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Vážení obchodní partneři, vážení přátelé,

je nám ctí informovat Vás o tom, že společnost BTL letos slaví své 25. narozeniny. 
A když se ohlédneme, musíme konstatovat následující: 
Je to čtvrt století intenzivní a tvrdé práce. Je to velké dobrodružství při 
objevování a zlepšování nových technologií. Navazování obchodních, přátelských 
či kamarádských vztahů jak uvnitř naší společnosti, tak i mimo ni. Je to neustálé 
rozrůstání BTL po celém světě. Čtvrtstoletí úspěchů a někdy třeba i neúspěchů. 
A výsledek? BTL se stala již před několika lety největší firmou v oboru. Ale 
dost sebechvály. Té je v obchodním světě až příliš. Pojďme se na chvíli nebavit 
o přístrojích, penězích a službách. Využijme tuto první stranu a řekněme si pár slov 
o věcech, které přesahují význam ekonomických rozvah a výročních zpráv a dávají 
našim firemním interakcím nový rozměr.

BTL patří mezi české firmy, které šíří věhlas naší vlasti v zahraničí.  A to nejen tím, 
že prodává své výrobky, ale i tím, že zaměstnává pracovníky z celého světa, bez 
rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání či pohlaví. Stačí přijmout pravidla hry 
a táhnout za jeden provaz. To je univerzální poselství, které svým přístupem BTL šíří 
po celém světě. A my, zaměstnanci, jsme hrdí na to vše, co BTL představuje nejen 
v ekonomickém a technickém, ale i v tom společenském slova smyslu. A chceme 
čím dál víc přispívat svým malým dílem k tomu, aby se lidem žilo lépe. 
BTL nikdy nebyla obyčejná společnost. Nikdy to nebyl jen nástroj na poskytování 
služeb a vydělávání peněz. BTL byla od svého zrodu spíš idea. Vize toho, jak věci 
zlepšovat. Jak jít kupředu a svým příkladem přetvářet svět. Jak ukázat ostatním, že 
když se chce, tak to skutečně jde. Ukázat, jak opouštět staré vyšlapané cesty, které 
se už přežily a nacházet a prošlapávat nové. To je esence zvaná BTL. 

Žijeme v přelomové době, což asi cítí většina z nás. Ekonomické výsledky jsou 
důležité, ale nejde jen o ně. Uvědomujeme si to stále silněji. Jde o to, abychom se 
my, lidé posunuli tím správným směrem. A my chceme této vizi svým chováním 
přispět. A nejde jen o to přispět finančně na humanitární projekty, což pravidelně 
děláme, ostatně jako asi většina slušných firem. Jde i o to, abychom dokázali 
vykouzlit úsměv na Vaší tváři. Třeba tím, že Vás překvapí jednoduchost ovládání 
našich přístrojů. Či komplexnost, kterou Vám naše technologie přináší. Nebo tím, 
že se Vám náš přístroj prostě jen líbí. Anebo si třeba přístroj vůbec nekoupíte, 
ale uvidíte rádi na kongresu náš stánek, kde pro Vás vždy máme nějaký ten malý 
dárek. Promluvíte si s naším obchodníkem, který Vám vždy poradí, anebo třeba 
jen rozesměje něčím vtipným. Jde o to zbavovat se více svých obav a stresu a víc 
si užívat života. Víc se smát. Tomu chceme přispět. To jsou věci, které zlepšují 
kvalitu života a hranice mezi tím „pracovním“ a tím „osobním“ je ve skutečnosti 
nesmírně úzká. Tyto dva světy se vždy prolínají a ovlivňují se. A teorii o závislosti 
zdravotního stavu na stavu psychickém také všichni dobře známe. Takže se i nadále 
vynasnažíme být na jedné straně těmi největšími profesionály, ale současně i těmi, 
kteří Vás budou prostě bavit. A svět bude lepší! :) 

Tým BTL

ČTVRT100LETÍ S BTL
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Naše prodejní síť zahrnuje
54 POBOČEK na

5 KONTINENTECH.

NEJVYSPĚLEJŠÍ PRODUKTY VE 3 OBORECH.
Fyzioterapie, kardiologie a estetická medicína.

VLASTNÍ VÝVOJOVÉ STŘEDISKO

VLASTNÍ VÝROBA

VLASTNÍ ŠKOLÍCÍ CENTRUM

S více než 1300 ZAMĚSTNANCI  
a 235 VÝVOJOVÝMI INŽENÝRY

se neustále rozrůstáme. 

EVROPSKÉ VÝROBNÍ ZÁVODY
s plochou přes 120 000 m2 .

O SPOLEČNOSTI
Firma BTL působí na trzích se zdravotnickou technikou již od roku 1993 a postupně se 
propracovala na pozici jednoho z nejaktivnějších dodavatelů technologií pro kardiologii, 
fyzioterapii a estetickou medicínu. Naše společnost každoročně přináší několik novinek, které 
zlepšují kvalitu života pacientů a usnadňují práci poskytovatelům zdravotní péče.

CENTRÁLA BTL NA PRAZE 6
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KONTAKTY

Radek Čáp (K2)

produktový specialista

+420 777 920 274

cap@btl.cz

Alexej Kolva (K3)

produktový specialista

+420 777 920 275

kolva@btl.cz

Vladimír Brandejs (K1)

obchodní ředitel

+420 777 920 273

brandejs@btl.cz

R3

K1

K3

K2

SERVIS
Servisní střediska
270 002 412, servis@btl.cz

OBCHOD
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KOMPLETNÍ  
ŘEŠENÍ

BTL CARDIOPOINT®

UCELENÁ KLINICKÁ PLATFORMA

BTL CardioPoint je akviziční, archivační a diagnostická platforma poskytující kompletní 
řešení pro kardiologii, interní medicínu, praktické lékaře, interní medicínu, nemocnice atd.

JEDNOTNÁ PACIENTSKÁ DATABÁZE

Informace o pacientech a výsledcích vyšetření v rámci všech aplikacích BTL CardioPoint 
jsou shromažďovány do přehledné pacientské databáze.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ DAT

BTL CardioPoint-NET je nástroj pro rychlou a účinnou správu pacientských dat.  BTL nabízí 
řešení pro malé ambulantní zdravotnické zařízení, stejně jako pro větší kliniky a nemocnice.



BTL CARDIOPOINT® NET

ŠETŘÍ ČAS

Správa elektronické zdravotnické dokumentace přispívá ke skutečnosti, že lékaři a sestry 
ušetří značné množství času. Jedna jediná pacientská databáze rovněž napomáhá eliminaci 
duplicitních vyšetření.

SNÍŽUJE NÁKLADY

BTL CardioPoint® NET rovněž šetří náklady na tisk a archivaci díky digitálnímu řešení 
administrativy elektronických dokumentů a záznamů. Celkové úspory mohou odhadem 
činit až deseti tisíce korun ročně.

OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Kompletní informace o pacientech jsou dostupné z libovolného místa v rámci daného 
zdravotnického zařízení. Pomocí BTL CardioPoint® NET lze vytvořit samostatný 
kardiologický informační systém a integrovat jej do stávajícího informačního systému.

Zlepšení kvality poskytované péče, zvýšení produktivity zdravotnického personálu 
a snížení nákladů představují současné trendy v oblasti poskytování zdravotní péče. BTL 
CardioPoint® NET má pozitivní vliv na všechny tři parametry najednou.

Univerzálnost tohoto produktu nabízí řešení jak pro malá ambulantní zdravotnická zařízení, 
tak pro větší kliniky a nemocnice, které požadují vhodný nástroj pro rychlou a účinnou 
správu informací o pacientech a vyšetřeních.
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ŘEŠENÍ PRO ORDINACE
BTL CardioPoint® NEToffice

ZJEDNODUŠENÍ 
LÉKAŘSKÉ AGENDY

BTL CardioPoint® NEToffice usnadňuje plnou 
integraci softwaru BTL CardioPoint® do 
ambulantního softwaru, což umožňuje jeho 
rozšíření o kardiologické aplikace.
Řešení NEToffice šetří čas, který by zabralo 
kopírování pacientských údajů a výsledků 
z jednoho softwaru do druhého.

KOMPLETNÍ HISTORIE 
VYŠETŘENÍ

Výsledky vyšetření včetně přiložené 
zprávy se automaticky přenášejí přímo do 
zdravotních záznamů pacienta
v informačním systému ordinace, kde jsou 
neustále k dispozici pro budoucí použití. 

BTL CardioPoint® NEToffice podporuje komunikaci s běžně používanými systémy pro 
správu lékařské praxe. Integrováním BTL CardioPoint® do softwarového programu ordinace 
se kardiovaskulární vyšetření mohou stát přirozenou součástí každé ambulantní praxe.

BTL CardioPoint

MODERNÍ PRACOVIŠTĚ

BTL CardioPoint® je nainstalován v síti dvou počítačů – počítače zdravotní sestry a počítače 
lékaře. Takovéto řešení zvyšuje efektivitu lékařské praxe.

1. krok:  Sestra zadá údaje o pacientovi 
a provede EKG

2. krok:  Lékař vyhodnotí EKG a výsledky jsou uloženy 
do zdravotních záznamů pacienta.

CardioPoint-Net
technické specifikace na straně 84
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ŘEŠENÍ PRO KLINIKY
BTL CardioPoint® NETclinic

KLINICKÉ PROCESY OPTIMALIZACE

BTL CardioPoint® NETclinic urychluje a automatizuje kardiovaskulární vyšetření. Od 
vložení údajů o pacientovi, přes provedení záznamu, až po vyhodnocení jiným lékařem na 
kterémkoliv místě kliniky.

ARCHIVACE LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV

Výsledky vyšetření společně s lékařským závěrem mohou být rovněž odeslány do 
informačních systémů  kliniky (CIS) a archivačních systémů (PACS).

NEZÁVISLÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

BTL CardioPoint® lze nainstalovat do libovolného množství počítačů, které lze použít 
k vytvoření sítě. Všechna diagnostická data jsou ukládána v elektronické podobě, takže 
není nutné je tisknout nebo fyzicky archivovat. Informace o pacientech a vyšetřeních 
jednoduše zůstávají neustále přístupné pro budoucí použití.

BTL CardioPoint® NETclinic je řešení, které přináší snadné propojení jednotlivých počítačů 
s BTL CardioPoint. Síť umožňuje sdílení kompletních kardiologických záznamů včetně 
pacientských údajů v rámci daného zdravotnického zařízení.

BTL CardioPoint® NETclinic má své místo jak na specializovaných 
kardiologických klinikách, tak v klinických zařízeních poskytujících 
komplexní zdravotní péči.

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint® NETclinic

1. krok:  Sestra zadá údaje o pacientovi  
a provede EKG

2. krok:  Lékař vyhodnotí EKG 

3. krok:  Elektronická archivace 
výsledků vyšetření

ARCHIV

EKG

ERG
O

Holt
er

ABP
M

EKG

CardioPoint® Net
technické specifikace na straně 84
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výsledky

pacienti

objednávky

HL7

HL7 HL7

NIS

ŘEŠENÍ PRO NEMOCNICE
BTL CardioPoint® NEThospital

ELEKTRONICKÁ 
DOKUMENTACE

NEThospital zajišťuje elektronické doručení 
objednávek, sdílení výsledků vyšetření a 
aktualizaci pacientských údajů napříč systémy. 
Lékaři mohou pomocí NIS požádat o vyšetření 
od specialistů pracujících se systémem BTL 
CardioPoint®.

ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVY

Lékaři mají v rámci BTL CardioPoint® přímý přístup k aktuálnímu seznamu pacientů 
a k přehledu objednaných vyšetření. Výsledky jsou poté automaticky přiřazeny 
k lékařskému záznamu pacienta v HIS. Na základě těchto informací mohou ostatní 
lékaři rozhodnout o následné léčbě

BTL CardioPoint® NEThospital zajišťuje snadný přístup ke kardiovaskulárním vyšetřením ve 
velkých zdravotnických zařízeních, které denně poskytují zdravotní péči několika stovkám 
pacientů. Umožňuje komunikaci mezi systémem BTL CardioPoint® a nemocničním 
informačním systémem (NIS) pomocí světově nejrozšířenějšího komunikačního standardu 
HL7.
Tento způsob komunikace umožňuje efektivnější pacientskou logistiku a lékařům z celé 
nemocnice poskytuje přístup k výsledkům kardiovaskulárních vyšetření.

BTL CardioPoint® NEThospital

Nemocniční informační systém

BTL CardioPoint®

80% SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Elektronická dokumentace snižuje nutnost 
tisknout dokumentaci v rutinních situacích.

NIS

Holt
er

ABP
M

EKG

EKG

EKG

EKG

Erg
o

Erg
o

CardioPoint-Net
technické specifikace na straně 84
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• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

VYBAVENÍ PRO 
URGENTNÍ PŘÍJEM

BTL CARDIOPOINT®
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BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LT
technické specifikace na straně 89

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92

BTL-08 LC
technické specifikace na straně 89

EKG PŘÍSTROJE BTLBTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG

DEFIBRILÁTORY PRIMEDIC

Primedic DEFIMONITOR XD 
technické specifikace na straně 124

Primedic DEFIMONITOR EVO 
technické specifikace na straně 126



- EKG přístroje BTL
- BTL CardioPoint® SDS
- BTL CardioPoint® ABPM
- BTL CardioPoint® SPIRO
- defibrilátory Primedic
- fyzikální terapie
- vyšetřovací lehátka

VŠEOBECNÍ 
LÉKAŘI
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SDS
MODUL

SPIROMETRIE
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VYBAVENÍ PRO 
VŠEOBECNÉ LÉKAŘE

• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

BTL CARDIOPOINT®
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EKG PŘÍSTROJE BTL

BTL CARDIOPOINT® SDS

BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ ZÁSTAVY
AUTOMATIZOVANÝ EKG SCREENING

•  Minimalizace chybné diagnózy u sportovců
•  98% citlivost automatizované interpretace
•  Unikátní vizualizované výsledky
•  100% splnění Seattle kritérií
•  Vyhodnocení za 5 minut

SDS MODUL pro BTL CARDIOPOINT® EKG
technické specifikace na straně 112

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92

BTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG



V
Š

E
O

B
E

C
N

Í L
É

K
A

Ř
I

34 35 

DEFIBRILÁTORY LIFEPOINT

DEFIBRILÁTORY PRIMEDIC

Life Point Plus AED 
technické specifikace na straně 128

Life Point Pro AED 
technické specifikace na straně 128

Primedic HeartSave AED-M 
technické specifikace na straně 122

Primedic HeartSave AED-PAD 
technické specifikace na straně 122

VŠEOBECNÍ LÉKAŘI TAKÉ 
POUŽÍVAJÍ ... 

BTL CARDIOPOINT® ABPM
ZÁZNAMNÍK S VYNIKAJÍCÍM SW

• Tichý, lehký, přesný
• Síťové sdílení dat
• Snadné a přehledné vyhodnocení
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL-08 ABPM II
technické specifikace na straně 108

BTL CARDIOPOINT® SPIRO
PNEUMOTACHOGRAF 
S POČÍTAČOVÝM SW

• Nízké provozní náklady
• Profesionální diagnostika
• Síťové sdílení dat
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL CARDIOPOINT® SPIRO
technické specifikace na straně 110
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VŠEOBECNÍ LÉKAŘI TAKÉ 
POUŽÍVAJÍ ... 

... PŘÍSTROJE PRO FYZIKÁLNÍ 
TERAPII A LÉČBU BOLESTI, ... 

