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Medtronic Physio-Control nabízí špičková řešení
Vašich současných problémů a konfigurovatelné
možnosti pro řešení, která budete potřebovat
v budoucnosti. Defibrilátory/monitory LIFEPAK 12
nabízí terapeutické a diagnostické funkce v jednom
malém přístroji, který je určen pro přednemocniční
i nemocniční použití. Moderní panelový design
umožňuje plně vybavenou defibrilaci a moderní
standardní monitorování, vše umístěné do jednoho
přenosného přístroje.

12 nabízí možnost výběru mezi  ADAPTIVNÍ
bifázickou a standardní monofázickou (Edmarkovou)
defibrilační vlnou, které mají obě schopnost
poskytovat šoky s hladinami energií doporučenými
American Heart Association ve spolupráci
s International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR). Jak monofázické tak i bifázické přístroje
využívají tentýž Shock Advisory System™, který je
prověřen v praxi a použit v tisících automatizovaných
defibrilátorech LIFEPAK již od roku 1986.

Konfigurovatelné možnosti zahrnující režim
automatizované externí defibrilace a režim manuální
defibrilace, umožňují standardizaci pro různé okruhy
uživatelů a bezproblémový transport pacientů.

Integrovaná funkční tlačítka umožňují provádět
rychlou, bezpečnou a účinnou defibrilaci

a kardiostimulaci začátečníkům i pokročilým
uživatelům. Knoflík „Selector“ a tlačítko „Home
screen“ usnadňují přepínání mezi nabídkami.
LIFEPAK 12 defibrilátor/monitor využívá v režimu 
AED v terénních podmínkách osvědčený Medtronic
Physio-Control systém doporučení výboje (Shock
Advisory System), který vede obsluhujícího pomocí
zvukové a vizuální nápovědy  v případě detekce
defibrilovatelného rytmu. V manuálním režimu je
LIFEPAK 12 defibrilátor/monitor charakterizován
jednoduchou obsluhou ve smyslu 1–2–3 dílčích
úkonů.

Velký displej umožňuje současné prohlížení 
1, 2 nebo 3 EKG kanálů s možností až 8
sekundového kaskádování EKG. Srdeční frekvence,
kyslíková saturace a další vitální informace jsou
na displeji dobře čitelné. 

Program analýzy EKG GE Medical 12SL nabízí
interpretační analýzu 12– svodého EKG.
Algoritmus  analyzačního programu 12SL
poskytuje nevyrovnatelnou přesnost v současném
získávání, analýze a interpretaci všech 12ti svodů.
Možnost přenosu 12–svodého EKG Vám od
samého začátku umožňuje provádět včasnou
diagnózu a léčbu akutního IM a dalších stavů.
Údaje o pacientovi včetně záznamů 12–svodého
EKG mohou být integrovány
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OBECNÉ

LIFEPAK 12 defibrilátor/monitor má pět hlavních provozních
režimů:

Podpůrný režim (SAS): Podporuje všechny dostupné funkce
kromě manuální defibrilace, synchronizované kardioverze
a kardiostimulace.

Manuální režim: Podporuje běžné funkce potřebné
pro provádění kardiopulmonální resuscitace s defibrilací.

Režim Setup: Umožňuje provádění konfigurace zařízení.

Servisní režim: Umožňuje provádění diagnostických testů
a kalibrací zařízení.

Inservis-režim: Generuje simulované tvary impulsů pro účely
demonstrace.

NAPÁJENÍ

Konfigurace obsahující pouze baterie: Volba mezi NiCd
(FASTPAK® baterie, FASTPAK 2 baterie, LIFEPAK NiCd
baterie) nebo SLA (LIFEPAK SLA baterie)

Možnost duálních baterií

Volitelné externí napěGové adaptéry AC a DC (+12V)

Baterie se dobíjejí v průběhu činnosti zařízení napájeného
napěGovým adaptérem.

Doba provozu: Dvě nové, plně nabité baterie umožňují před
vybitím následující provoz:

CELKEM PŘI SIGNÁLU 
NÍZKÁ ENERGIE

Typicky Min. Typicky Min.

