
UROMIC Jive

•
Software pro všechna urodynamická měření 

dle ICS i originální měřící protokoly, které zlepšují 
a urychlují funkční diagnostiku.

•
Program pro biofeedback, 

4kanálová anorektální manometrie.

•
Velmi kvalitní mechanické jednotky pumpy 

a sterilizovatelného profi lometru jako u ostatních 
přístrojů UROMIC vyšší třídy.

•
Podpora všech snímačů tlaku (T-DOC, Micro Tip 
i klasické snímače tlaku pro přenos tlaku vodním 

sloupcem.

•
Připojení bezdrátových snímačů 

(např. urofl owmetr DanFlow 3000).

Modulární urodynamická aparatura UROMIC Jive 

poskytuje vše, co je třeba pro standardní urodynamické

vyšetření. Měřit lze 5 snímači připojenými kabely a další 

snímače připojit bezdrátově.
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Další modely UROMIC Jive jsou přenosné 

verze v kufříku nebo na stojanu, řízené 

externím počítačem, či plná verze 

integrovaná do vyšetřovacího stolu TryTable.

Základní verze ve formě kompaktního 

přístroje na podvozku s nastavitelnou 

výškou klávesnice a monitoru.

www.medkonsult.cz



Urofl owmetrické snímače 
jsou váhového typu, ale lze 
připojit i rotační snímač 
(„spinning disk“). Dva různé 
stojany se snadným nastavením 
výšky, sedák a závěs snímače 
do držáku diagnostického stolu 
TryTable. 

Urofl owmetrický snímač 
DanFlow 2000 se připojuje 
kabelem k přístrojům UROMIC, 
k jednotce DanFlow 1000 
pomocí jednotky DanFlow 2000 
ke standardnímu počítači 
s operačním systémem 
Windows.

Snímač DanFlow 3000 
má vestavěný radiomodul 
a připojuje se bezdrátově 
k přístrojům UROMIC, k jednotce 
DanFlow 1100, k jednotce 
ambulantní urodynamiky SALSA 
a pomocí dongle USB adaptéru 
s anténkou k standardnímu 
počítači s operačním systémem 
Windows.
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Příslušenství 

•
Profi lometr 
na stojanu

•
Externí EMG

zesilovač

•
Urofl owmetr 

s křeslem

•
Urofl owmetr 

na ekonomickém stojanu

Urofl owmetry 
a urofl owmetrické 

snímače

•

Mají vestavěnou termotiskárnu, unikátní 

je automatická trvalá archivace měřících 

protokolů na vestavěnou SD kartu. 

•

DanFlow 1000 připojuje 

urofl owmetrický snímač kabelem.

•

DanFlow 1100 připojuje 

urofl owmetrický snímač 

bezdrátově. 

•
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DanFlow 1000 a 1100

Kompaktní přístroje pro řízení 

měření a vyhodnocení signálu 

z průtokových senzorů – 

urofl owmetrů.
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