ELEKTROTERAPIE 
NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM LÉČEBNÝCH PROUDŮ NA TRHU

• Nové protokoly pro léčbu dle hlavního klinického účinku
• Nastavení synchronizace více kanálů při elektrostimulaci
• Test kvality elektrod
•  Elektrodiagnostika: i/t křivka, reobáze, motorický bod, chronaxie, akomodační koeficient
• Přenosné

ULTRAZVUK
PRŮLOM V ULTRAZVUKOVÉ TERAPII

•  Úspora času a úsilí terapeuta při použití aplikátoru HandsFree Sono® *
•  Vhodné pro kombinovanou terapii (elektroléčba + ultrazvuk simultánně)
•  Ergonomické hlavice s vizuální identifikací zvoleného příslušenství a kontrolou kontaktu 

s pacientem
• Předehřívané multifrekvenční ultrazvukové hlavice 1 a 3 MHz

LASEROVÁ TERAPIE 
ERGONOMICKÝ DESIGN PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

•  Dva výstupy pro souběžné připojení rozdílných laserových aplikátorů
•  Široká škála červených a infračervených sond či kombinovaných laserových sprch*
• QUICK protokoly
• Anatomická navigace
• Automatický přepočet terapeutických parametrů
• Laserová akupunktura a Nogierovy frekvence
• Přístrojový stolek*

BTL-4000 SMART a PREMIUM
technické specifikace na straně 129-131

* volitelně * volitelně

BTL-6000 HIL a SWT
technické specifikace na straně 132-134

VYSOKOVÝKONOVÝ LASER 
REVOLUČNÍ LASEROVÁ TECHNOLOGIE

•  Unikátní hluboký průnik do tkáně až 10 cm s výkonem až 12 W v kontinuálním režimu
• 1064 nebo 810 / 980 nm vlnové délky
• Pulzní režim pro okamžité odstranění bolesti
• Přesné vymezení ošetřované oblasti
• Automatická kalibrace laseru

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU
RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD BOLESTI

• Vysoký tlak až 5 barů
• Vysoká frekvence až 22 Hz
• Intuitivní ovládání s barevným dotykovým displejem
•  Snadné použití díky terapeutické encyklopedii s barevnými anatomickými obrázky, uživatelské 

protokoly
• Ergonomický aplikátor pro komfortní užití
• Nejsilnější přenosná rázová vlna na trhu (série 6000)

KOMBINOVANÁ TERAPIE
UNIKÁTNÍ KOMBINACE VYSOKOVÝKONOVÉHO LASERU A TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

•   Neinvazivní alternativa k chirurgickým zákrokům při léčbě muskuloskeletálních disfunkcí 
a kalcifikací

•  Vysoce účinný způsob odstranění bolesti a obnovení mobility
•  Řádově mnohonásobně silnější léčebný účinek než klasický terapeutický laser
• Silný analgetický účinek bez nutnosti farmakoterapie
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... JEDINEČNOU KOLENNÍ 
MOTODLAHU, ...

... TERAPEUTICKÁ 
   A VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA

CPMOTIONTM

JEDINEČNÁ KOLENNÍ MOTODLAHA NA ČESKÉM TRHU

•  Rychlé nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta
• 13 automatických přednastavených protokolů
• Až 50 uživatelských protokolů
• Pro rozšíření terapeutických možností - jeden přístroj pro všechny 3 klouby dolní končetiny
•  Fixace nastavení délky pomocí bajonetového systému  

(unikátní CLICK SYSTÉM – není nutné manuální dotahování)
• Nastavení podpěry končetin pomocí pásů s přezkami 
• Velký displej zobrazuje 5 parametrů najednou

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA
KOMPLETNÍ ŘADA REHABILITAČNÍCH A VYŠETŘOVACÍCH LEHÁTEK

•  Lehátka jsou pečlivě navržena tak, aby splňovala nejpřísnější kritéria s ohledem  
na pacienta i ošetřujícího lékaře

•  Od jednoduchých s pevnou výškou až k šestidílným elektricky polohovatelným 
•  Základním parametry mohou být přizpůsobeny vašim konkrétním požadavkům

BTL-CPMotion K Easy
technické specifikace na straně 135

BTL-CPMotion K Pro
technické specifikace na straně 135

BTL-CPMotion K Elite
technické specifikace na straně 135

Vyšetřovací lehátka
technické specifikace na straně 138



- EKG přístroje BTL
- BTL CardioPoint® SDS
- BTL CardioPoint® CPET
- BTL CardioPoint® HOLTER
- BTL CardioPoint® ABPM
- BTL CardioPoint® STRESS
- defibrilátory Primedic
- ergometry
- kardiorehabilitace

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCE 
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ZÁTĚŽOVÝ TEST SPIROERGOMETRIE

SPIROMETRIE
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VYBAVENÍ PRO 
KARDIOLOGICKOU 
AMBULANCI

• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

BTL CARDIOPOINT®
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EKG PŘÍSTROJE BTL

BTL CARDIOPOINT-SDS
PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ ZÁSTAVY 
AUTOMATIZOVANÝ EKG SCREENING

•  Minimalizace chybné diagnózy u sportovců
•  98% citlivost automatizované interpretace
•  Unikátní vizualizované výsledky
•  100% splnění Seattle kritérií
•  Vyhodnocení za 5 minut

SDS MODUL pro BTL CARDIOPOINT®
technické specifikace na straně 112

BTL-08 LT
technické specifikace na straně 89

BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LC
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92

BTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ  
BEZDRÁTOVÉ EKG
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BTL CARDIOPOINT® CPET 
SPIROERGOMETRIE

BTL CardioPoint® CPET 
technické specifikace na straně 114

Unikátní konstrukce zajišťuje:

• Přesnou analýzu plynů
•  Možnost kombinace dvou různých 

zátěžových jednotek
• Kompletní synchronizaci dat
• Nízké provozní náklady
• Snadnou obsluhu a údržbu

BTL CARDIOPOINT® HOLTER
3/7/12KANÁLOVÝ HOLTER  
S VYNIKAJÍCÍM SW

• Vynikající kvalita signálu
• Síťové sdílení dat
•  Pokročilé diagnostické nástroje 

- reliéfová mapa 
- poincaré graf 
- monitorování aktivity pacienta 
- PSD graf

•  Certifikováno i pro použití v pediatrii pro děti s váhou do 10kg

BTL CardioPoint® Holter H600, H300 a H100
technické specifikace na straně 102

VYUŽIJTE EKG HOLTER KONFIGURÁTOR NA STRANĚ: 104

BTL CARDIOPOINT® ABPM
ZÁZNAMNÍK S VYNIKAJÍCÍM SW

• Tichý, lehký, přesný
• Síťové sdílení dat
• Snadné a přehledné vyhodnocení
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL-08 ABPM II
technické specifikace na straně 108
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BTL CARDIOPOINT® STRESS
EKG S VYNIKAJÍCÍM SW

• Automatický zátěžový protokol
• Možnost vytvoření vlastního protokolu
• Risk skóre
• ST mapy
• QT modul
• Síťové sdílení dat
• Zátěžové moduly

BTL CARDIOPOINT®- ERGO E600 a E300
technické specifikace na straně 96

ERGOMETRY LODE a TREADMILL

PODTLAKOVÉ ELEKTRODY

DEFIBRILÁTORY PRIMEDIC

Primedic DEFIMONITOR XD 
technické specifikace na straně 124

Primedic DEFIMONITOR EVO 
technické specifikace na straně 126

Ergoselect 100 
technické specifikace na straně 98-99

LODE Excalibur Sport 
technické specifikace na straně 99

Ergoselect 4 
technické specifikace na straně 98-99

Ergoselect 200  
technické specifikace na straně 98-99

LODE Corival CPET  
technické specifikace na straně 99

Ergoselect 5
technické specifikace na straně 98-99

Pediatrický ergometr Ergoselect 150 
technické specifikace na straně 98-99

Treadmill BTL  
technické specifikace na straně 99

ERGOMETRY ERGOLINE

Podtlakové elektrody 
technické specifikace na straně 100
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BTL-1800 TILT
VERTIKALIZAČNÍ LEHÁTKO  
PRO TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

• Excelentní stabilita
• Robustní konstrukce a snadná ovladatelnost
• Široká škála barevných variant

BTL-1800
technické specifikace na straně 138

ZÁTĚŽOVÁ ZAŘÍZENÍ CARDIOWISE

XRCISE LINE MED CYCLE
technické specifikace na straně 116

XRCISE LINE MED CIRCLE
technické specifikace na straně 116

XRCISE LINE MED MIX
technické specifikace na straně 116

CARDIOWISE
více informací na straně 116

CARDIO LINE CYCLE 457 MED
technické specifikace na straně 116

XRCISE LINE MED RECUMBENT
technické specifikace na straně 116

XRCISE STRESS ECHO MED
technické specifikace na straně 116

XRCISE LINE MED RUNNER
technické specifikace na straně 116

XRCISE LINE MED CROSS
technické specifikace na straně 116

CARDIOWISE  
NOVÉ MOŽNOSTI 
V KARDIOREHABILITACI

XRCISE CARE nabízí nebývalou škálu možností pro individuální a efektivní kontrolu 
tréninku v rámci kardiorehabilitačního programu.

MODULÁRNÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ DALŠÍHO 
ROZŠIŘOVÁNÍ

•  Z jedné pracovní PC stanice lze monitorovat až  
24 pacientů

•  Souběžná kontrola několika různých typů tréninku
•  Automatické nastavení zátěže 
•  Připojení a kontrola různých typů zátěžových 

zařízení
•  Možnost bezdrátového propojení (volitelně)



- EKG přístroje BTL
- BTL CardioPoint® SDS
- BTL CardioPoint® ABPM
- BTL CardioPoint® SPIRO
- defibrilátory Primedic
- vyšetřovací lehátka

INTERNÍ 
AMBULANCE
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VYBAVENÍ PRO 
INTERNÍ AMBULANCI

• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

BTL CARDIOPOINT®
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•  Minimalizace chybné diagnózy u sportovců
•  98% citlivost automatizované interpretace
•  Unikátní vizualizované výsledky
•  100% splnění Seattle kritérií
•  Vyhodnocení za 5 minut

SDS MODUL pro BTL CARDIOPOINT® EKG
technické specifikace na straně 112

BTL CARDIOPOINT® SDS
PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ ZÁSTAVY
AUTOMATIZOVANÝ EKG SCREENING

BTL-08 LT
technické specifikace na straně 89

BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LC
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

EKG PŘÍSTROJE BTL

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92

BTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG
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BTL-1100 a 1300
VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA

BTL-1300 dvoudílné a trojdílné
technické specifikace na straně 138

BTL-1100 dvoudílné
technické specifikace na straně 138

BTL CARDIOPOINT® ABPM
ZÁZNAMNÍK S VYNIKAJÍCÍM SW

• Tichý, lehký, přesný
• Síťové sdílení dat
• Snadné a přehledné vyhodnocení
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL-08 ABPM II
technické specifikace na straně 108

BTL CARDIOPOINT® SPIRO
PNEUMOTACHOGRAF 
S POČÍTAČOVÝM SW

• Nízké provozní náklady
• Profesionální diagnostika
• Síťové sdílení dat
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL CardioPoint® Spiro a Spiro Pro
technické specifikace na straně 110



SPORTOVNÍ 
MEDICÍNA
- EKG přístroje BTL
- BTL CardioPoint® SDS
- BTL CardioPoint® CPET
- BTL CardioPoint® HOLTER
- BTL CardioPoint® SPIRO
- BTL CardioPoint® STRESS
- defibrilátory Primedic
- ergometry
- fyzikální terapie
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VYBAVENÍ PRO 
SPORTOVNÍ MEDICÍNU

• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

BTL CARDIOPOINT®
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EKG PŘÍSTROJE BTL

BTL CARDIOPOINT® SDS
PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ ZÁSTAVY 
AUTOMATIZOVANÝ EKG SCREENING

•  Minimalizace chybné diagnózy u sportovců
•  98% citlivost automatizované interpretace
•  Unikátní vizualizované výsledky
•  100% splnění Seattle kritérií
•  Vyhodnocení za 5 minut

SDS MODUL pro BTL CARDIOPOINT®
technické specifikace na straně 112

BTL-08 LT
technické specifikace na straně 89

BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LC
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

BTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92
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BTL CARDIOPOINT® CPET  
SPIROERGOMETRIE

BTL CardioPoint® CPET 
technické specifikace na straně 114

BTL CARDIOPOINT® HOLTER
3/7/12KANÁLOVÝ HOLTER  
S VYNIKAJÍCÍM SW

• Vynikající kvalita signálu
• Síťové sdílení dat
•  Pokročilé diagnostické nástroje 

- reliéfová mapa 
- poincaré graf 
- monitorování aktivity pacienta 
- PSD graf

•  Certifikováno i pro použití v pediatrii pro děti s váhou do 10kg

BTL CardioPoint® Holter H600, H300 a H100
technické specifikace na straně 102

VYUŽIJTE EKG HOLTER KONFIGURÁTOR NA STRANĚ: 104

BTL CARDIOPOINT® SPIRO
PNEUMOTACHOGRAF 
S POČÍTAČOVÝM SW

• Nízké provozní náklady
• Profesionální diagnostika
• Síťové sdílení dat
• Export a sdílení dat pro konsiliární účely

BTL CardioPoint® Spiro a Spiro Pro
technické specifikace na straně 110

BTL CARDIOPOINT® STRESS
EKG S VYNIKAJÍCÍM SW

• Automatický zátěžový protokol

• Možnost vytvoření vlastního protokolu

• Risk skóre

• ST mapy

• QT modul

• Síťové sdílení dat

• Zátěžové moduly

BTL CARDIOPOINT®- ERGO E600 a E300
technické specifikace na straně 96

Unikátní konstrukce zajišťuje:

• Přesnou analýzu plynů
•  Možnost kombinace dvou různých 

zátěžových jednotek
• Kompletní synchronizaci dat
• Nízké provozní náklady
• Snadnou obsluhu a údržbu
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ERGOMETRY ERGOLINE

ERGOMETRY LODE a TREADMILL

PODTLAKOVÉ ELEKTRODY

DEFIBRILÁTORY PRIMEDIC
Ergoselect 100 
technické specifikace na straně 98-99

Ergoselect 4 
technické specifikace na straně 98-99

Ergometr Lode Excalibur Sport 
technické specifikace na straně 99

Podtlakové elektrody 
technické specifikace na straně 100

Primedic DEFIMONITOR XD 
technické specifikace na straně 124

Ergoselect 200  
technické specifikace na straně 98-99

Ergoselect 5
technické specifikace na straně 98-99

Ergometr Lode Corival 
technické specifikace na straně 99

Primedic DEFIMONITOR EVO 
technické specifikace na straně 126

Pediatrický ergometr Ergoselect 150 
technické specifikace na straně 98-99

BTL Treadmill 
technické specifikace na straně 99

SPORTOVNÍ LÉKAŘI TAKÉ 
POUŽÍVAJÍ ... 
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BTL-4000 SMART & PREMIUM
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO FYZIOTERAPII

BTL-6000 HIL
LASEROVÁ TERAPIE PRO AKUTNÍ STAVY

Nová, technologicky vyspělá a cenově dostupná řada systémů pro rehabilitaci nabízí přístroje 
pro ultrazvukovou terapii, elektroterapii, magnetoterapii a laserovou terapii. Díky bezobslužným 
technologiím šetříte svůj čas.

•  Jednoduché ovládání
•  Ucelená řada aplikátorů a příslušenství
•  Bezobslužný aplikátor pro ultrazvuk HandsFree SonoTM

•  Přesnost
•  Terapeutické protokoly 
•  Anatomické navigace

• Nová generace rehabilitační laserové technologie
• Bezbolestná a neinvazivní léčba bez vedlejších účinků
• Hlubší prostup do tkáně
• 50× vyšší výkon než u běžné laserové terapie

Revoluční metoda léčby bolesti, vyvinutá na základě ověřených medicínských principů

BTL-4000 Smart & Premium 
technické specifikace na straně 129-131

BTL-6000 HIL 
technické specifikace na straně 132

BTL-6000 SWT
KONEC CHRONICKÉ BOLESTI

Nejčastější indikace:
• Bolesti ramene
• Bolesti Achillovy šlachy
• Bolest v oblasti třísel
• Bolest podkolenní šlachy
•  Při potížích s „tenisovým loktem“ a „skokanským“ kolenem 
• Patní ostruha

BTL terapie rázovou vlnou je neinvazivní řešení bolesti muskuloskeletální soustavy. Rozpouští 
vápenaté fibroblasty, zvyšuje produkci kolagenu, snižuje svalové pnutí, má analgetický efekt.

BTL-6000 SWT
technické specifikace na straně 133

BTL-6000 SWT & HIL 
KOMBINOVANÁ TERAPIE RÁZOVOU 
VLNOU A VYSOKOVÝKONOVÝM 
LASEREM
Kombinovaná terapie rázové vlny a vysokovýkonové laseru významným 
způsobem zlepšuje léčbu pacientů s pohybovými poruchami. Ve 
srovnání s tradičními fyzikálními metodami léčby pohybového aparátu 
vykazuje kombinovaná léčba SWT a HIL vynikající výsledky především 
v dlouhodobém horizontu.