LCD EL LCD EL LCD EL LCD EL
Monitorování 
(minuty)
NiCd* 110 81 60 43 10 6 2 1
NiCd** 155 114 85 62 14 8 2 1
NiCd*** 220 162 120 86 20 12 4 2
SLA 180 132 100 73 16 10 2 1

Defibrilace 
(výboje 360 J)
NiCd* 80 72 45 40 7 7 3 3
NiCd** 110 99 60 54 10 10 3 3
NiCd*** 160 144 90 80 14 14 6 6
SLA 145 131 85 76 12 12 3 3

Monitorování 
+ stimulace
(minuty při 
100 mA, 
60 impulsů/min)
NiCd* 105 75 60 42 9 6 2 1
NiCd** 145 104 85 60 12 8 2 1
NiCd*** 210 150 120 84 18 12 4 2
SLA 170 122 100 71 14 10 2 1

*FASTPAK, FASTPAK 2
**LIFEPAK NiCd 3009376-00
*** LIFEPAK NiCd 3009376-01

Signalizace a sdělení nízkého nabití baterie:
Ikona nízkého nabití baterie v horní části displeje a sdělení
nízkého nabití baterie ve stavové oblasti pro každou baterii.
Při indikaci nízkého nabití baterie se zařízení automaticky 
přepíná na druhou baterii. Dosáhnou-li obě baterie stavu 
nízkého nabití, zazní akustická výzva požadující výměnu 
baterie.

Teplý start: Zařízení zachovává nastavení při náhodném
výpadku napájení (< 30 vteřin).

Indikace nutnosti servisu: Při zjištění závady (chyby).

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost: Základní defibrilátor/monitor s QUIK-COMBO™
kabelem: 6,0 kg (pouze jednotka a QUIK-COMBO kabel, 
bez baterií)

FASTPAK a FASTPAK 2 baterie: 0,6 kg

LIFEPAK NiCd baterie: 0,8 kg

LIFEPAK SLA baterie: 1,3 kg

Standardní defibrilační elektrody (pádla): 0,9 kg

Výška: 31,7 cm

Šířka: 38,9 cm

Hloubka: 21,7 cm

DISPLEJ

Velikost (aktivní plocha):
LCD: 140,8 mm šířka x 105,6 mm výška
EL: 165,1 mm šířka x 123,8 mm výška

Rozlišení:
640 x 480 černobílý LCD
640 x 480 žlutočerný EL

Uživatelem nastavitelný kontrast LCD displeje

Zobrazuje minimálně 4 vteřiny EKG a alfanumerické znaky
hodnot, pokynů zařízení nebo výzev.

Volitelné zobrazení jedné nebo dvou dalších křivek

Rychlost pohybu zobrazené křivky: 25 mm/s pro EKG
a 12,5 mm/s pro CO2

SPRÁVA DAT

Zařízení snímá a ukládá do vnitřní paměti údaje o pacientovi,
událostech (včetně křivek a poznámek) a průběžné záznamy
EKG křivek.

Uživatel může provádět výběr a výtisk jednotlivých zpráv
a přenášet uložené informace prostřednictvím interního
modemu po pevné lince nebo mobilním telefonem.

Typy zpráv: Jsou k dispozici tři formátové typy 
CODE SUMMARY™ záznamu kritických událostí 
(krátký, střední a dlouhý)

� Počáteční EKG (kromě krátkého formátu)

� Automatické měření životních funkcí každých 5 minut

� Zpráva s tříkanálovým nebo čtyřkanálovým 
12-svodým EKG

� Kontinuální záznamy křivek (pouze pro přenos dat)

Kapacita paměti: Dva úplné záznamy pacienta, které zahrnují:

CODE SUMMARY záznam kritických událostí 
– až 100 samostatných událostí tvaru křivky

Kontinuální křivka – 45 minut kontinuálního EKG záznamu

KOMUNIKACE

Zařízení podporuje přenos záznamů dat pomocí interního
modemu, externího EIA/TIA modemu, modemu pro mobilní
telefony nebo sériového spojení.

Podporuje EIA/TIA-602 kompatibilní modemy používající
kontrolu přenosu Xon/Xoff nebo RTS/CTS při rychlosti
9600 až 38400 bps.

EIA/TIA-RS232E kompatibilita při 9600, 19200, 38400
a 57600 bps.

Fax: Skupina III, Třída 2 nebo 2.0

MONITOR
Hlasové výzvy: používají se pro vybraná varování a alarmy
(volitelné zap/vyp)

EKG

EKG je monitorováno (zobrazováno) prostřednictvím
několika kabelových uspořádání. 

