoritmus (50/60Hz)
Izommozgás (remegés, tremor) szűrő algoritmus
Digitális mintavételezés
Mintavételezési gyakoriság 1000 minta/mp/csatorna

Bp modul
Szoftverrel történő konfigurálás és mérés
Csecsemő, gyermek és felnőtt vérnyomásmérése is elvégezhető
Oszcillometriás mérési mód
Felnőtt esetén 300 Hgmm, csecsemő esetén 150 Hgmm maximális mandzsettanyomás
Valós idejű mérés és rögzítés, vagy a regisztrált mérések megtekintése
Nyomásmérő mérési tartománya felnőtt esetén:  
a szisztolés nyomás 25-280 Hgmm, a diasztolés nyomás 10-220 Hgmm
Nyomásmérő mérési tartománya csecsemő esetén:  
a szisztolés nyomás 20-150 Hgmm, a diasztolés nyomás 5-110 Hgmm
Manuális és automata üzemmódok
Automata üzemmódban a mérések gyakorisága: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 perc

Ewing modul
Nyomásmérő eszköz a neuropátiás mérések elvégzéséhez
A nyomásmérő 0-200 Hgmm mérési tartománnyal rendelkezik
Manuális és automata üzemmódok

Telepített rendszerek
Adapteres működés 5 kV izolációval
4 GB rendszermemória
3D-s grafikus támogatás
2 GHz-es processzor
Teljes karakteres billentyűzet adatbevitelhez 
és egér a mutató mozgatásához

Hordozható rendszerek
Mobilis, akkumulátoros készülék
USB-s kapcsolat számítógéppel 5 kV-os 
kommunikációs izolációt biztosítva
Modern Li-Ion akkumulátoros táplálás
Működési idő 12 óra
Beépített, automata akkutöltő