BTL-6000 SWT & HIL
technické specifikace na straně 134
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BTL-6000 LYMPHASTIM
MODERNÍ TECHNOLOGIE  
PRO LÉČBU OTOKŮ A REGENERACI

Lymfodrenáž, neboli lymfatická masáž se užívá při léčbě otoků 
jakéhokoliv původu. Lymfatické drenáže působí na lymfatický systém, 
který je tvořen mízními cévami a uzlinami. Přístrojová lymfodrenáž 
stlačuje končetinu a vyvolává tlakové vlny, které se snaží obnovit jak 
lymfatický, tak žilní systém.

BTL-1100 a 1300
VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA

BTL-1300 dvoudílné a trojdílné
technické specifikace na straně 138

BTL-1100 dvoudílné
technické specifikace na straně 138

BTL-6000 Lymphastim
technické specifikace na straně 137

BTL-6000 TR-THERAPY
OKAMŽITÁ ÚLEVA OD BOLESTI 
A SNÍŽENÍ OTOKU

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE
• Lokální svalové křeče
• Spoušťové body
• Bolesti svalů
• Záněty šlach
• Bolesti krční páteře
• Poúrazové otoky

TR-Therapy přináší novou koncepci, která umožňuje efektivní kombinaci jedinečných 
manuálních schopností terapeuta s fyzikální modalitou. Účinek léčby se prostřednictvím 
tohoto současného působení výrazně lepší a terapie přináší okamžité a dlouhodobé 
výsledky. Bezprostřední terapeutický účinek je pacientem okamžitě vnímán a přetrvává 
dlouho po terapii.

BTL-6000 TR-Therapy 
technické specifikace na straně 136
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VYBAVENÍ PRO 
LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

• Jednoduchý a adaptivní SW
•  Sdílení klinických dat prostřednictvím pevného síťového 

připojení nebo bezdrátového přenosu dat 
• Pokročilé diagnostické nástroje

BTL CARDIOPOINT®
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BTL-08 MT Plus
technické specifikace na straně 89

BTL-08 SD
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LT
technické specifikace na straně 89

BTL-08 LC
technické specifikace na straně 89

EKG PŘÍSTROJE BTL

BTL FLEXI 12 EKG
technické specifikace na straně 92

BTL FLEXI 12 EKG
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jednotlivé vlastnosti řešení BTL CardioPoint-NET lze kombinovat tak, aby vyhovovaly 
specifickým potřebám zdravotnického zařízení.

STANDARD PREMIUM

INTEGRACE DO SYSTÉMŮ TŘETÍCH STRAN (NAPŘ. EHR, AIS...)

Vytvoření/aktualizace pacienta v BTL CardioPoint ze systému třetí strany pomocí 
pluginu HL7, GDT nebo BTL Medicus

• •

Odeslání závěrečné zprávy a lékařského závěru zpět do systému třetí strany 
pomocí pluginu HL7, GDT nebo BTL Medicus

• •

Spuštění/editace vyšetření přímo ze systému třetí strany pomocí pluginu GDT nebo 
BTL Medicus

• •

NEZÁVISLÁ SÍŤ BTL CARDIOPOINT

Možnost sdílet pacientské informace • •

Možnost sdílet kompletní údaje o vyšetření • •

Možnost sdílet závěrečné zprávy • •

Možnost simultánního přístupu k výsledkům vyšetření z více počítačů v síti • •

Všechna data jsou uložena na určeném disku v šifrovaném formátu • •

ARCHIVACE

Možnost archivace dat vyšetření • •

Možnost archivace závěrečných zpráv v PACS pomocí komunikace DICOM • •

Možnost prohlížení výsledků vyšetření v jakémkoliv prohlížeči PACS • •

Podpora DICOM Encapsulated PDF Storage • •

Podpora DICOM Secondary Capture Image Storage • •

Podpora DICOM Multi-frame True  Color SC Storage • •

Možnost exportu závěrečných zpráv ve formátech PDF, SVG nebo JPEG • •

Možnost exportu kompletních dat vyšetření v  patentovaném formátu BTL (mewzip) • •

KONEKTIVITA HL7

Komunikace BTL CardioPoint s NIS (nemocniční informační systém) 

Odeslání lékařského závěru a PDF zprávy zpět do HIS pomocí příkazu HL7 • •

Odeslání výsledků pozorování, když vyšetření dosáhne určitého stavu zpět do NIS 
pomocí příkazu HL7

•

Komunikace NIS s BTL CardioPoint 

Vytvoření pacienta v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7 •

Aktualizace pacienta v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7 •

Sloučení pacientů v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7 •

Odeslání žádosti o pracovní seznam do BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7 •

Aktualizace objednávky vyšetření pomocí příkazu HL7 •

Možnost zrušení objednaného vyšetření pomocí příkazu HL7 •

POUŽITÉ ZKRATKY

GDT
(Gerätedatentransfer) je standardní definice pravidel pro komunikaci a výměnu 
dat mezi lékařskými softwarovými aplikacemi; zpravidla v menších ambulantních 
zdravotnických zařízeních.

HL7
(Health Level-7) je standardní definice pravidel pro komunikaci a výměnu dat 
mezi lékařskými softwarovými aplikacemi; zpravidla u středně velkých a velkých 
zdravotnických zařízení.

DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine) je standardní definice pravidel 
pro ukládání a přenos lékařské obrazové dokumentace v různých zdravotnických 
zařízeních.

HIS
(Hospital Information System) je aplikace zdravotnického softwaru, která zahrnuje 
klinické, finanční a provozní aspekty nemocničního provozu.

PACS
(Picture Archiving and Communication System) je zdravotnická technologie pro 
ukládání, správu a distribuci lékařské obrazové dokumentace ve formátu DICOM.

EHR (Electronic Health Record) je digitální podoba lékařské zprávy pacienta.

AIS
(Ambulatory Information System) je softwarová aplikace používaná pro správu 
lékařských záznamů pacienta v rámci ambulantní péče.

BTL CARDIOPOINT® NET
OKAMŽITÝ PŘÍSTUP 
K INFORMACÍM
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KLIDOVÉ EKG
NEJMODERNĚJŠÍ 
DOSTUPNÉ 
TECHNOLOGIE
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KLIDOVÉ EKG
NEJMODERNĚJŠÍ 
DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE
Přístroje BTL jsou vyrobeny s využitím nejmodernější dostupné technologie a vynikají 
svým moderním designem, funkčností a snadnou obsluhou.

Všechny modely, které BTL vyrábí, jsou uspořádány do tří produktových řad na 
základě jejich velikosti a funkcí.

EKG ŘADY L
Dvanáctikanálové EKG přístroje řady L jsou profesionální 
elektrokardiografy určené speciálně pro kardiologická oddělení 
a kliniky. Přístroje jsou vyrobeny s využitím nejmodernější dostupné 
technologie a vynikají svým moderním designem, funkčností 
a snadnou obsluhou. Možnost komunikace přes Wifi nebo LAN.

EKG ŘADY M
EKG přístroje BTL-08 MT Plus jsou vybaveny všemi pokročilými 
funkcemi modelů řady L, ale v menším a lehčím designu. Tyto EKG 
přístroje jsou vhodné pro široké spektrum uživatelů. Díky barevné 
dotykové obrazovce, kvalitnímu tisku a možnosti spirometrie jsou 
tyto přístroje výkonné, ale přitom snadno ovladatelné.

EKG ŘADY S
EKG přístroje BTL-08 řady S jsou známy především svou přenosností 
a dlouhou výdrží provozu při napájení z baterií. LCD displej umožňuje 
sledovat jeden zvolený kanál a další příslušné informace, jako je 
rychlost papíru, amplituda atd. Stejně jako u všech ostatních EKG 
přístrojů BTL, je komfort uživatele zajištěn jednotlačítkovou obsluhou 
a uživatelsky přívětivým menu.

BTL CARDIOPOINT® EKG
KVALITA SIGNÁLU 
PRO PŘESNÉ VYHODNOCENÍ
Software BTL CardioPoint® představuje skvělý doplněk ke každému EKG přístroji 
BTL, zejména pro uživatele, kteří dávají přednost práci s počítačem. Zajišťuje on-line 
náběr signálu, provádí automatickou analýzu, umožňuje porovnávání EKG záznamů, 
jejich sdílení v rámci počítačové sítě, případný export do ambulantních systémů. 
Jednoduché a přehledné ovládání je vhodné i pro vysoce frekventovaná pracoviště 
(urgentní příjmy).

ST MAPY
St mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou 
orientaci ST odchylek (deviací), které jsou patrné na první pohled 
a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje 
vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů 
ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera 
systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.

QT MODUL
QT modul je unikátní nástroj, hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, 
jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je 
charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované 
tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku, 
i když není patrná izolinie.

EKG KOMPARÁTOR
Tento nástroj umožňuje porovnávání EKG záznamů, pořízených 
v různých obdobích u jednoho pacienta. To umožňuje hodnocení změn 
EKG v průběhu času (např. po podání medikací atd.).
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KLIDOVÉ EKG – ŘADA L
PŘÍSTROJ BTL-08 LC Plus BTL-08 LC BTL-08 LT Plus BTL-08 LT

Displej barevný dotykový displej 8,4’’ barevný dotykový displej 5,7’’

Rozměry displeje (mm) 171 × 128 118 × 89

Rozlišení 640 × 480

Klávesnice kombinovaná alfanumerická klávesnice s funkčními tlačítky na dotykovém displeji

Indikátor odpadlých elektrod kontrola každé elektrody

Rozhraní RS 232, USB, LAN (volitelně), WiFi (volitelně)

Rozměry (mm) 407 × 312 × 146 407 × 312 × 125 407 × 312 × 146 407 × 312 × 125

Hmotnost cca. (kg) 5,9 5,7 5,9 5,7

TISKÁRNA

Šíře papíru (mm) 210

Typ papíru vinutý, faxový, A5-skládaný, A4-skládaný/A4-kancelářský papír

Typ tisku termotisk/externí laserová nebo inkoustová tiskárna

Rychlost posuvu (mm/s) 5, 10, 25, 50 

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Počet kanálů 12

Počet svodů 12

Zobrazené svody 3, 6, 12

Tištěné svody 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2

Přenos v automatickém módu v reálném čase, synchronní

Detekce kardiostimulátoru ano

Citlivost (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20

Počet záznamů v paměti (10-sec 
long strips)

250 (minimum) 
400 (typický)

Dlouhý záznam 1 svod/2 svody 
(min) 10/10

DIGITÁLNÍ FILTRY

Adaptabilní hlavní filtr (Hz) 50–60

Filtry svalových třesů (Hz) 35, 25

Filtry baseline (Hz) 0.05 (3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s), splines

Automatický auto-adaptivní

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ PROFILY

Počet profilů pro automatický  
a manuální mód neomezený

Počet profilů pro náběry  
LONG ECG neomezený

PŘEHLED VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Diagnostický modul (obsahuje: 
průměry, analýzu, textovou 
interpretaci

volitelně

PC propojení s SW platformou 
BTL CardioPoint-EKG volitelně

Ergometrie se SW BTL 
CardioPoint-Ergo volitelně

WiFi & LAN komunikační modul volitelně

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení 100–230 V, 50–60 Hz Polarizační napětí ± 400 mV

Frekvenční rozsah 0,049-170 Hz Maximální souhlasné napětí ± 5 V

Kvantovací šum 3,9 µV Impedance vstupu > 20 MOhm 

Rozlišení A/D převodníku 13 bits Činitel potlačení souhlasného 
rušení > 100 dB

Vzorkovací frekvence 2000 Hz

Kapacite akumulátoru

automat: do 50 tištěných 
záznamů,  
manuálně: do 35 minut 
tištěného signálu,  
monitoring: do 120 minut

Detekce kardiostimulátoru 100 µs / speciální obvod s detekcí ekvivalentní vzorkování 
40000 Hz

Dynamický rozsah 15,9 mV

Doba nabíjení Cca. 4–6 hodin (úplné vybití)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE EKGTECHNICKÉ SPECIFIKACE EKG
KLIDOVÉ EKG - ŘADA M a S
PŘÍSTROJ BTL-08 MT Plus BTL-08 SD BTL-08 SD1/SD3

Displej barevný dotykový displej 5,7’’ grafický displej

Rozměry displeje (mm) 118 × 89 70 × 36

Rozlišení 640 × 480 128 × 64

Klávesnice Kombinovaná alfanumerická klávesnice  
s funkčními tlačítky na dotykovém displeji

Kombinovaná alfanumerická klávesnice  
s funkčními tlačítky

Indikátor odpadlých elektrod kontrola každé elektrody

Rozhraní RS 232, USB, LAN (volitelně), WiFi 
(volitelně) RS 232, USB redukce

Rozměry (mm) 330 × 270 × 74 276 × 168 × 74

Hmotnost cca. (kg) 3,2 2

TISKÁRNA

Šíře papíru (mm) 112 58

Typ papíru roll / A4-office paper roll

Typ tisku thermal / external laser  
or ink. printer thermal

Rychlost posuvu (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50 5, 10, 25, 50

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Počet kanálů 3, 6, 12 3, 6 1/3

Počet svodů 12 12 12

Zobrazené svody 3, 6, 12 1 1

Tištěné svody 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 
6×2+1, 6×2+2 1, 3, 6 1/1, 3

Přenos v automatickém módu v reálném čase, synchronní

Detekce kardiostimulátoru ano

Citlivost (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20

Počet záznamů v paměti (10-sec long 
strips)

250 (minimum) 
400 (typický) 6 6

Dlouhý záznam 1 svod/2 svody (min) 10/10 9/no 9/no

DIGITÁLNÍ FILTRY

Adaptabilní hlavní filtr (Hz) 50–60 50–60 50–60

Filtry svalových třesů (Hz) 35, 25 35, 25 35, 25

Filtry baseline (Hz) 0.05 (3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s), splines

Automatický auto-adaptivní — —

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ PROFILY

Počet profilů pro automatický  
a manuální mód neomezený 3 3

Počet profilů pro náběry  
LONG ECG neomezený 3 3

PŘEHLED VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Diagnostický modul (obsahuje: průměry, 
analýzu, textovou interpretaci volitelně 

PC propojení s SW platformou BTL 
CardioPoint-EKG volitelně

Ergometrie se SW BTL CardioPoint-Ergo volitelně

WiFi & LAN komunikační modul volitelně ne

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení 115 V/230 V, 50–60 Hz Polarizační napětí        ± 400 mV

Frekvenční rozsah 0.05–170 Hz Maximální souhlasné napětí ± 5 V

Kvantovací šum 3.9 µV Impedance vstupu > 20 MOhm

Rozlišení A/D převodníku 13 bits Činitel potlačení souhlasného rušení > 100 dB

Vzorkovací frekvence 2000 Hz

Kapacite akumulátoru

automat: do 50 tištěných 
záznamů,  
manuálně: do 35 minut 
tištěného signálu,  
monitoring: do 120 minut

Detekce kardiostimulátoru 100 µs / speciální obvod s detekcí 
ekvivalentní vzorkování 40000 Hz

Dynamický rozsah 15.9 mV

Doba nabíjení ± 400 mV
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BTL FLEXI 12 EKG  
12KANÁLOVÉ 
BEZDRÁTOVÉ EKG

BTL Flexi 12 EKG je 12kanálové bezdrátové EKG, které přináší množství uživatelských 
výhod pro provádění kardiologické diagnostiky. Vynikající signál umožní provádět 
přesné hodnocení záznamu, jak v klidovém, tak v zátěžovém režimu EKG.

Bezdrátový přenos, dat spolu s nejtenčí konstrukcí těla EKG na trhu, má význam 
zejména ve snadné manipulaci při vyšetřování a přenosnosti přístroje.

Dostatečná kapacita vestavěného akumulátoru přináší komfort, který umožňuje 
uživateli celodenní práci s přístrojem bez nutnosti dobíjení. 

Kompatibilita s profesionální platformou BTL CardioPoint® zajistí přístup k pokročilým 
diagnostickým nástrojům a současně sdílení dat napříč zdravotnickým zařízením. 