3-žílový kabel je používán pro monitoraci 3- svodého EKG.

5-žílový kabel je používán pro monitoraci 7- svodého EKG.

10-žílový kabel je používán pro získání 12- svodého EKG. 

Při odstranění hrudních elektrod funguje 10-žílový kabel 
jako kabel se 4-mi žilami. 

Pro monitorování EKG pomocí defibrilačních elektrod se
používají standardní elektrody (pádla) nebo QUIK-COMBO
stimulační/defibrilační/EKG elektrody nebo jednorázové 
FAST-PATCH® defibrilační/EKG elektrody.

Výběr svodů: Svody I, II, III (3-žílový EKG kabel)

Svody I, II, III, aVR, aVL a aVF - současné snímání (4-žilový
EKG kabel)

Svody I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 
a V6 - současné snímání (10-žilový EKG kabel)

EKG amplituda: 4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV 
(fixní amplituda 1 cm/mV pro 12- svodů)

Zobrazení srdeční frekvence: 20 až 300 tepů/min, digitální
(číslicový) displej

Zobrazení frekvence mimo toto rozmezí: Displejový symbol
“---“

Při každé detekci QRS komplexu bliká symbol srdce.

Systém kontinuálního dohledu nad pacientem (CPSS):
V podpůrném režimu a není-li aktivní Systém podpory pro
podávání výboje (Shock Advisory System) monitoruje CPSS
pacienta pomocí defibrilačních elektrod nebo svodu II (EKG)
a detekuje případnou přítomnost defibrilovatelných rytmů.

Analogový EKG výstup: 1V/mV x 1,0 zesílení

Obecný režim potlačení: 90 dB při 50/60 Hz

SpO2

Nellcor senzory

Saturační rozmezí: 50 až 100 %

Křivka SpO2: IR pleth signál

Rychlost aktualizace SpO2: při každém detekovaném pulsu

Kalibrační rozmezí: 70 až 100 %

Měření SpO2: jsou zobrazovány a ukládány funkční hodnoty
SpO2

Tepová frekvence: +/- 3 tepy za minutu

Dynamická grafika (čárový graf) síly signálu

Tón signálu pulsu (tepu) je proporcionální hodnotě zobrazené
kyslíkové saturace

NIBP

Oscilometrické měření

Rozmezí systolického tlaku: 30 až 245 mmHg

Rozmezí diastolického tlaku: 12 až 210 mmHg

Jednotky: mmHg, kPa

Rozmezí středního arteriálního tlaku: 20 až 225 mmHg

Přesnost krevního tlaku: maximální střední chyba 5 mmHg
se standardní odchylkou ne větší než ±8 mmHg

Rozmezí tepové frekvence: 30 až 200 tepů za minutu

Přesnost tepové frekvence: 2 tepy za minutu nebo ±2%
podle toho, co je větší

Typická doba měření: 40 sekund

TECHNICKÉ SPECIFIKACE / LIFEPAK® 12 defibrilátor/monitor



EtCO2

Microstream™ technologie
Rozmezí měření: 0 až 99 mmHg
Zobrazení: křivka CO2 a numerické hodnoty EtCO2

Jednotky: mmHg, kPa, %; volitelné uživatelem
Automatická kompenzace okolního tlaku

Přesnost CO2 (>20 min):
0 až 38 mmHg: ±2 mmHg
39 až 99 mmHg: ±5% z načítání + 0,08% pro každý 1 mmHg
Zahřívání: 30 sekund (typicky), 180 sekund max
Doba odezvy: 2,9 sekundy (včetně doby zpoždění
a vzestupu)
Rozmezí respirační frekvence: 0 až 60 dechů za minutu (d/min)
Přesnost respirační frekvence:
0 až 40 d/min: ±1 d/min
41 až 60 d/min: ±2 d/min

Invazivní tlak (2 kanály)

Rozmezí měření: -30 až +300 mmHg v šesti uživatelem
nastavitelných rozsazích

Zobrazení: křivka invazivního tlaku a numerické hodnoty

Jednotky: mmHg, kPa

Uživatelem zvolitelné označení: ART, PA, CVP, ICP, LAP

Typ převodníku: tenzometrický odporový most

Citlivost převodníku: 5mV/V/mmHg

Šířka pásma: 0 – 30 Hz (< -3dB)

Numerická přesnost: ±1 mmHg nebo 2% z načítání, podle
toho, co je větší, plus chyba převodníku

Unikající proud: splňuje požadavky ANSI/AAMI/IEC 

Trend

Zobrazení: Výběr srdeční frekvence, SpO2 (%), EtCO2,
respirační frekvence, NIBP, P1, P2, ST zobrazený v kanálech
2 a 3.

