dyna 10
BİLGİSAYAR BAZLI ÜRODİNAMİK

Gelişmiş Bilgisayar Bazlı Ürodinami
dyna-10 pratik, kullanıcı dostu basınç akım çalışmaları(BAÇ) için tasarlanmış
kompakt/taşınabilir yüksek teknoloji(High-Tech) Ürodinami sistemidir. Cihaz
herhangi bir bilgisayar ile çalışabilir. Hasta işemeye başladığında araştırma
otomatik başlar. Akım ve hacim ölçekleri ayarlanabilir. Hastanın datası test
sonuçları ile birlikte hard diske kaydolur ve daha sonra istenildiği zaman
ulaşılabilir.
Cihazın kendisinde bulunan yazıcıdan üroflovmetri, sistometrogram (CMG) &
Basınç -akım sonuçları ve hasta bilgisinin bulunduğu canlı ve temiz çıktılar
almak mümkün. Ayrıca klinik/hastane adını da raporun en ütünde çıkarır.
Grafiksel basınç-akım çizelgeleri alfanumerik data tarafından desteklenmektedir.
6 Kanal : Akım, Boşaltılan Hacim, Pves, Pabd, Pdet, Akıtılan Hacim
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! Kullanıcı dostu bilgisayar bazlı sistem. Özel bir eğitim gerektirmez.
! Donanım ile iletişim için bilgisayarın paralel portlarını/bağlantısını kuıllanır. rt can
Ayrıca aynı port/bağlantı noktası bir yazıcı ile paylaşılabilir.
! Renkli veya Siyah&Beyaz çıktı
! Bütün raporlar gerekli bilgilerin yer aldığı antetli kağıda çıkarılır.
! Minimum PC Gereksinimleri : 128MB RAM, 4GB HDD,WIN98 veya 2000 veya
XP SPII as OS ile çalışabilecek herhangi bir yazıcı
! Eşzamanlı renkli görüntüleme
! Uzun test süresi, 120 dakikaya kadar.
! Hastanın bilgisi test sonuçları ile birlikte bilgisayara kaydedilir ve istenildiği
zaman ulaşılabilir.
! Onarım/Tamir maliyeti yok.
! Çıktı grafiksel ve çizgisel parametrelere sahiptir.
! Akım/Debi Ölçme Aralığı: 0~50 ml/sn.
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Belirgin Özellikler

! Hacim Ölçme Aralığı: 0~2000 ml.
! Basınç Ölçümü : -40 ile 300 cm. H2O
! Standart vaka işaretleme. Eklenti yapmak her an mümkündür.
! Nokta&Kırmızı : İmleçi hareket ettirdikçe zamanın belirlenmiş herhangi bir anında ki bütün
kanalların değerlerini görebilirsiniz.
! Test düzenleme ayarları gelecek kullanımlar için tercih edilmiş ayarlar olarak kaydedilebilir.
! Otomotaik artifakt tespiti
! Artifaktlar manuel olarak da işaretlenebilir.
! Artifaktları auto / manuel temizleme imkanı
! Tekrar kullanılabilir idrar konteynırı ve hunisi
! Akım/debi, hacim ve basınç için mükemmel sensör hassasiyeti
! Yürütülen her test için sonuçları tek bir kağıda veya bir çok kağıda yazdırabilme.
! Ful Online yardım ile paketleme
! 24saat e-mail yardım hattı - uysalgoksel@gmail.com
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Üretici :
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Apex MediTech
“Siddhivinayak”, Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634

ASCB(E)

ZQA

Accr
Accrediting
editing
Certifying
Bodies.

www.apex-meditech.com
CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com

Kalitesi Onaylanmış
ISO 13485:2003
ISO 9001:2008