Velký, barevný, dotykový displej, spolu s přehledným uživatelským prostředím, 
poskytuje snadnou a rychlou obsluhu přístroje.
Vnitřní paměť umožňuje používat EKG nezávisle na dostupnosti počítače nebo 
tabletu. Uplatní se tak zejména v rámci lůžkové péče nebo při práci mimo ordinaci. 

EKG bylo navrženo tak, aby bylo schopno odolat nepříznivým vlivům spojených 
s nešetrným zacházením uživatele.

Mobilní aplikace BTL CardioPoint® 
Flexi významně rozšiřuje možnosti 
hodnocení EKG křivky. Propojení 
s tabletem přináší mobilitu při 
vizuálně přehledném zobrazení EKG 
křivky, s možností dalšího hodnocení 
a správy diagnostických dat.

Unikátní design a funkční vlastnosti 
předurčují BTL Flexi 12 EKG pro 
využití v rámci širokého spektra 
kardiologických aplikací, jak 
v oblasti primární péče, tak v oblasti 
specializovaných oborů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ Displej 2,8”, 240 x 320 pixelů

Celkové rozměry (mm) 82 x 87 x 25

Hmotnost 150 g

Klávesnice dotyková klávesnice na zařízení

Externí tiskárna bezdrátová tiskárna podporovaná PC nebo tabletem

Rychlost tisku (mm/s) 5; 10; 12,5; 25; 50

Citlivost (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20

Rozložení tisku 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R

Počet svodů 12 svodů (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

Počet zobrazených 
svodů

1; 3; 12 na zařízení
12 v aplikaci na tabletu

Sada elektrod R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 nebo
RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

DÉLKA ZÁZNAMU 
(ZAŘÍZENÍ)

Automatická 10 s; 12 s; 15 s; 20 s

Úložiště maximálně 30 záznamů EKG na zařízení
maximálně 6000 záznamů EKG v aplikaci

FILTRY Filtr Mains (Elektrická 
síť) (Hz)

50; 60

Drift (Posun) (Hz) 0,05; 0,25, 0,6

Myo (MYO) (Hz): 20; 25; 35; 90

Rozpoznávání 
kardiostimulátoru

rozpoznává impulsy
šířka impulsu: 0,1 ms–2 ms
amplituda impulsu: 2 mV–250 mV

NAPÁJENÍ Napětí elektrické sítě 100–240 V ~

Frekvence 50–60 Hz

Stupeň ochrany krytem stupeň I

Ochrana před vniknutím splňuje požadavky IPx2 uvedené v normě IEC 60529

Baterie lithium iontová baterie, kapacita 3200 mAh, 3,6 V

Příložná část typ CF

Rozlišení amplitudy 1 ųV ±1 % na LSB v 500 SPS

Dynamický rozsah AC differential: ±5 mV; DC offset: ±300 mV

Rozsah frekvence 0,05 Hz až 170 Hz

Potlačení souhlasného 
rušení

>90 dB (vyp. filtr)
>100 dB (zap. filtr 50/60 Hz)

Frekvence sítě Wi-Fi 2,4 GHz

Komunikační kanál 1 (2412 MHz) až 11 (2462 MHz)

Modulace DSSS / CCK / OFDM

Efektivní vyzařovaný 
výkon

7,92 dBm nebo 6,198 mW, měřeno při 11 Mbps
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BTL CARDIOPOINT® STRESS
EKG S VYNIKAJÍCÍM SW

BTL CardioPoint® Ergo je novou generací počítačových ergometrických systémů. 
Jednoduché ovládání a široká škála automatických funkcí dávají větší prostor pro 
koncentraci na pacienta v průběhu testu. Pokročilé diagnostické funkce pomáhají vytěžit 
maximum informací pro spolehlivou detekci kardiovaskulárních poruch.

KOMPATIBILITA SE VŠEMI EKG BTL
Ve standardní konfiguraci je software BTL CardioPoint® Ergo dodáván s jednotkou BTL-08 
SD3 EKG. Tento EKG přístroj je vybaven vlastní tiskárnou a baterií, díky čemuž může být 
použit, nezávisle na počítači a síti elektrické energie, jako přenosné zařízení. Ostatní EKG 
modely (kromě SD1) mohou být také připojeny k softwaru CardioPoint® Ergo.

ST MAPY
St mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou 
orientaci ST odchylek (deviací), které jsou na první pohled patrné 
a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje 
vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů 
ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera 
systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.

QT MODUL
QT modul je unikátní nástroj, hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, 
jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je 
charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované 
tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku, 
i když není patrná izolinie.

AUTOMATICKÝ ZÁTĚŽOVÝ PROTOKOL
BTL CardioPoint-Ergo automaticky spočítá zátěž 
na základě KUP 2008 směrnic. Pacient je testován 
a hodnocen na základě optimalizované zátěže, 
vycházející z jeho osobních dat.

RISK SKÓRE
Nástroj Risk Skóre používá výsledky měření 
pro automatickou predikci rizika úmrtí pacienta 
a definuje riziko kardiovaskulárních poruch.
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FUNCE                E300 E600

Podpora automatického měření NIBP • •

ST nastavení –modifikace pozice J bodu Pozice J bodu může být určena před, v průběhu a také po ukončení 
zátěžového testu pro přesné měření odchylek ST segmentu • •

Editor profilu zátěžového testu Umožňuje modifikaci stávajících zátěžových protokolů a také vytvářet 
protokoly nové • •

Trendy HR, ST, BP a zátěže • •
Automatická & manuální kontrola zátěže • •
Kontrola odpadlých elektrod Upozorňuje v případě špatně připojených elektrod • •

Vytváření profilů

V profilech může každý uživatel definovat vlastní přednastavení (jako 
např. rozložení EKG signálu, tisk zprávy, diagnostická nastavení atd.). 

Tato přednastavení jsou uložena a moho být kdykoliv, jednoduše, 
použita při zahájení zátěžového testu.

•

Zmrazení signálu & prohlížení
EKG signál lze  kdykoliv v průběhu zátěžového testu, zmrazit a prohlížet. 
Toto je vhodné obzvláště v případech, kdy je v signálu EKG zachycena 

důležitá událost.
•

QT modul

QT modul je unikátní nástroj, hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, 
jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je 

charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované 
tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku i když 

není patrná z izolinie.

•

Detekce arytmií & analýzy
Vždy když v průběhu zátěžového testu dojde k arytmii, zobrazí se 

varovná značka nad EKG signálem a objeví se v grafu trendů. Arytmie 
mohou být také prohlíženy později, po ukončení zátěže.

•

Risk skóre
Nástroj Risk skóre automaticky interpretuje naměřená data zátěžového 

testu pro automatickou predikci rizika úmrtí pacienta a výskytu 
kardiovaskulárních poruch.

•

ST mapy

ST mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou 
orientaci ST odchylek (deviací), které jsou patrné na první pohled 

a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje 
vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů 
ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera 

systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.

•

Určení maximální zátěže

Před zahájením každého zátěžového testu je určena maximální úroveň 
zatížení pacienta, vycházející z jeho demografických dat. Pro predikci 
maximálního zatížení mohou být použity různé normy. (Cooper, Jones, 

Morris, StJames, Washington, KUP 2008).

•

Rampa Lze přepnout z klasického schodového protokolu na rampu kdykoliv 
během testu. •

Měřítko pro manuální měření S tímto měřítkem lze měřit různé intervaly a amplitudy EKG křivky. •

Reliéfová mapa Reliéfová mapa je nástroj, který umožňuje sledovat vývoj ST segmentu 
v jednom zobrazení. •

PŘEHLED FUNKCÍ EKG

ERGOMETRY ERGOLINE

ERGOMETRY ERGOLINE

ERGOMETRY LODE

TREADMILL BTL

Ergometr Ergoselect100 Ergoselect200 Ergoselect150

Zátěž 20 - 999 W (nezávislá na 
otáčkách)

6 - 999 W (nezávislá na 
otáčkách)

6 - 999 W (nezávislá na 
otáčkách)

Rozsah otáček 30-130 U/min

Nastavitelná výška sedadla • • pacienti do 120 cm

Možnost natočení řidítek • • 90 - 126 cm

Max. hmotnost pacienta 160 kg 60*/160 kg (*dětská sedlovka)

Přednastavené/uživatelské protokoly • • •

Komunikace s BTL CardioPoint-Ergo • • •

Displej

volba ze dvou typů displejů
– typ P základní LCD (zobrazuje: zátěž, otáčky, čas,

 TF, TK – LED otáčky)
– typ K grafický LCD (zobrazuje: zátěž, otáčky, čas,

 TF, TK – LED otáčky)

Výška x šířka x délka mm 900 × 460 × 1330

Hmotnost kg 61 69 61

Napájení V 90-265 V, 50-60 Hz, 60 VA max

Volitelné příslušenství

modul automatického měření TK
modul měření SpO2

konstrukční úpravy pro pediatrické pacienty
 nebo pro sportovce

modul automatického měření TK
modul měření SpO2

Ergoselect4 Ergoselect5

Zátěž 6 - 999 W (nezávislá na otáčkách)

Rozsah otáček 30 - 130 rpm

Nastavitelná výška sedadla • •

Možnost natočení řidítek sklon 360 °, motorově nastavitelná výška řídítek (volitelně)

Max. hmotnost pacienta 160 kg / 200 kg (volitelně)

Výška pacienta 120 - 210 cm

Přednastavené/uživatelské protokoly • •

Komunikace s BTL CardioPoint-Ergo • • 

Ovládací panel

volba ze tří typů displejů
– typ M a P základní LCD (zobrazuje: zátěž, otáčky, čas,

 TF, TK – LED otáčky)
– typ T barevný dotykový (7“)

Rozhraní digitálnální (RS-232, USB) / Bluetooth (volitelně) / WiFi (volitelně)

Výška x šířka x délka mm 1060 × 540 × 1250

Hmotnost kg cca. 66 

Napájení V 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 50 VA max

Corival CPET Excalibur Sport

Zátěž 7−1000 W 8−2500 W

Rozsah otáček 30−150 rpm 25−180 rpm

Nastavitelná výška sedadla 300 mm vertikálně - 550−938 mm, horizontálně 72−324 
mm, sklon sedla 10°

Možnost natočení řidítek 360 ° vertikálně - 465−855 mm, horizontálně 229−600 
mm, sklon řidítek 360°

Max. hmotnost pacienta 180 kg

Přednastavené/uživatelské protokoly podle druhu ovládacího panelu podle druhu ovládací jednotky

Komunikace s BTL CardioPoint-Ergo •

Ovládací panel volitelné

Rozhraní RS 232/USB RS 232 USB redukce

Výška x šířka x délka mm 1050×460×1140 1300×700×890

Hmotnost kg 65 100

Napájení V 100−240 115−230

Clinical Sport Athlete
Běžící plocha mm 500 x 1500 580 x 1700 650 x 1900

Rozsah rychlosti km/h 0-20 0-25 0-32

Rozsah sklonu % 0-25 0-25 0-22

Navýšení rychlosti (do 1 km/h) km/h 0,1

Navýšení sklonu % 0,5

Max. hmotnost pacienta kg 200

Délka mm 2050 2300 2520

Napájení V 230 V 50Hz 2,2 KVA

Volitelné příslušenství bezpečnostní popruh, pediatrická úprava rámu, 
dotykový LCD řídící panel

Ovládací panel M
(LCD)
- dálkové ovládání

Ovládací panel P
(LCD)
- dálkové ovládání
- ergometrie
- manuální nastavení

Ovládací panel T
(barevný dotykový dis.)
- dálkové ovládání
- ergometrie
- manuální nastavení
- trénink/test
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VAKUOVÝ SYSTÉM EKG 
QUICKELS DECAPUS III

 • Čtyři stupně nastavení podtlaku (80-240 mbar)
 • Automatické přidání podtlaku při uvolnění jednotlivé elektrody
 • Otočné rameno včetně řídící jednotky
 • Délka pacientského kabelu 1,4m
 • Možnost uchycení na BTL stolek nebo připevňovací klip na stůl
 • Ochrana proti defibrilaci
 • Tichý provoz
 • Bateriový provoz u Decapus Mobile – volitelně

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ Bezpečnost MDD klasifikace Třída IIa IEC 60 601-1 třída I, typ CF, 
s ochranou proti defibrilaci.

OKOLNÍ 
PROSTŘEDÍ

Teplota, relativní vlhkost 
vzduchu, tlak vzduchu

Provoz: +10 až + 40°C. Skladování -10 až +40°C 
25-95%, bez kondenzace 
700-1060 mbar

MODUL PUMPY Spotřeba  
Podtlak 
Průtok 
Rozměry 
Váha

Max 35 W
0-600 mbar
0-10 l/min
H 100 mm, L 240 mm, W 180 mm
1.1 kg

PACIENTSKÝ 
MODUL

Ochrana proti 
defibrilaci 
Rychlý výběr podtlaku 
Rozměry 
Váha

10 kOhm ochrana proti poklesu napětí  140 V
120, 160, 200, 260 mbar
H 30 mm, L 110 mm, W 135 mm
1.1 kg

NAPĚTÍ Model 
Napětí a frekvence sítě 
Dovolený proud 
AC vstup 
Klasifikace

XP Power Model: AFM 45US15
100-240 V, 50 or 60 Hz
Max 1.1 A
IEC-320-C14
Třída I dle IEC 60 601-1

KABELY Kabel tiskárny 
Ovládací kabel 
Vakuová hadice

2.7 m, DA-15 zástrčka/zásuvka 
2.8 m, DE-9 zástrčka/zásuvka
2.8 m

PACIENTSKÝ 
KABEL

Délka 
Pevnost v tahu

Končetiny: 1,2 m. Hrudník: 1,0 m 
Minimálně 50 N

QUICKELS 
ELEKTRODY

Materiál Ag/AgCl senzor, splňuje doporučení AAMI. 
Biokompatibilita a toxikologické studie dle:  
In vitro cytotoxicita ISO 10993-5, podráždění kůže ISO 
10993-10 a alergie ISO 10993-10.

BATERIE Článek baterie (volitelné)  
Výrobce 
Životnost 
Dobíjení

Dobíjecí Li-ion-baterie 11,1 V, kapacita 2,6 Ah 
Quickels Systems AB, Katalogové číslo: QN D103 
Asi 400 dobíjecích cyklů 
Čas dobíjení asi 2 hodiny

SIGNÁL 
MODUL PUMPY

Vstup ovládacího 
kabelu 
USB vstup 
DC vstup

DE-9 zástrčka/zásuvka 
USB B zástrčka/zásuvka 
DC zástrčka

UPEVNĚNÍ Délka skládacího 
ramena 
Upevnění ke stolu

570/650 mm 

Rozměry svěráku 10 - 130 mm

SERVISNÍ 
APLIKACE

Software Kompatibilní s Windows 7, 8 a 10
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BTL CARDIOPOINT® HOLTER
3/7/12KANÁLOVÝ HOLTER 
S VYNIKAJÍCÍM SW

BTL CardioPoint-Holter je konstruován s důrazem na úsporu času lékaře, který provádí analýzu 
dat. Kromě excelentní kvality signálu, která je stěžejní pro holterovský záznam, nabízí množství 
nástrojů pro ověření automaticky zpracovaných diagnostických výsledků.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA SIGNÁLU
BTL Holter disponuje vynikající kvalitou signálu i v případě zhoršených 
podmínek (např. rychlé pohyby). Díky tomu je dosažena výrazná úspora 
času při verifikaci automaticky naměřených diagnostických dat.

RELIÉFOVÁ MAPA
Reliéfová mapa poskytuje zjednodušený, ale ucelený pohled na celý EKG 
signál. Tento unikátní nástroj umožňuje okamžitou a rychlou vizuální analýzu 
všech nepravidelností v rytmu či morfologii EKG signálu, které nejsou na 
první pohled patrné a nejsou snadno detekovatelné.

POINCARÉ GRAF
Poincaré graf sumarizuje kompletní, dokonce i několikadenní Holterovskou 
nahrávku v jediném grafu. Graf je interaktivní a lze z něho na první 
pohled určit atriální fibrilace/flutter, další arytmie vyskytující se v signálu 
a vyhodnotit variabilitu tepové frekvence.