Časový rozsah: Auto, 30 minut, 1, 2, 4 nebo 8 hodin

Doba: až 8 hodin s -06 paměGovou deskou PCB nebo
pozdější. Omezená kapacita ukládání s dřívější verzí.

ST segment: Po počáteční analýze 12- svodého EKG,
automaticky zvolí a sleduje svod s největším posunem ST

ALARMY

Quick Set: Aktivuje alarmová hlášení pro všechny parametry

VF/VT alarm: Aktivuje kontinuální CPSS monitorování
v Manuálním režimu

(VF – fibrilace komor, VT – komorová tachykardie)

Apnea alarm: nastane po uplynutí 30 sekund od poslední
detekované respirace.

INTERPRETAČNÍ ALGORITMUS

12- svodý interpretační algoritmus: GE Medical 12SL,
včetně AMI sdělení

TISKÁRNA

Provádí kontinuální tisk proužku zobrazených informací
o pacientovi

Rozměry papíru: 50 mm nebo volitelně 100 mm

Rychlost tisku: 25 mm/sec ±5% (měřeno v souladu s AAMI
EC-11, 4.2.5.2)

Zpoždění: 8 sekund

Autoprint: Události v podobě křivek se tisknou automaticky
(konfigurovatelné uživatelem)

Volitelně 50mm/s pro 12- svodé EKG záznamy

KMITOČTOVÁ ODEZVA

Diagnostická: 0,05 až 150 Hz nebo 0,05 až 40 Hz
(konfigurovatelné uživatelem)

Monitorovací: 0,67 až 40 Hz nebo 1 až 30 Hz
(konfigurovatelné uživatelem)

Defibrilační elektrody (pádla): 2,5 až 30 Hz

Analogový EKG výstup: 0,67 až 32 Hz
(s výjimkou EKG získaného pomocí pádel – 2,5 až 30 Hz 
a 1,3 až 23 Hz pro monitorovací kmitočtovou odezvu 1 až 30 Hz)

DEFIBRILÁTOR

Tvar vlny (Bifázický): Bifázický seříznutý exponenciální
s kompenzací napětí a doby dle impedance pacienta.

Tvar vlny (Monofázický, Edmark): Tlumená sinusoida tvaru
podle AAMI DF2-1989, 3.2.1.5.1

Přesnost energie: ±1 J nebo 10% z nastavení při impedanci
50 ohmů, podle toho, co je větší.
±1 J nebo ±5%, podle toho, co je větší, z hodnoty 50 ohmů
do 25 až 200 ohmů.*

Defibrilační elektrody: QUIK-COMBO
stimulační/defibrilační/EKG elektrody (standard)

FAST-PATCH jednorázové defibrilační/EKG elektrody
(volitelné)

Standardní defibrilační elektrody (pádla)

Interní defibrilační elektrody s kontrolou výboje (volitelné)

Zevní sterilizovatelné defibrilační elektrody (volitelné)

Délka kabelu: 2,4 m dlouhý QUIK-COMBO kabel (nezahrnuje
soupravu elektrod)

MANUÁLNÍ DEFIBRILACE

Volba energie (Monofázická): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,
30, 50, 70, 100, 150, 200, 300 a 360 joulů nebo uživatelem
nastavitelná sekvence 200/200/360 nebo 200/300/360 joulů
Volba energie (Bifázická): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20,
30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325
a 360 joulů nebo uživatelem nastavitelná sekvence 100 až
200, 100 až 300, 100 až 360 joulů

Doba nabíjení: Doba nabíjení na 360 J méně než 10 vteřin,
typická hodnota

Synchronizovaná kardioverze: Přenos energie začíná
během 60 ms po QRS komplexu

PODPŮRNÝ REŽIM (ADVISORY)

Shock Advisory System (SAS) je systém analýzy EKG,
který informuje obsluhu o tom, zda algoritmus detekuje
defibrilovatelný nebo ne-defibrilovatelný EKG rytmus. SAS
snímá EKG pouze cestou terapeutických elektrod.

