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Příslušenství

Urodynamické přístroje
UROMIC tvoří ucelený
systém několika
přístrojů, které pokrývají
široký rozsah potřeb
jednotlivých uživatelů.

•
Uroﬂowmetr
s křeslem

•
Uroﬂowmetr
na designovém
stojanu

•
Uroﬂowmetr
na ekonomickém
stojanu

•
Uroﬂowmetr
a proﬁlometr

•
Cystometrická/
proﬁlometrická
pumpa

•
Externí EMG
zesilovač

•
Vodotěsný
proﬁlometr

•
Proﬁlometr
s ramenem

V NABÍDCE JSOU:

Přístroj s možností
nastavení výšky
klávesnice a monitoru
i s vestavěným
ultrasonograﬁckým
modulem.

Přístroj s vestavěnou
laserovou tiskárnou
zejména pro video–
urodynamiku.

Ekonomický model
ve verzi na vozíku
nebo na vyšetřovacím
křesle s výškovým
nastavením klávesnice.
K dispozici i na stojanu
nebo v přenosné verzi.

LEGENDA

↓

standardní
součást
volitelné
— není k dispozici
* ve vybraných
zemích

Všechny přístroje využívají vysoce kvalitní mechanické komponenty.
Liší se mechanickou konstrukcí i rozsahem poskytovaných funkcí.
Velký důraz je kladen na ergonomii, kompaktní konstrukci „vše na jednom vozíku“,
snadný transport a jednoduchou údržbu.

Měřící kanály celkem
Bezdrátové připojení snímačů
Uroﬂowmetrie
Mikční a plnicí cystometrie
VLPP
Proﬁlometrie, UPP
PQ studie
EMG, biofeedback
Videourodynamika
Ultrasonograﬁcký modul
Anální a jícnová manometrie

OBCHODNÍ
ZASTOUPENÍ

DanFlow
1100

Unikátní přístroj
s možností měření
až 16 snímači
připojenými kabelem
a dalšími snímači
připojenými bezdrátově.

DanFlow
1000

•

UROMIC Jive

UROMIC
Jive

•

UROMIC Samba

UROMIC
Samba

•

UROMIC QuickStep

UROMIC
Tango

•

UROMIC Tango

UROMIC
QuickStep

Základní vlastnosti
urodynamických přístrojů UROMIC
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Urodynamické
přístroje

UROMIC
Ucelený systém pokrývající široký
rozsah potřeb jednotlivých uživatelů.
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UROMIC Tango16
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UROMIC QuickStep

UROMIC Samba

Univerzální urodynamický přístroj

Kompaktní urodynamický přístroj nejen pro urodynamické

funkční diagnostiky, nabízí až 16 vstupů

s jednoduchým nastavením výšky klávesnice

vyšetřovny, ale i pro RTG videourodynamiku. V pevném, snadno

pro snímače připojené kabelem

a monitoru, s 8 měřicími kanály pro snímače

transportovatelném vozíku je umístěno vše, co je třeba, včetně

připojitelné kabelem i bezdrátově.

laserové tiskárny pro dokumentaci RTG snímků.

Diagnostická jednotka pro laboratoře

nebo bezdrátově.

•
Široké využití přístroje, který je
primárně určen pro práci vsedě,
podporuje software pro snadnou
tvorbu vlastních měřících postupů.
•
Standardně je přístroj vybaven
programy pro urodynamiku,
anorektální a jícnovou manometrii.

•
Sériově modul videourodynamiky, volitelně
ultrasonograﬁcký modul pro abdominální,
transrektální a transvaginální vyšetření
i vyšetření pánevního dna.
•
Ovládání monitoru dotykem
(„touch screeen“), vodotěsná klávesnice
s plným zdvihem kláves.
•
Software pro urodynamiku, anorektální
a jícnovou manometrii, i pro volnou tvorbu
měřících protokolů.

•
8 měřených kanálů p
pro snímače
připojené kabelem či bezdrátově.
Volitelně modul video
videourodynamiky.
•
Software pro urod
urodynamiku,
anorektální a jícnovou manometrii
i pro volnou tvorbu měřících
protokolů
protokolů.