MONITOROVÁNÍ AKTIVITY PACIENTA
Každý záznamník má funkci monitorování aktivity pacienta. Graf (nástroj, 
funkce) aktivity pacienta pomůže lékaři správně vyhodnotit záznam 
a porovnat získané hodnoty s aktivitou nebo klidovým stavem pacienta. 
Výsledky lze přímo srovnávat s trendy TF, ST či grafy výskytu arytmií 
a jiných událostí.
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EKG HOLTER KONFIGURÁTOR 
PŘI VÝBĚRU ZÁZNAMNÍKU HRAJE 
HLAVNÍ ROLI PLÁNOVANÁ DÉLKA 
ZÁZNAMU

ÚSPĚŠNOST DETEKCE PORUCH RYTMU JSOU ZÁVISLÉ NA DÉLCE MONITOROVÁNÍ!
• Detekce životu nebezpečných extra sytol (KES): 6−12 h
• Detekci srdečních tachyarytmií: 24 h
• Detekce paroxysmální forma  AF: 48h a více (riziko úmrtí je stejné, jako u setrvalé formy)
•  Pro sledovaní dynamiky segmentu ST: 24-48 h a více. Zvláštní pozornost je věnována hodinám, 

kdy je možný vývoj „němé“ ischemie myokardu
• Pro detekci příčin synkopy:  48 h a více 
• Při zvýšení doby záznamu do 72 h- % detekce AV, SA blokád a pauz,  je 3 krát vyšší!
Při hodnocení epizod asymptomatických ischemií je výtěžnost z 24h záznamu asi 64 %, kdežto 
ze 72h až 95 %!!!!!

3kanálový - 24 až 48 hodin
3/7kanálový - 24 až 168 hodin (7 dnů)
3/7/12kanálový -  24 až 168 hodin (7 dnů)

12kanálový záznam 7kanálový záznam 3kanálový záznam

Nejkomplexnější systém nabízí stejné 
možnosti jako 7/3 kanály a podrobnou 
analýzu ST segmentu. Tento systém může 
být použit jako náhrada ergometrie. Forma 
komorového komplexu v daném připojení 
odpovídá EKG ve stavu klidovém v určité 
poloze pacienta.

Diagnostika ischemie myokardu 
& Hodnocení efektivity antianginální terapie

Diagnóza tiché ischemie myokardu; 
Diagnostika angíny typu Prinzmetalovy, 
Hodnocení úspěšnosti chirurgické léčby 
koronární insuficiencí; posouzení vlivu léčby 
na ischemie 

Pacienti s klinickými symptomy, kteří nejsou 
schopni provedení testu se zatížením.

Systém nabízí stejné možnosti jako 3 kanály. 
Tento způsob uchycení je vhodný zejména 
pro vyšetření pacientů s arytmií nebo 
v případě možné defibrilace. 

Forma komorového komplexu v daném 
připojení odpovídá EKG ve stavu klidovém, 
v určité poloze pacienta.

Diagnostika/ Dif Diagnostika arytmie 
a  IVCD & Hodnocení efektivity 
antiarytmické terapie

Použití v kardiologii pro diagnostiku 
pseudo-arymie, pseudo-tachykardie,                       
pseudo-trasystolie, i dynamické hodnocení 
detekované arytmie.

Tento způsob uchycení je vhodný pro 
všechny standardní metody holterovských 
vyšetření.

Toto připojení přispívá k získávání vyšší 
amplitudy křivky EKG než zbytek připojení 
EKG.

Vodné pro aktivní pacienty, děti a sportovce.

Diagnostika arytmie & Hodnocení efektivity 

Záznamník 
BTL-08 Holter H600

Záznamník 
BTL-08 Holter H300

Záznamník 
BTL-08 Holter H100

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Holter H100 H300 H600

Počet kanálů 3 3/7 3/7/12

Délka záznamu 1-2 dny 1-7 dnů 1-7 dnů (3, 7 kanálů)
1-4 dny (12 kanálů)

Pacientský kabel 5 svodů 5 svodů 5/10 svodů

Datový přenos USB, SD USB, SD, BT

Rozlišení LCD displeje 128 x 64 px

Kapacita úložiště 2 GB

Vzorkovací frekvence/rozlišení 8 x 2000 Hz / 24 bit

Detekce kardiostimulátoru 100 µs

Frekvenční rozsah 0.049–220 Hz

Digitální rozlišení 1,52 µV

Maximální elektrodový potenciál ± 393 mV DC

Dynamický rozsah 66 mV

Potlačení součtového signálu (s 
digitálním filtrem)

> 100 dB (> 115 dB)

Baterie 2 × AA 1,5 V nebo 2 × Ni-Cd nebo 2 × NiMH 1,2 V

Rozměry mm 102 × 62 × 24

Hmotnost g 106
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PŘEHLED FUNKCÍ H100 H300 H600 POPIS FUNKCE

PLNĚ NASTAVITELÉ 
PROSTŘEDÍ • • • Software je intuitivní a snaze nastavitelný: každý lékař si může přizpůsobit software podle způsobu své práce, svých potřeb a přání. Tento rychlý a snadný úkon 

zajistí, že uživatel uvidí jen to, co si přeje vidět a přesně tam, kde chce. Kromě nástrojů si může uživatel podle libosti nastavit i barevná schémata.

INTERAKTIVNÍ GRAFY
/HISTOGRAMY • • • Program automaticky poskytuje interaktivní grafy disperzí a trendů, a histogramy jednotlivých události či monitorovaných veličin.

MONITOROVÁNÍ 
AKTIVITY •

Holterovská jednotka obsahuje vestavěná čidla pohybu, jejichž zásluhou uživatel přesně vidí, ve kterých časových úsecích pacient vykonával fyzicky náročné 
činnosti. Tato informace je vhodná obzvláště pro přesnější určení času, kdy pacient chodí spát, doby spánku a času probouzení. Výsledky lze přímo srovnávat 
s trendy HR.

VÍCEÚROVŇOVÝ VZOR • • • Program umožňuje RYCHLÉ a SNADNĚ zpracovat morfologii stahů do templátů a jejich podskupin, čímž velmi usnadňuje diagnostiku arytmií.

ROZDĚLENÍ VZORU • Tento velmi pokročilý nástroj je určen pro hromadné zpracování nehomogenních skupin vzorů. Umožňuje rychlý přístup k těm vzorům, se kterými si uživatel přeje 
pracovat.

ORIENTACE DLE 
EXTRÉMŮ • • • Program nabízí velmi rychlou orientaci při hodnocení signálu pomoci prohlížeče extrému, který nejprve zobrazí nejdůležitější (kritická) elementy  v záznamu.

ANALÝZA RYTMU • • •
Tento nástroj uživateli poskytuje přehled všech poruch rytmu v záznamu. Nástroj nabízí zobrazení, analýzu a v případě potřeby rychlou a přímou úpravu. K dispozici 
je také tabulka arytmie s časovým rozvojem v závislosti na časovém úseku. Doporučujeme, při vyhodnoceni anýzy a v případě težké identifikace rytmu používat 
moderní nastroj BTL CardioPoint: Relief map,  Poincare, Tachogram

ANALÝZA A DETEKCE 
PACEMAKERU • • Program nabízí přehled všech stimulovaných srdečních stahů a kontrolu správné činnosti PM.

ANALÝZA 
PACEMAKERU PLUS • Základní analýza pacemakeru doplněná o interaktivní grafy a možnosti detekce „fail to sense“ a „fail to capture“ pro vyhodnocení správné funkčnosti stimulátoru.

HRV • • • Program nabízí analýzu naměřených parametrů HRV v časové a frekvenční doménách. Vypsaných do přehledné statistické tabulky pomocí grafu jednotlivých HRV 
parametrů  Doporučujeme, při vyhodnoceni analýzy HRV používat moderní nastroj BTL CardioPoint:  Poincare, Tachogram, PSD graf.

HRV PLUS • • Analýza variability tepové frekvence pomocí grafů jednotlivých statistických veličin, tachogramu a PSD grafu. PSD graf (z angl. Power Spectral Density) lze navíc 
použít pro komplexní hodnocení pacientova zdraví (kvalita spánku, vliv parasympatiku a sympatiku, detekce „syndromu vyhoření“ apod.).

ST • • • V přehledné tabulce zobrazuje statistické hodnocení ST segmentu z celého záznamu.

ST PLUS • •
Zobrazuje grafy časového vývoje ST segmentu v průběhu celého záznamu. ST změny lze přímo porovnávat s trendy TF a případně dalšími grafy (např. graf 
pacientské aktivity). K dispozici je tabulka ischemických změn, ukazující na absolutní a relativní hodnoty ve všech hodnocených svodech. Doporučujeme, při 
vyhodnoceni analýzy ST používat modetní nastroj BTL CardioPoint: Relief Map v rezimu ST.

QT a QTc • • Hodnocení QT a QTc lze provádět v grafech zobrazujících časový vývoj těchto hodnot. Verze H600 navíc disponuje možností analyzovat QT v grafu QT/RR, 
podávajícím informaci o závislosti QT na tepové frekvenci.

PQ • Tento nástroj umožňuje analyzovat PQ (PR) úsek pro detekcí poruch srdečního vedení. PQ lze analyzovat i v grafu PQ/RR, dávajícím informaci o závislosti PQ na 
tepové frekvenci.

MONITOROVÁNÍ 
AKTIVITY • Každý záznamník má funkcí monitorování aktivity pacienta. Graf (nástroj, funkce) aktivity pacienta pomůže lékaři správně vyhodnotit záznam a porovnat získané 

hodnoty s aktivitou nebo stavem klidu pacienta. Výsledky lze přímo srovnávat s trendy TF, ST či grafy výskytu arytmií a jiných událostí.

RELIEF&WATERFALL • Relief poskytuje zjednodušený, ale ucelený pohled na celý  EKG signál.  Zkracuje čas práce se záznamem o cca 30 %. Tento unikátní nástroj umožňuje okamžitou 
a rychlou vizuální analýzu všech nepravidelností v rytmu či morfologii EKG signálu, nejsou na první pohled patrné, nejsou snadno detekovatelné.

POINCARÉ GRAF • Poincaré graf sumarizuje kompletní, dokonce i několikadenní, Holterovskou nahrávku v jediném grafu. Z tohoto grafu lze na první pohled určit arytmie vyskytující se 
v signálu a vyhodnotit variabilitu tepové frekvence.

EXPORT DO XML, XLS, 
DICOM, HL7, EDF+ • • • Možnost komunikace s jinými programy.Export - přenášení celého vyšetření, výsledků nebo jen závěru.

JAKÝ ZVOLIT ZÁZNAMNÍK?
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BTL CARDIOPOINT® ABPM
ZÁZNAMNÍK S VYNIKAJÍCÍM SW

BTL CardioPoint® ABPM splňuje všechny současné požadavky na profesionální monitoring tlaku 
krve. Systém využívá velmi tichý a lehký záznamník s jednoduchým ovládacím SW. Přesné měření 
tlaku krve je garantováno použitím unikátní metody BTL, postupného vyfukování manžety.

TICHÝ, LEHKÝ, PŘESNÝ
BTL ABPM zaznamenává tlak krve v přednastavených intervalech, do maximální doby 51 hodin.
Využívá unikátní metodu postupné deflace, která zaručuje spolehlivé měření hodnot tlaku krve. 
Velmi tichý chod, nízká váha a malé rozměry činí použití záznamníku velmi komfortním, jak pro 
lékaře, tak i pro pacienta.

SNADNÉ VYHODNOCENÍ
BTL ABPM SW provádí automatickou, detailní analýzu hodnot tlaku krve s textovou interpretací 
naměřených dat. Přesnost použitých algoritmů je prokázána splněním kritérií BHS, AAMI a IEC.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
BTL-08 ABPM

Napájení 2 nabíjecí NiCd nebo NiMH baterie typu AA nebo 2 alkalické baterie 
typu AA

Displej s tekutými krystaly

Ukládání dat vnitřní polovodičová paměť

Přenos dat Optický/USB propojovací kabel

Rozměry 70 x 99 x 30 mm

Hmotnost (včetně baterií) 240 g

Metoda měření krevního tlaku oscilometrická

Maximální paměťová kapacita pro 
ukládání měření krevního tlaku více než 600 měření

Rozsah měření krevní tlak: 30–260 mmHg (4–35 kPa);
tepová frekvence: 40–200 tepů za minutu

Pasivní přesnost ±3 mmHg (0,4 kPa) nebo ±2 % měřené hodnoty (stabilita: 2 roky)

Přesnost měření krevního tlaku měřicí algoritmus validován podle protokolů BHS a AAMI

Čidlo tlaku piezorezistivní

Nafukování automaticky ovládaná pumpa

Bezpečnost maximální nafouknutí 300 mmHg (40 kPa), nezávislý pojistný
přetlakový ventil

Vyfukování a rychlé vypuštění 
vzduchu

automatický odlehčovací ventil
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BTL CARDIOPOINT® SPIRO
PNEUMOTACHOGRAF 
S POČÍTAČOVÝM SW

Kombinace pneumotachografu BTL a platformy BTL CardioPoint přemění jakýkoliv 
počítač na vysoce sofistikované spirometrické zařízení. Mimo běžné funkce umožňuje 
spirometr porovnávání výsledků měření, konfigurování závěrečné zprávy nebo sdílení 
diagnostických dat v počítačové síti.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Snížení provozních nákladů při spirometrickém vyšetření lze dosáhnout snížením počtu 
položek s jednorázovým použitím. Spirometry BTL používají opakovatelně použitelné senzory 
a náústky. Drahý tisk na termopapír lze nahradit tiskem na běžný kancelářský papír formátu 
A4 prostřednictvím připojené kompatibilní PC tiskárny.

POUŽITÍ V PEDIATRII 
BTL spirometr je také připraven pro vyšetření pediatrických pacientů. Systém je vybaven 
moderní 3D animací pro povzbuzení dětí, predikuje a počítá parametry, jako AEX, které jsou 
použitelné právě při vyšetření dětí.

PROFESIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA
BTL spirometry plně splňují poslední ATS/ERS standardy. Provádí testování FVC, SVC and MVV, 
umožňují vybrat prediktivní normu a také možnost automatické interpretace z ATS, BTS, Enright 
a GOLD. Zaznamenané spirometrické křivky a parametry mohou být kdykoliv porovnávány 
s dřívějšími záznamy vyšetření.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
BTL CARDIOPOINT-SPIRO 
(spirometrie spojená s PC)

BTL-08 SPIRO PRO 
(přenosný spirometr)

BTPS korekce automatická

Nádech/Výdech ano / ano

Dynamická spirometrie FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, 
FEV6/FVC, FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, 

MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, 
MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/VC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, 

FIV1/FIVC, VEXT, Lung age, Aex, FEF25-75, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/
FVC

PRE/POST broncho-challenge test ano

Statická spirometrie SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

Maximální minutová ventilace MVV, MVVf, MRf

Predikční hodnoty ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca, Barcelona 1986, NHANES III 
1999, Knudson 1983, Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Pereira 

1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, 
Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, 

Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 
2006, PDPI 1992, Thai 2000

Interpretace ATS, BTS, Enright, GOLD, ATS+GOLD

Pediatrická podpora ano

Rozsah průtoku (litry/s) 16 l/s (nádech/výdech)

Přesnost (50 ml/s do 16 l/s) ± 5% nebo 50 ml (dle toho co je větší)

Rozsah objemu (litry) 0,025 až 8 litrů

Přesnost (0.025 do 8 l) ± 3% nebo 50 ml (dle toho co je větší)

Průtokový odpor < 79 Pa / l/s

Teplotní senzor + 10° C to + 40° C

Přesnost teplotního senzoru ± 2 %

Senzor relativní vlhkosti 0 až 100% RH

Přesnost senzoru relativní vlhkosti ± 4 % pro 25° C, 30 %–80 % RH

ADC rozlišení 15 bits

Vzorkovací frekvence 1000 Hz

BTL CardioPoint® Spiro BTL-08 Spiro
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BTL CARDIOPOINT® SDS
PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ 
ZÁSTAVY

Sudden Death Screening (SDS) modul je jedinečný nástroj pro prevenci náhlé srdeční 
zástavy, která patří k nejčastějším příčinám úmrtí mladých sportovců. Pro dosažení 
maximálního komfortu byl modul SDS integrován do rutinního vyšetření EKG. Hlavními 
výhodami jsou: okamžité vyhodnocení, minimalizace chybné diagnózy, vynikající citlivost 
a unikátní vizualizované výsledky.