Doba do dodání výboje: Při použití plně nabité baterie
při normální pokojové teplotě je zařízení připraveno na dodání
výboje do 20 vteřin po zjištění iniciálního rytmu indikovaného
pro dodání výboje – „Shock Advised“.

Výstupní energie (Monofázická): Uživatelem nastavitelná
sekvence 200/200/360 nebo 200/300/360 joulů.

Výstupní energie (Bifázická): Uživatelem nastavitelná
sekvence tří následných výbojů v rozmezí
200, 200 až 300 a 200 až 360 joulů.

*Poznámka: Přesnost ±5% platí pro nalepené jednorázové
terapeutické elektrody. Výstupní energie je omezena
dostupnou energií, která má za následek dodání výboje 
360J do zátěže 50 ohmů.

KARDIOSTIMULÁTOR

Režim stimulace: Demand nebo non-demand
Frekvence a proud přednastavené (konfigurovatelné
uživatelem)

Stimulační frekvence: 40 až 170 impulsů/min

Přesnost frekvence: ±1,5 % v celém frekvenčním rozsahu

Tvar impulsu (výstup): Monofázický, seříznutý
exponenciální proudový impuls (20 ± 1 ms)

Výstupní proud: 0 až 200 mA

Pauza: Při aktivaci snižuje čtyřnásobně frekvenci stimulačních
impulsů

Refrakterní doba: 200 až 300 ms ±3% (v závislosti
na frekvenci)

POŽADAVKY NA ZEVNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota, při provozu: 0˚C až 50˚C
SpO2: 5˚C až 45˚C

Teplota, mimo provoz: -20˚C až +60˚C
(s výjimkou terapeutických elektrod a baterií)

Relativní vlhkost, při provozu: 5 až 95%, bez kondenzace

Atmosférický tlak, při provozu:
vnější do 429 mm Hg
(0 až 4572 m)

Vodovzdornost, při provozu: IPX4
(nepromokavý) podle IEC 529 (s instalovanými bateriemi
a kabely)

EMC: Emise: MIL-STD-461D, RE101;
EN55011, třída B, skupina 1

Citlivost: MIL-STD-461D, CS114, RS101

Náraz (pád): 5 pádů na každou stranu z 18 palců 
(1 palec = cca 2,5 cm) na ocelový povrch

Vibrace: MIL-STD-810E, metoda 514,4
Letoun s vrtulovým pohonem – kategorie 4, 
vrtulník – kategorie 6 (3,75 g) a pozemní vozidlo 
– kategorie 8 (3,14 g)

AC a DC NAPÁJECÍ ADAPTÉR

Funkce

Rozměry: 27,7 x 16,8 cm

Hmotnost: < 2,3 kg (včetně kabelů) 

Nabíjecí čas (u plně vybité baterie):
FASTPAK a FASTPAK 2: 1,5 hod

LIFEPAK NiCd 3009376-00: 2,1 hod

LIFEPAK NiCd 3009376-01: 3,0 hod

LIFEPAK SLA: typicky 6 hodin, maximálně 12 hodin

Vstup AC (střídavý proud): akceptuje síGové napětí:
90 až 265 VAC, 47 až 63 Hz (tuzemské/mezinárodní)
108 až 118 VAC, 380 až 420 Hz (vojenské)

DC vstup (stejnosměrný proud): 9 až 16 VDC

Pojistky: Dvě 250 V pojistky (100 až 200 V: T5A;
220 až 240 V; T2,5 A) v modulu vstupu napětí
(pouze u AC napájecího adapteru)

Zevní prostředí

IPX1 per IEC 529

Výška nad mořem, při provozu: Do 4545 m

Výška nad mořem, mimo provoz: Do 5455 m

Vlhkost: 5 až 95 %, bez kondenzace

Teplota, při provozu: 0˚C až 50˚C

Teplota, při skladování: -20˚C až 65˚C
(následuje jedna hodina teplotní stabilizace při teplotě
v rozmezí provozní teploty)