MINIMALIZACE CHYBNÉ DIAGNÓZY U SPORTOVCŮ
U 60 % procent sportovců  dochází k adaptačním změnám srdce, 
viditelných na EKG. U neaktivní populace by však bylo takové EKG 
hodnoceno jako patologické. Pro odlišení fyziologických adaptací od 
preexistující patologie byla použita Seattle kritéria, které snižují počet 
falešně pozitivních EKG screeningů ze 17 % na 4,2 %.

UNIKÁTNÍ VIZUALIZOVANÉ VÝSLEDKY
BTL CardioPoint® vám, jako jediný software, umožňuje detailní 
vizuální kontrolu jakékoliv podezřelé části EKG rytmu a její porovnání 
s normálními limity.

VYHODNOCENÍ ZA 5 MINUT
Během prospektivní studie bylo lékaři vyhodnoceno 71 % záznamů za 
méně než 5 minut a 55 % záznamů dokonce za méně než 2 minuty.

98% CITLIVOST AUTOMATIZOVANÉ INTERPRETACE
SDS modul byl klinicky testován a vyvinut ve spolupráci s pražskou 
nemocnicí FN Motol a výsledky byly představeny v roce 2015 na 
konferenci organizované Asociací pro evropskou pediatrii a kongenitální 
kardiologii.
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BTL CARDIOPOINT® CPET  
SPIROERGOMETRIE

Přesnost měření, vyspělé diagnostické nástroje a snadné intuitivní ovládání, předurčují BTL 
CardioPoint® CPET modul k širokému využití v různých zdravotnických zařízeních. Ať už se jedná 
o hodnocení vývoje tréninkového procesu v rámci sportovní medicíny, nebo intolerance na zátěž 
v rámci kardiopulmonální diagnostiky, poskytuje uživateli systém BTL CardioPoint® CPET přesné 
hodnoty, které jsou zobrazeny v moderním, uživatelsky přívětivém rozhraní.

KOMFORTNÍ KALIBRACE
Ergonomické umístění kalibračního 
válce a nádoby s kalibračním plynem 
výrazně usnadňuje kalibraci systému. 
Kalibrační válec je pevně uchycen 
k pracovní stanici a během kalibrace ho 
tak není nutné držet v rukou. Tlaková 
nádoba je zase snadno na dosah ruky, 
odpadá tak nutnost obcházet pracovní 
stanici pro otevření/zavření ventilu.

OPTIMALIZOVANÉ ZOBRAZENÍ DAT 
Vertikálně umístěné monitory umožňují 
pohodlně sledovat dechové křivky 
současně s EKG. EKG software 
je perfektně synchronizovaný se 
softwarem pro analýzu plynů. Pro 
jakýkoliv EKG strip se automaticky 
zobrazí příslušná dechová data 
a naopak.

PŘESNOST MĚŘENÍ
Otočné rameno umožňuje použití velmi krátkých pacientských hadiček. 
V krátkých hadičkách nedochází k míchání jednotlivých vzorků plynů 
a výsledkem je přesnější měření..

MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÝ ODPOR 
Průtokoměr neobsahuje žádné pohyblivé díly a způsobuje tak minimální 
odpor proudění vzduchu. Nízká cena průtokoměru umožňuje i jeho 
jednorázové použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

O2 SENZOR Ultrarychlý elektrochemický 

CO2 SENZOR Infračervený

SENZOR PRŮTOKU Bez pohyblivých částí
Může být použit jednorázově i opakovaně (je-li dezinfikován)
Rozsah měření průtoku – 18 l/s
Přesnost – 2% nebo 50 ml/s
Mrtvý prostor – 36 ml

KALIBRACE Kalibrace průtoku pomocí 3 l kalibračního válce 
Kalibrace plynových senzorů pomocí kalibračního plynu (15% O2, 6% CO2)

VYHODNOCENÍ Hodnocení anaerobního prahu
Interpretace aerobní kapacity
Měření před/po
Analýza krevních plynů
Kalorimetrie – hodnocení energetického výdeje a spalování tuků
QT modul – hodnocení syndromu dlouhého QT
Risk skóre – Duke, Detrano, St. James, VA referral, ST-HR index
Automatická detekce arytmií
ST mapy – vizualizace ST segmentu pro hodnocení ischemické choroby srdeční

HLAVNÍ MĚŘENÉ A POČÍTANÉ PARA-
METRY

W - zátěž
MET - metabolický ekvivalent
VE - minutová ventilace
VT - dechový objem
fR - dechová frekvence
VO2 - spotřeba kyslíku
VO2 max - maximální spotřeba kyslíku
VO2 max/kg - maximální spotřeba kyslíku/kg váhy 
VCO2 - výdej oxidu uhličitého
VCO2 max - maximální výdej oxidu uhličitého
OUES - efektivita vstřebávání kyslíku (oxygen uptake efficiency slope)
RER - respirační kvocient
REE - bazální energetický výdej
EE - energetický výdej
HR - tepová frekvence
pO2 - frakce O2 
pCO2 - frakce CO2 
PETO2 - parciální tlak O2 na konci výdechu
PETCO2 - parciální tlak CO2 na konci výdechu
FVC - usilovná vitální kapacita
SVC - klidová vitální kapacita
MVV - maximální minutová ventilace
IC - inspirační kapacita při zátěži



KARDIOREHABILITACE
CARDIOWISE

RYCHLÝ NÁVRAT 
DO ŽIVOTA

LOGICKÉ A INOVATIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ
VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
UMOŽŇUJE MONITOROVÁNÍ I BEZ ZÁTĚŽOVÉHO ZAŘÍZENÍ
INDOOR/OUTDOOR MONITORING
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CARDIOWISE  
KARDIOREHABILITACE

XRCISE CARE

XRCISE CARE  
NOVÉ MOŽNOSTI 
V KARDIOREHABILITACI

Kardiorehabilitace napomáhá pacientům s kardiovaskulárním onemocněním s návratem 
do běžného života. Existují důkazy, že vhodně zvolená terapie cvičením zlepšuje toleranci 
zátěže a slouží jako sekundární prevence u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. 
Nedávné studie ukazují, že kardiorehabilitace může také zlepšit prognózu pacientů se 
srdečním selháním. Na základě pokynů odborných společností je doporučována pohybová 
terapie spolu s farmakoterapií pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a v mnoha 
vyspělých zemích je široce používána.

Standardní rehabilitační plán je zaměřen na rekonvalescenci po infarktu myokardu, který je 
nejčastějším evidovaným kardiovaskulárním onemocněním. Komplexní kardiorehablitace 
vychází z několika základních prvků, které zahrnují klinické výsledky, hodnocení fyzické 
zdatnosti, nutriční poradenství, kontrolu krevního tlaku, diabetickou péči, odvykání kouření, 
psychologickou pomoc, pokyny pro každodenní činnosti, přípravu tréninkových programů 
cvičení a systém pro kritické situace.

XRCISE CARE nabízí nebývalou škálu možností pro individuální a efektivní kontrolu 
tréninku v rámci kardiorehabilitačního programu.

MODULÁRNÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ 
DALŠÍHO ROZŠIŘOVÁNÍ

•  Z jedné pracovní PC stanice lze monitorovat až  
24 pacientů

•  Souběžná kontrola několika různých typů tréninku
•  Automatické nastavení zátěže 
•  Připojení a kontrola různých typů zátěžových 

zařízení
•  Možnost bezdrátového propojení (volitelně)

•  Konstruován pro použití ve zdravotnictví
•  Snadný přístup i pro osoby s pohybovým 

omezením
•  Velký rozsah zátěže: 15 – 1100 W
•  Vertikální i horizontální nastavení sedla
•  Nastavitelné kliky (volitelně)
•  Ovládací panel s displejem lze otáčet 

o 180°
•  Max. váha pacienta: 200 kg
•  NIBP – volitelně
•  SPO2 - volitelně
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

ZÁTĚŽOVÁ ZAŘÍZENÍ CARDIOWISE

XRCISE LINE MED CYCLE 
 ERGOMETR S MAGNETICKOU BRZDOU 
A MOTOROVÝM NASTAVENÍM SEDLA

•  Vysoká stabilita
•  Vertikální i horizontální nastavení sedla
•  Výškové nastavení sedla s pomocí ply-

nové pružiny
•  Rozsah zátěže: 15 – 400 W
•  Max. váha pacienta: 180 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

•  Snadný přístup pro pacienty 
s pohybovým omezením 

•  Rychlost: 0,2 – 25 km/h
•  Náklon: 0 % - 20 %
•  Max. váha pacienta: 200 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

CARDIO LINE CYCLE 457 MED
 ERGOMETR S MAGNETICKOU BRZDOU

XRCISE LINE MED RUNNER
DO DETAILŮ ZPRACOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS
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•  Pro pacienty s pohybovým omezením
•  Pro sportovce, kteří využívají zejména 

svaly horních končetin
•  Zátěž: 15 – 400 W
•  Maximální váha pacienta: 200 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

XRCISE LINE MED CIRCLE
ERGOMETR PRO HORNÍ KONČETINY

•  Konstrukce se snadným přístupem
•  Nastavitelné sedlo s komfortním 

opěradlem
•  Zátěž: 15 – 600 W
•  Max. váha pacienta: 200 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

XRCISE LINE MED RECUMBENT
PRO PACIENTY 
SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

•  Vhodný pro pacienty s kloubními 
obtížemi

•  Bezpečné a pohodlné cvičení
•  Otáčky: 15 – 200/min
•  Max. váha pacienta: 150 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

XRCISE LINE MED CROSS
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

•  Šetrný pro klouby
•  Snižuje zátěž páteře
•  Zátěž: 25 – 400 W
•  Max. váha pacienta: 150 kg
•  V souladu se směrnicí o zdravotnických 

prostředcích 93/42/EEC

XRCISE LINE MED MIX
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

•  Pro neinvazivní kardiodiagnostiku
•  Umožňuje provádět ultrazvukové vyšetření 

srdce
•  Ergonomický design
•  Snadná manipulace
•  Zátěž: 15 – 600 W
•  Max. váha pacienta: 200 kg
•  V souladu se směrnicí  

o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC

XRCISE STRESS ECHO MED
MULTIFUNKČNÍ LEHÁTKO
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Pulzní oxymetr

Typ Nellcor •

Indikační rozsah 100 … 0 % •

Kalibrační rozsah 100 … 50 % •

LCD monitor

Rozměry 95 x 72 mm (úhlopříčka 4,7‘‘/120 
mm) • • •

Rozlišení 320 x 240 (velikost px 0,36 x 
0,36 mm) • • •

Stavový displej akumulátoru • • •

Rychlost 25 mm/s • • •

Pacientské informace
tepová frekvence, počet defibri-
lací, počet detekovaných VF/VT, 

celkový čas resuscitace
• • •

AED AED-M AED-6 AED-6S

Elektrody

Nepolarizované elektrody • • • •

Skladování 2 roky • • • •

Délka kabelu 1,5 m • • • •

Zálohování dat

Vnitřní paměť 8 MB RAM • • • •
Vyjímatelná paměť CF 16 – 128 MB

1 – 5,4 hod. s hlasovou nahrávkou
6 – 48 hod. bez hlasové nahrávky

• • • •

Nahrávání hlasu • • • •
Software Emergency 1.0 (volitelně) • • • •

Napájení baterie

Typ LiMnO2 • • • •
Skladování 5 let • • • •
Výbojů 110 • • • •
Monitoring 11 hod • • • •
Napětí 16 V • • • •

Napájení AkuPak

Typ NiCd • • • •
Výbojů 56 • • • •
Monitoring 5 hod • • • •
Napětí 10,6 V • • • •

PowerLine

Napětí 90 - 265 V • • • •
Frekvence 50/60 Hz • • • •

Podmínky prostředí

Provozní podmínky 0°až 50° C • • • •
Skladovací podmínky 30°až 65°C • • • •

Normy

AHA, ERC protokol • • • •
Stupeň ochrany IP 55 • • • •

Rozměry

v x š h (mm) cca 260 x 260 x 85

PRIMEDIC HEARTSAVE AED  
PŘENOSNÝ AUTOMATIZOVANÝ 
DEFIBRILÁTOR

AED AED-M AED-6 AED-6S

Defibrilace

Vnější tvar pulsu Bifázický obdelníkový proudem 
řízený • • • •

Energie 40 - 360 J • • • •

Doba nabíjení < 12 s • • • •

Provozní režim asynchronní • • • •

EKG

Svody II II • •

I, II, III, aVR, aVF, aVL • •

Impedance pacienta 20 - 200 Ω • • • •

Tepová frekvence 30 - 300 tepů/min • • • •

Detekce VF/VT

VF/VT detekce • • • •

Manuální defibrilace • •

Čas analýzy 6 - 12 s • • • •

Práh VF 0,2 mV • • • •

Práh asystoly < 0,2 mV • • • •

Detekce artefaktů • • • •

Detekce kardiostimulátoru • • • •

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

• Mobilní použití
• Snadné ovládání
• Naprostá spolehlivost
• Rychlost
• Bezpečnost
• Komplet v českém jazyce

PRIMEDIC HEASTSAVE AED  
-  přenosný automatizovaný externí defibrilátor, externí bifázická CCD, vč. baterie 

(Lithium), SavePads, CompactFlash 32MB 

PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M  
-  přenosný automatizovaný externí defibrilátor s monitorem, externí bifázická 

CCD, vč. baterie (Lithium), SavePads, CompactFlash 32MB

 PRIMEDIC HEARTSAVE 6  
-  přenosný automatizovaný externí defibrilátor s monitorem, manuální řízení, 

6svodové EKG, externí bifázická CCD, vč. AkuPak a PowerPak, SavePads, 
CompactFlash 32MB 

PRIMEDIC HEARTSAVE 6S  
-  přenosný automatizovaný externí defibrilátor s monitorem, manuální řízení, 

6-svodové EKG, externí bifázická CCD, NELLCOR pulsní oxymetr, vč. AkuPak 
a PowerPak, SavePads, CompactFlash 32MB
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PRIMEDIC DEFIMONITOR XD  
PROUDOVĚ ŘÍZENÁ BIFÁZICKÁ 
DEFIBRILACE

XD 1 XD 2 XD 10 XD 30 XD 100 XD 300

Defibrilace

Vnější tvar pulsu Bifázický obdelníkový proudem 
řízený • • • • • •

Energie - AUTO 140 - 360 J • • • • • •

Energie - MANUÁL 2 - 360 J • • • • • •

Doba nabíjení < 6 sekund při 200 J • • • • • •

Provozní režimy SYNC/ASYNC • • • • • •

Impedance pacienta 20 až 200 Ω • • • • • •

EKG

Svody II I, II, III, aVR, aVL, aVF • • • • • •

Alarmy 30 – 300 tepů/min • • • • • •

Tepová frekvence 30 - 300 tepů/min • • • • • •

Kardiostimulátor

Transtorakální kardiostimulátor • •

Provozní režimy Fix, Demand, Overdrive • •

Frekvence (Fix, Demand)30...180/min 
(Overdrive) 30...250/min • •

Tvar pulzu obdélníkový 20 ms • •

Amplituda pulzu 30...180 mA, proudově řízený • •

Refrakterní perioda 240 ms (100...250/min) 
340 ms (30...100/min) • •

Detekce VF/VT

Čas analýzy 7 - 12 s • •

Práh VF 0,2 mV • •

Práh asystoly < 0,2 mV • •

Detekce kardiostimulátoru

Pulzní oxymetr

Typ Nellcor • • •

Indikační rozsah 100 … 0 % • • •

Kalibrační rozsah 100 … 50 % • • •

Displej

Typ TFT, LCD BlueMode • • • • • •

Rozměry 115 x 86 mm 
(úhlopříčka 5,7’’/144 mm) • • • • • •

Rozlišení 320 x 240 
(vel. pixelu 0,36 x 0,36 mm) • • • • • •

Rychlost 25 mm/s • • • • • •

Režim Sp02 - křivka
tepová frekvence, počet defibri-
lací, počet detekovaných VF/VT, 

celkový čas resuscitace
• • •

Tiskárna

Typ přímopíšící termotiskárna • • • • • •

Rozlišení 200 dpi • • • • • •

Šířka papíru 58 mm • • • • • •

Šířka tisku 50 mm • • • • • •

Rychlost posuvu 25/50 mm/s • • • • • •

Provozní režimy AUTO/ONLINE/MEMO • • • • • •

Elektrody

Nepolarizované elektrody • • • • • •

Doba skladování 2 roky • • • • • •

Správa dat

Vyjímatelná paměťová jednotka
CF 32 – 128 MB 

1 – 5,4 h s nahráváním hlasu
6 – 48 h bez nahrávání hlasu

• • • • • •

Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ • • • • • •

Napájení

AkuPak (dobíjitelný akumulátor) • • • • • •

Typ NiCd výstup 12V, 1,4Ah • • • • • •

Výboj 60 při 360 J • • • • • •

Monitor 5 h • • • • • •

Doba nabíjení cca 3 h externí, 1 h interní • • • • • •

Vnitřní zdroj napájení

Napětí 100 – 240V, 50/60Hz • • • • • •

Okolní podmínky

Provozní podmínky 0° – 55° C • • • • • •

Skladovací podmínky -30° – +65° C • • • • • •

Stupeň ochrany IP 33 • • • • • •

Rozměry

Výška x šířka x délka mm cca 260 x 260 x 90 mm • • • • • •

Hmotnost kg cca 4,5 kg • • • • • •

•  DefiMonitor XD je vybaven vysoce kontrastním LCD displejem BlueMode TFT 
úhlopříčky 5,7’’ spolehlivě zobrazujícím dokonce i na přímém světle nebo za 
velmi nepříznivých světelných podmínek

•   K zobrazení je možno volit 2 nezávislé kanály ze 6-ti kanálového EKG

•  Defibrilátory řady XD mohou být volitelně vybaveny pulzním oxymetrem Nellcor

•  Stimulaci srdečního svalu v případě potřeby podporuje nebo přebírá 
transtorakální kardiostimulátor

•  Vyjímatelná paměťová karta umožňuje jednoduše přenášet a archivovat všechna 
zaznamenaná EKG data do běžného počítače

• Možnost záznamu hlasu

• Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ umožňuje snadné vyhodnocení a archivaci všech dat

•  Defibrilátor je vybaven nárazuvzdorným krytem a i technologie uvnitř přístroje 
je ochráněna proti poškození způsobenému nárazem nebo nepříznivým počasím

•  Ergonomicky tvarované elektrody zajišťují dobrou přilnavost a jedinečný 
mechanismus umožňuje elektrody pro dospělé v okamžiku přeměnit na dětské

•  Robustní design, výkonná moderní technologie a velmi snadná obsluha 
umožňuje účinný zásah i v extrémních podmínkách

•  Díky širokému rozsahu funkcí v kombinaci s nízkou hmotností je DefiMonitor XD 
ideálním přístrojem pro účely urgentní medicíny

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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PRIMEDIC DEFIMONITOR EVO  
PROUDOVĚ ŘÍZENÁ BIFÁZICKÁ 
DEFIBRILACE

EVO1 EVO2 EVO3 EVO4

Defibrilace

Tvar pulsu bifázický • • • •

Energie - AUTO 180 - 195 J podle pacientské 
impedance • • • •

Energie - MANUÁL

1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 
10J, 15J, 20J, 30J, 40J, 50J, 75J, 

100J, 150J, 175J, 200J, 300J, 
360J

• • • •

Doba nabíjení < 6 sekund při 200J (u nové, plně 
nabité baterie při 25 °C) • • • •

Detekce kardiostimulátoru

Detekce pulsů kardiostimulátoru 
±2mV až ±700mV u pulzů 
o šířce 0,1 msek až 2 msek 

a době nárůstu 10% při šířce 
nepřesahující 100 msek

• • • •

Kardioverze Manuální aktivace • • • •
Pacientská impedance v 
automatickém režimu 20 až 175 Ω • • • •

Defibrilační elektrody

Samolepící elektrody handsfree • • • •

Doba skladování 36 měsíců • • • •

Délka kabelu 3,5 m • • • •

Aktivní povrch elektrod 164 cm2 • • • •

Defibrilační elektrody
dospělé elektrody s vestavěnými 
elektrodami pediatrickými, interní 

elektrody
• • • •

Resuscitační pokyny

Tovární nastavení Guideline 2010 (ERC /AHA) • • • •

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

•  DefiMonitor EVO je vybaven vysoce kontrastním 
LCD displejem TFT úhlopříčky 8,4’’ se zobrazením 
12kanálového EKG, defibrilačním elektrodami s možností 
rychlého výběru dospělé/dětské a integrovanou 
termotiskárnou s 80 mm širokým tiskem 3/6/12 kanálů

•  DefiMonitor EVO dává uživateli návod prostřednictvím 
stručných a dobře srozumitelných hlasových pokynů 
a jasných obrazových symbolů

•  Defibrilátory řady EVO mohou být volitelně vybaveny 
SpO2 – měřením saturace, NIBP – neinvazivním 
měřením krevního tlaku, IBP – invazivním měřením 
krevního tlaku, etCo2 – kapnografií, teploměrem 
a stimulaci srdečního svalu PACER, který v případě 
potřeby podporuje, nebo přebírá transtorakální 
kardiostimulátor

EKG

12kanálové svody I, II, II, aVR, aVL, aVF, V, V1, V2, 
V3, V4, V5, V6 • • • •

Srdeční frekvence 0, 20 až 300 HR/min • • • •

Čas analýzy 5-9 s • • • •

Respirace

Technologie
Impedanční pneumografie / 

Nedisperzní infračervená spek-
troskopie

• • • •

Kardiostimulátor • • • •

Pulzní oxymetr • • •

NIBP • • •

IBP •

Kapnografie (EtCO2) • •

Teplota • •

Monitor

Model TFT-LCD barevný • • • •

Rozměry 170 x 128 mm (diagonální 
8.4“/212mm) • • • •

Rozlišení 800 x 600 pixelů • • • •

Vestavěná tiskárna

Model Termální tiskárna • • • •

Šířka papíru 80 mm • • • •

Správa dat

Paměť 12 kanálové EKG (100 záznamů) / 
Událost (250 záznamů) • • • •

Komunikační zařízení USB, SD karta • • • •

Externí rozhraní

USB zařízení USB flash pro přenos dat • • • •

SD paměťové karty Rozšíření paměti • • • •

Centrální komunikační síť 3G / WiFi, WCDMA • • • •

Napájení

Síťové 100V - 240V, 50Hz/60Hz • • • •

DC 10,5V – 14,0V • • • •

Dobíjecí baterie Li-ion, 11,1 V • • • •

Vnitřní zdroj napájení

Napětí 100 – 240V, 50/60Hz • • • •

Rozměry

Výška x šířka x hloubka mm cca 335 x 505 x 200 mm • • • •

Hmotnost včetně zdroje napájení
cca 7 kg bez defibrilačních 

elektrod, příslušenství a zdroje 
energie

• • • •



128 129 

LIFEPOINT PLUS a PRO AED  
POLOAUTOMATICKÝ DEFIBRILÁTOR

PŘÍSTROJE PRO FYZIKÁLNÍ 
TERAPIE 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MAGNET

Plus Pro

Defibrilace

Pracovní režim Automatický • •

Čas dobíjení ≤10 s • •
Čas analýzy EKG ≤10 s • •
Tvar pulsu Bifázický • •
Energie Dospělí: 150J - 200J - 200J/ Děti: 50J - 50J 

- 50J
• •

Detekce kardiostimulátoru Ano • •
Detekce pohybu Ano • •
Impedance pacienta 25 - 175 Ω • •

Maximální vybití Typicky 200 výbojů při běžné teplotě okolí • •

Derivace D II • •

EKG frekvenční pásmo 2 - 25 Hz • •

Typ akumulátoru LiMnO2 (12V 4500 mA) • •
Harmonogram automatického 
testování

Při každém zapnutí - denně - měsíčně - 
každých 6 měsíců

• •

Rozsah automatického testování Baterie - hardware - software - kondenzátor - 
jednorázové elektrody (konfigurovatelně)

• •

Rozměry mm 110 x 230 x 270 95 x 270 x 240

Hmotnost kg
2,95 kg (včetně 

baterie 
a příslušenství)

1,85 kg (včetně 
baterie 

a příslušenství)

Třída (93/42/EEC) II B • •
Provozní podmínky 0° - 50° C/ 10 % - 95 % relativní vlhkosti • •
Skladování V rozmezí -20° C a 60° C • •
Dokumetace dat EKG signál/ událost/ záznam hlasu • •
Přenos dat Metsis AED Software (mini USB) • •
Minimální požadavky na PC Windows XP - Vista - 7, procesor Intel 

Pentium nebo vyšší
• •

MODEL BTL-4920 
SMART

BTL-4940 
SMART

BTL-4920 
PREMIUM

BTL-4940 
PREMIUM

Objednací číslo P2920.401 P2940.401 P2920.701 P2940.701
Displej 4.3“ 4,3“ 7“ 7“
Točítko pro nastavení parametrů
QUICK protokoly
Anatomická navigace

Databáze pacientů

Počet kanálů 2 4 2 4

Maximální pulzní indukce 128 mT 128 mT 128 mT 128 mT
Frekvenční rozsah 0-166 Hz 0-166 Hz 0-166 Hz 0-166 Hz
Rozměry 380 × 190 × 260 mm
Váha Max. 3 kg
Napájení 100–240 V/AC, 50–60 Hz
Standardní přílušenství napájecí kabel, manuál 

 

Nejnovější a technologicky nejvyspělejší řada systémů pro rehabilitaci nabízí přístroje 
pro ultrazvukovou terapii, elektroterapii, magnetoterapii a laserovou terapii. Díky 
vynikajícím parametrům a širokému sortimentu aplikátorů, včetně revolučního 
HandsFree SonoTM, je tato řada ideální volbou pro jakoukoliv profesionální praxi. 

Přístroje řady BTL–4000 se dodávají ve dvou variantách:  
BTL-4000 SMART a BTL-4000 PREMIUM.

BTL-4000 
SMART & PREMIUM
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MODEL
BTL – 4620 

SMART
BTL – 4625 

SMART
BTL – 4620 
PREMIUM

BTL – 4625 
PREMIUM

Displej 4.3“ 4.3“ 7“ 7“
Točítko pro nastavení parametrů 
a intenzity

• •

QUICK protokoly • •
Anatomická navigace • •
Databáze pacientů • •
Počet kanálů elektroterapie 2 2 2 2
Elektrodiagnostika • •
Galvanický proud • • • •
Diadynamické proudy • • • •
Träbert • • • •
Faradický • • • •
Neofaradický • • • •
Exponenciální pulzy • • • •
Pulzy s exponenciálním náběhem • • • •
Pravoúhlé pulzy • • • •
Ruská stimulace • • • •
Stimulační pulzy • • • •
Lichoběžníkové pulzy • • • •
Šikmé pulzy • • • •
Kombinované pulzy • • • •
TENS • • • •
NPHV • • • •
Sekvence • • • •
2pólová interference • • • •
4pólová interference • • • •
Izoplanární a vektorové pole • •
Přerušované pulzy • •
Leducův proud • •
H – vlny • •
Mikroproudy • •
Středofrekvenční vlny • •
Spastická stimulace  
dle Hufschmidta

• •

Spastická stimulace – dle  
Jantsche

• •

HVT (vysokonapěťová terapie) • •
IG pulzy • •
Modulovaný pulzní proud • •
VMS proud • •
Kotzův proud • •
EPIR - elektrická post- 
izometrická relaxace

• •

Rozměry 380 × 190 × 260 mm
Hmotnost Max. 3 kg
Napájení 100 – 240 V/AC, 50–60 Hz

Standardní příslušenství
2× kabel pro připojení elektrod – světle šedý a tmavě šedý, 4× plochá 
pryžová elektroda 5×7 cm, návleky na elektrody, sada fixačních pásků, 
adaptér, napájecí kabel, návod k použití

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - ELEKTRO

*volitelně

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - ULTRAZVUK
MODEL BTL – 4710 SMART BTL – 4710 PREMIUM
Displej 4.3“ 7“
Točítko pro nastavení parametrů a intenzity •
QUICK protokoly •
Anatomická navigace •
Databáze pacientů •
Počet nezávislých kanálů 1 1
Počet souběžně připojených hlavic 2 2
Modulační frekvence 10–150 Hz 10–150 Hz
Duty faktor 5–95 % 5–95 %
Max. intenzita v kontinuálním režimu 2 W / cm2 2 W / cm2

Max. intenzita v pulzním režimu 3 W / cm2 3 W / cm2

Rozměry 380 × 190 × 260 mm
Hmotnost Max. 3 kg
Napájení 100–240 V/AC, 50–60 Hz

Standardní příslušenství 
Ultrazvuková hlavice 5 cm2, gel 300 ml, adaptér, 
napájecí kabel, návod k použití

Volitelné příslušenství pro BTL – 4000 Smart & Premium

Hlavice 5 cm2Handsfree Sono 6 Handsfree Sono 4 Hlavice 1 cm2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - LASER
MODEL BTL-4110 SMART BTL-4110 PREMIUM
Displej 4.3“ 7“
Točítko pro nastavení parametrů a intenzity
QUICK protokoly
Anatomická navigace 

Databáze pacientů 

Počet souběžně připojených sond  2 2
Režimy provozu Kontinuální a pulzní Kontinuální a pulzní 
Dávkování Jemné 0.1–99.0 J / cm2 Jemné 0.1–99.0 J / cm2

Frekvence 0–10000 Hz 0–10000 Hz
Ošetřovaná oblast 0.1–50 cm2 0.1–50 cm2

Duty faktor 10–90 % 10–90 %
Třída laseru 3B 3B
Rozměry 380 × 190 × 260 mm
Hmotnost Max. 3 kg
Napájení 100–240 V/AC, 50–60 Hz
Standardní příslušenství Držák na laserovou sondu, adaptér, návod k použití

Volitelné příslušenství pro BTL – 4000 Smart & Premium

Laserová sonda Ochranné brýleLaserová sprcha Laserová sonda



Dotykové ovládání
Intuitivní obsluha přes barevný 
dotykový displej 5.7”.

Ergonomický aplikátor 
Ergonomický aplikátor pro 
komfortní užití.
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Model BTL-6000  
HIGH INTENSITY LASER 12 W

BTL-6000  
HIGH INTENSITY LASER 7 W

Objednací číslo P6000.402 P6000.401

Uživatelské rozhraní 5.7" barevný dotykový displej 5.7“ barevný dotykový displej

Přednastavené protokoly 61 61

Maximální výkon 12 W 7 W

Vlnová délka 1064 nm
810/980 nm  
simultánní

Režim Kontinuální, pulzní, jeden pulz

Laserová třída 4

Bezpečnostní opatření Nouzový vypínač, ovládání nožním spínačem, bezpečnostní blokování

Rozměry 320 × 190 × 280 mm

Napětí 100-240 V AC, 50-60 Hz

Standardní příslušenství
Bezpečnostní nožní spínač, ergonomický aplikátor s vyměnitelnými koncovkami 
a navigačním světlem, bezpečnostní koncovka 30 mm, ochranné brýle 2 ks, držák na 
aplikátor, tužka na dotykový displej, napájecí kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Volitelné příslušenství

Bezpečnostní koncovky 

aplikátoru 10 mm a 60 mm, 

stolek s kolečky, přepravní kufřík.