Vibrace, při provozu a mimo provoz:
MIL-STD-810E, Metoda 514.4 kategorie 4, 6, 8

Všechny specifikace jsou při teplotě 20˚C 
není-li uvedeno jinak.
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Medtronic Physio-Control
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel.: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
Internet: www.physiocontrol.com
Internet: www.medtronic.com

Zástupce pro Evropskou Unii
Basingstoke, Velká Británie
Tel.: 44.1256.782.727
Fax: 44.1256.782.728

Kanada
Richmond Hill, Ontario
Tel.: 905.709.4330
Fax: 905.709.3336

Anglie/Irsko
Basingstoke, Velká Británie
Tel.: 44.1256.782.727
Fax: 44.1256.782.728

Francie
Lyon - St Priest, Francie
Tel.: 33.1.72.79.26.26
Fax: 33.1.72.79.26.36

Německo/Švýcarsko
Fernwald, Německo
Tel.: 49.6404.91.41.0
Fax: 49.6404.91.41.20

Rakousko
Vídeň, Rakousko
Tel.: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1.240.44.600

Itálie
Sesto Fiorentino, Itálie
Tel.: 39.055.302.701
Fax: 39.055.302.4029

Holandsko
Hoofddorp, Holandsko
Tel.: 31.30.6.533.640
Fax: 31.30.6.535.822

Španělsko
Madrid, Španělsko
Tel.: 34.91.375.60.50
Fax: 34.91.375.60.55

Skandinávie
Järfälla, Švédsko
Tel.: 46.85.80.945.00
Fax: 46.85.80.945.05

Asie-Pacifik
Christchurch, Nový Zéland
Tel.: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374

Latinská Amerika
Miami, Florida
Tel.: 786.242.6661
Fax: 786.242.4505

Střední východ
Dubai, Spojené Emiráty
Tel.: 971.4.826.532
Fax: 971.4.827.970

Ma-arsko
BudapešG, MaHarsko
Tel.: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230

Polsko
Varšava, Polsko
Tel.: 48.22.613.38.13
Fax: 48.22.613.38.11

Česká republika
Praha, Česká republika
Tel.: 420.296.579.580
Fax: 420.296.579.589
www.medtronicphysiocontrol.cz

Čínská lidová republika
Peking, Čína
Tel.: 86.10.6708.1162
Fax: 86.10.6708.1163

PHYSIO-CONTROL, LIFEPAK, LIFENET, FAST-PATCH a FASTPAK jsou registrované ochranné značky firmy Medtronic Physio-Control Corp. CODE SUMMARY, QUIK-COMBO, ADAPTIV a Shock Advisory System jsou ochranné značky firmy Medtronic Physio-Control Corp.
Medtronic je registrovaná ochranné značky firmy Medtronic, Inc. MUSE CV a 12SL jsou registrované ochranné značky firmy GE Medical Systems. Microstream a FilterLine jsou ochranné značky firmy Oridion Medical, Ltd.
 2000 Medtronic Physio-Control Corp. Vytištěno v ČR. Specifikace se mění bez jakéhokoli upozornění.

P/N 3011157-006

do kardiovaskulárního informačního systému GE Medical 
MUSE CV.

K dispozici je pulzní oximetr s Nellcor C-LOCK EKG synchronizací, 
který umožňuje měření pulzní oximetrie časově shodné 
s EKG signálem.

K dispozici je monitorování End Tidal (ET) CO2 pro použití u intubovaných
a neintubovaných pacientů. Jedinečný způsob zpracování vlhkosti vylučuje
potřebu odkalovací nádobky nebo dalších filtrů vlhkosti. Zdokonalená 

technologie Microstream™ a příslušenství FilterLine™ omezuje náklady na
údržbu spojené s mainstream senzory a poškozením kabelu.
K dispozici je rovněž oscilometrické neinvazivní monitorování tlaku krve (NIBP)
s ověřenou funkčností v prostředí se zvýšenou hlučností a pohybem.
Automatické měřící módy poskytují získání hodnot vitální funkce
v programovatelných intervalech v závislosti na stavu pacienta.

NapěAové AC a DC adaptery souží jednak pro přívod napětí ze sítě a jednak
jako dobíječky baterií. K dispozici je kompletní řada baterií, umožňující jejich
použití podle různých požadavků, s vizuální indikací zbývající kapacity.

�

Výroba: Písmovka – typografické studio