Snadná obsluha
•  Dotykový displej
•  Přednastavené protokoly
•  Snadný přenos (7 kg)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model BTL – 5000 
SWT POWER

BTL – 6000 
SWT TOPLINE 
POWER

BTL – 6000 
SWT TOPLINE

BTL – 6000 
SWT EASY

Objednací číslo P014.002 P6000.205 P6000.200 P6000.202

Uživatelské rozhraní
8.4” barevný 
dotykový displej

5.7” barevný 
dotykový 
displej

5.7” barevný 
dotykový 
displej

LED

Přednastavené protokoly 27 27 27 7

Uživatelem definované 
protokoly

• • •

Max. tlak až do 5 barů až do 5 barů až do 4 barů až do 4 barů

Frekvence 1–22 Hz 1–20 Hz 1–15 Hz 1–15 Hz

Režim
Single, kontinuální,  
burst, intensity  
gradient

Single, 
kontinuální, 
intensity  
gradient

Single, 
kontinuální, 
intensity  
gradien

Single, 
kontinuální

Intensity gradient mode • • •

EULM upgrade •

Rozměry
230 × 390 × 260 mm 
330 × 220 × 300 mm  
(vzduchový kompresor)

320 × 190 × 280 mm

Hmotnost:  
zařízení/kompresor

4.7 – 5.3 kg/20 kg 7 kg/-

Napětí
230 V AC, 50-60 Hz/ 
115 V AC, 50-60 Hz

100-240 V AC, 50-60 Hz

Standardní příslušenství

Hlavice 9, 15 mm 
multifokusovaná 
a 15 mm fokusovaná, 
náhradní výměnná sada, 
ultrazvukový gel 1000 
ml, tužka na dotykový 
displej

Hlavice 9, 15 mm multifokusovaná a 15 mm 
fokusovaná, ultrazvukový gel 300 ml, tužka na 

dotykový displej

Volitelné příslušenství
Hlavice 15 mm multifokusovaná titanová, 9 mm multifokusovaná - 
spoušťové body, 20 a 36 mm vibrační. Stolek s kolečky a s odkládacím 
prostorem, přepravní kufřík, napájecí kabel.

VYSOKOVÝKONOVÝ LASER  
REVOLUČNÍ LASEROVÁ 
TECHNOLOGIE

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU
RYCHLÁ U ÚČINNÁ ÚLEVA 
OD BOLESTI
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model
BTL-6000  
HIGH INTENSITY 
LASER 12 W

BTL-6000  
HIGH INTENSITY 
LASER 7 W

HIGH INTENSITY 
LASER 12 W  
+SWT POWER

HIGH INTENSITY 
LASER 7 W  
+SWT POWER

Objednací číslo P6000.402 P6000.401 P6000.406 P6000.405

Uživatelské rozhraní 5.7" barevný dotykový displej

Přednastavené protokoly  
(SWT/HIL)

-/61 -/61 27/61 27/61

HIGH INTENSITY LASER

Maximální výkon 12 W 7 W 12 W 7 W

Vlnová délka 1064 nm
810/980 nm  
simultánní

1064 nm
810/980 nm  
simultánní

Režim Kontinuální, pulzní, jeden pulz

Laserová třída 4

SHOCKWAVE THERAPY

Maximální tlak Až do 5 barů Až do 5 barů

Maximální frekvence 1 - 22 Hz 1 - 22 Hz

Režim Single, kontinuální, burst, intensity gradient

Bezpečnostní opatření Nouzový vypínač, ovládání nožním spínačem, bezpečnostní blokování

Rozměry 320 × 190 × 280 mm 320 × 190 × 280 mm

320 × 190 × 280 mm 
330 × 220 × 300 
mm (vzduchový 
kompresor)

320 × 190 × 280 mm 
330 × 220 × 300 
mm (vzduchový 
kompresor)

Napětí 100-240 V AC, 50-60 Hz
100-240 V AC, 50-60 Hz 

230 V AC, 50-60 Hz/115 V AC, 50-60 Hz 
(vzduchový kompresor)

Standardní příslušenství

Bezpečnostní nožní spínač, ergonomický 
aplikátor s vyměnitelnými koncovkami 
a navigačním světlem, bezpečnostní 
koncovka 30 mm, ochranné brýle 2 ks, držák 
na aplikátor, tužka na dotykový displej, 
napájecí kabel.

SWT vzduchový kompresor, SWT aplikátor, 
vozík, 15 mm multifokusová hlavice, 15 mm 
fokusovaná hlavice, 9 a 15 mm multifokusovaná 
hlavice, výměnná sada, gel 1000 ml, nožní 
spínač, ochranné brýle 2 ks, bezpečnostní 
koncovka aplikátoru 30 mm, tužka na 
dotykový displej, napájecí kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL BTL–CPMOTION™  
K EASY

BTL–CPMOTION™  
K PRO

BTL–CPMOTION™  
K ELITE

Objednací číslo P093.001 P093.002 P093.003

Uživatelské rozhraní START/STOP dálkové 
ovládání

Dálkové ovládání  
s dotykovým displejem

Dálkové ovládání  
s dotykovým displejem

Pokročilá nastavení terapie  

Přednastavené protokoly  

Uživatelské protokoly  

Kotníkový modul  

Extenze/flexe kolena -10°/123° -10°/123° -10°/123°

Rozsah pohybu v kyčelním 
kloubu

0 - 115° 0 - 115° 0 - 115°

Extenze/flexe kotníku    -25°/40°

Max. rychlost posuvu 380°/min 380°/min 380°/min

Rozměry 390 × 430 × 970 mm 390 × 430 × 970 mm 390 × 430 × 970 mm

Hmotnost 11 kg 12 kg 14 kg

Napětí 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz

Standardní příslušenství START/STOP dálkové 
ovládání

Dálkové ovládání 
s dotykovým displejem

Kotníkový modul, 
dálkové ovládání  
s dotykovým displejem

Volit. příslušenství: stolek

 Standardní  |   Volitelné

HIGH INTENSITY LASER 
& SHOCKWAVE THERAPY 
UNIKÁTNÍ KOMBINACE 

CPMOTIONTM 
JEDINEČNÁ KOLENNÍ MOTODLAHA 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÉ SPECIFIKACE

BTL-6000 TR-THERAPY 
SELEKTIVNÍ RADIOFREKVENČNÍ 
TERAPIE

BTL-6000 LYMPHASTIM
PROFESIONÁLNÍ 
LYMFODRENÁŽ 

Model
BTL-6000 
LYMPHASTIM 
12 TOPLINE

BTL-6000 
LYMPHASTIM 
12 EASY

BTL-6000 
LYMPHASTIM 
6 EASY

Objednací číslo P6000.003 P6000.002 P6000.001

Displej 5.7“ dotykový displej LED displej LED displej

BTL encyklopedie
26 klinických 
protokolů (programy 
v sekvencích)

Uživatelské programy
500 programů 
definovaných 
uživatelem

Přednastavené programy 15 8 8

Počet kanálů 12 12 6

Nastavení tlaku 20-160 mmHg

Gradient
0-100% plynulé 
nastavení 

0, 10, 20, 30 % 0, 10, 20, 30 %

Rozměry 320 × 190 × 280 mm

Hmotnost 7,5 kg

Napětí 230 V AC, 50-60 Hz/115 V AC, 50-60 Hz 

Dotykové ovládání
Intuitivní ovládání přes
barevný dotykový displej 

MODEL BTL – 6000 
TR-THERAPY ELITE

BTL – 6000 
TR-THERAPY PRO

Displej barevný dotykový displej 8,4” barevný dotykový displej 5,7”
Protokoly QUICK
Anatomická navigace
Přednastavené protokoly 30 30
Uživatelské protokoly
Pacientská databáze
Maximální výkon 320 W 150 W
Provozní frekvence 500 kHz 500 kHz
Provozní režimy kontinuální / pulzní kontinuální / pulzní
Výstupy pro kapacitní/rezistivní/neutrální 

elektrodu
pro kapacitní/rezistivní/neutrální 
elektrodu

Kapacitní elektrody 4 velikosti (20, 30, 50, 70 mm) 4 velikosti (20, 30, 50, 70 mm)
Odporové elektrody 4 velikosti (20, 30, 50, 70 mm) 4 velikosti (20, 30, 50, 70 mm)
Neutrální elektroda kovová (160 × 240 mm) kovová (160 × 240 mm)
Rozměry 320 × 190 × 280 mm 320 × 190 × 280 mm
Váha 5 kg 5 kg
Napájení 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz
Standardní příslušenství kapacitní aplikátor, rezistivní

aplikátor, 4 kapacitní elektrody,
4 rezistivní elektrody, 1 neutrální 
elektroda, krém 1 l
 

pacientský kabel pro kapacitní 
elektrodu, pacientský kabel pro 
rezistivní elektrodu, 4 kapacitní 
elektrody, 4 rezistivní elektrody
1 neutrální elektroda, krém 1 l

Volitelné příslušenství

Přístrojový stolek, lepící neutrální elektroda, 
transportní kufřík, držák aplikátoru, držák krému

Kapacitní aplikátor
Ergonomický tvar 
s audiovizuální 
kontrolou kontaktu

Pacientský kabel
Pro kapacitní elektrodu

KALHOTY 24 
VELIKOST XL
Obvod stehen do 90 cm, 
délka do 150 cm.

KALHOTY 24
Aplikátor na suchý zip, díky 
kterému dokonale padne 
všem velikostem.

KALHOTY 24 
NA ZIP
Vysoce kvalitní zip po celé 
délce pro snadné oblékání/
svlékání. 

NOHA
Na výběr ze tří velikostí (S, M 
a L).

RUKA
Unikátní ergonomický ruční 
aplikátor s velkou prsní 
komorou.

KALHOTY 24 UNI
Uni kalhoty pro snadnou 
a rychlou změnu velikosti. 

ŠIROKÝ VÝBĚR APLIKÁTORŮ
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ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ HYDRAULICKÉ PEVNÁ VÝŠKA

BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1100

Vojtův stůl (1dílné 
a 2dílné)

Basic               
2dílné

Basic               
3dílné

Trac               
2dílné

Basic 
Hydraulické               

2dílné
2dílné

1motorové 1motorové 2motorové 1motorové
hydraulické 
polohování

pevná 
výška

T013.005 (1) 
T013.012 (2)

T013.013 T013.018 T013.011 T013.030 T011.160

• • • •
mechanicky 
nastavitelné

•

• • • •

• (2dílné) • • • • •

90 70 70 70 70 70/70 (výška)



•

•

230 V AC, 50-60 Hz/115 V AC, 50-60 Hz

  •  

     

 

  

   

 

 

   

    •



TECHNICKÉ SPECIFIKACE TERAPEUTICKÝCH A VYŠETŘOVACÍCH LEHÁTEK

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ

Model BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300 BTL-1300

SPECIFICACE

2dílné 3dílné
4dílné 

s dělenou 
hlavovou částí

5dílné 6dílné

1motorové 2motorové 1motorové 2motorové 2motorové

Objednací číslo T013.000 T013.003 T013.023 T013.004 T013.022

Elektricky nastavitelná výška • • • • •

Elektricky nastavitelná 
střední část

• • •

Ruční ovladač • • • • •

Pneumaticky ovládaná 
hlavová část (BTL-1300 
Vojtův stůl nastavení 
opěradla)

• • • • •

Standardní šířka (cm) 70 70 70 70 70

Rozšířená šířka: 80 cm 

Rozšířená šířka Vojtův stůl: 
120 cm
Horizontálně nastavitelná 
nožní část: 15 cm

Skládací rám

Napětí 230 V AC, 50-60 Hz/115 V AC, 50-60 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Otvor na obličej • • • • •

Obličejová opěrka pro 
lehátka s dýchacím otvorem

    

Manipulační kolečka     

Manipulační kolečka pro  
BTL-1300 Basic

Nožní spínač     

Rámový spínač     

Rámový spínač pro 
BTL-1300 Basic  
Pneumaticky ovládaná nožní 
část/střední část BTL-1300

  •

Bezpečnostní vypínač     

Držák hygienického papíru     

Stolička s nastavitelnou 
výškou

• - standardní,   - volitelné



... novinky, terapeutická 
videa, aplikační videa, 
testimoniály a mnoho 
dalších ... 

BTL
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WEBOVÉ STRÁNKY 
A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Pokud chcete zůstat v obraze a sledovat nejnovější dění a zprávy, tak sledujte náš web 
www.btl.cz a naše profily na sociálních sítích YOUTUBE, FACEBOOK A INSTAGRAM. 
Najdete zde spoustu novinek, zajímavostí, terapeutických videí, testimoniálů atd.  

BTL.CZ

BTL ZDRAVOTNICKÁ 
TECHNIKA

BTL ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
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REFERENCE

Na přístroji BTL CPET oceňuji především 
jeho intuitivní ovládání.

Díky SDS modulu posuzuji srdce sportovce 
pravidly a rozumem.“

MUDr. Pavel Neckař  
Primář oddělení sporovní medicíny, 
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. 

Spiroergometrický systém od firmy 
BTL plně vyhovuje našim nárokům na 

spolehlivost přístroje, přesnost měření a jejich 
reprodukovatelnost. 

Díky SDS modulu nabízíme našim klientům 
jedinečnou službu v oblasti prevence a péče o 

zdraví. SDS modul nás včas upozorní na možné 
srdeční onemocnění našeho klienta“

Šárka Strachová 
Zakladatelka centra VO2MAX pro celostní 

terapii a sport, mistrině světa ve slalomu

V nemocnici využíváme EKG od firmy BTL, která 
jsou vybavena softwarem BTL CardioPoint® EKG 

s modulem SDS. Modul SDS  jsme pomáhali 
s firmou vyvíjet a při klinickém testování byla 

potvrzena vysoká citlivost, blížící se 100 %“

Prof. MUDr. Jan Janoušek, PH.D. 
Přednosta Dětského kardiocentra,  

Fakultní nemocnice v Motole

Na našem pracovišti využíváme 
BTL CardioPoint® CPET, který je 
vybaven klidovým EKG  
s SDS modulem a kompletní 
ergospirometrií.“ 

MUDr. Jaroslav Větvička

Primář Centra zdravotnického 
zabezpečení sportovní 
reprezentace v Ústřední 
vojenské nemocnici Praha; 
člen MCEOC 

Linku BTL CardioPoint® CPET 
využíváme na klidové EKG 
s modulem SDS pro mladé 
sportovce, na usilovnou spirometrii 
a na ergospirometrické vyšetření.“ 

MUDr. Miloš Matouš

Vedoucí lékař oddělení 
zdravotnického zabezpečení 
OLYMP Centra sportu 
Ministerstva vnitra

BTL-6000 TR-Therapy je přístroj, který využíváme jednak pro akutní, ale i chronické 
obtíže pohybového systému, hlavně muskuloligamentózního. Tento přístroj je založen 
na radiofrekvenčních proudech působících na 
tkáň a má svoji výhodu i v selektivnosti, tím, že 
podle impedance může selektivně působit na 
různé tkáně. Využíváme ho jak u sportovců, tak ale 
i u běžných pacientů s pohybovými problémy.“

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.  
Odborník sportovní a rehabilitační medicíny 



144 145 

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN 
Beroun

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Praha

KLATOVSKÁ NEMOCNICE a.s.
Klatovy 

FAKULTNÍ NEMOCNICE
Plzeň

Centrum zdravotní péče v Jirnech využívá 
kompletní řešení BTL CardioPoint® (EKG, 
Spiro, Ergo, EKG holtery a ABPM), jak pro 
praktické lékaře, tak i pro kardiologii 
a internu.“

Ing. Petr Rosecký  
Ředitel Centra zdravotní péče v 
Jirnech 

BTL CardioPoint SDS považuji za revoluční 
kardiologický modul s prediktivními 
hodnotami srdečních poruch založených 
na Seattle kritériích. 
Používal jsem ho na své klinice a jsem 
s jeho výsledky spokojen“

Prof. Ivo Pulcini  
Týmový lékař fotbalového klubu S.S. 
Lazio, Itálie 

Dětská kardiologie Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice 
Brno je součástí Komplexního kardiovaskulárního 
centra Brno. Jsou zde léčeni pacienti s komplexními 
a nejzávažnějšími srdečními onemocněními a arytmiemi 
od 0−19 let. Je zde jedno ze dvou center pro 
elektrofyziologické vyšetření a katetrové radiofrekvenční 
ablace pro děti a mladistvé v České republice. 
Kromě toho je v Dětské nemocnici řada dalších významných center pro léčení dětí 
a mladistvých. Pacienti jsou často hospitalizováni na různých klinikách a odděleních. 
EKG křivky od firmy BTL splňují ta nejpřísnější kritéria na kvalitu i u dětí nejnižších 
věkových kategorií. Jejich centralizace v CardioPointu pod jejich jménem a rodným 
číslem (a jejich opakované vyhodnocení) přispívá k efektnímu a kvalitnímu léčebnému 
procesu.“

MUDr. Pavel Vít  
Zástupce přednosty pro LPP pro Dětské kardiologické oddělení 






