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TECHNOLOGIA I KONSTRuKCJA
Konstrukcja naszych produktów i oprogramowania tworzona jest zawsze 
w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Korzystamy wyłącznie  
z materiałów i komponentów wykonanych zgodnie z najsurowszymi 
normami europejskimi.

TRENING DOpASOwANY 
DO pACJENTA
Głównym zadaniem rehabilitacji kardiologicznej jest systematyczne usprawnianie układu 
krążenia. Trening wykorzystujący dostosowane do pacjenta protokoły musi spełniać 
wysokie wymagania rehabilitacji kardiologicznej.

STANDARDY 
•	Projektowanie i produkcja w Niemczech

•	Wysokiej klasy komponenty i proces technologiczny

•	Szkolenia prowadzone przez fizjoterapeutów 

•	Wszechstronna obsługa serwisowa

•	Regularne aktualizacje oprogramowania

•	Intensywna współpraca z instytutami badawczymi 
oraz uczelniami 

•	Zapewnienie jakości zgodnie z normami  
ISO 9001-2008 i EN ISO 13485-2012

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl
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SpRAwDZONY STANDARD
Trening na cykloergometrze z rejestracją EKG z użyciem systemu podciśnieniowej aplikacji 
elektrod lub elektrod jednorazowego użytku to sprawdzona od lat metoda prowadzenia 
rehabilitacji kardiologicznej.

wYGODNA OBSłuGA
Dzięki wszechstronnej funkcjonalności systemu ERS-2, lekarze oraz 
fizjoterapeuci dysponują maksymalną wygodą w opiece nad pacjentami.

Nawet w dużych grupach pacjentów można efektywnie, bezpiecznie  
i w łatwy sposób przygotowywać, prowadzić, a następnie dokonać 
analizy treningów.

ZALETY REJESTRACJI ZApISu EKG
•	Zapis 1-kanałowego EKG przy pomocy elektrod (samoprzylepnych  

lub przy użyciu systemu podciśnieniowej aplikacji elektrod)

•	Pełna kontrola podłączonych cykloergometrów lub bieżni – centralne  
sterowanie obciążeniem

•	Sprawdzony i efektywny trening z łatwym do dezynfekcji systemem  
zapisu EKG, dzięki któremu możliwa jest szybka zmiana grupy ćwiczących

•	Pełny podgląd parametrów życiowych pacjentów, m.in. na komputerze oraz na 
wyświetlaczu cykloergometru (wykres przebiegu EKG, ciśnienia, SpO2, tętna)

•	Regulacja wysokości siedziska ergometrów poprzez oprogramowanie

TRENING w uJęCIu  
KLASYCZNYM
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Bezprzewodowe nadajniki EKG to większe bezpieczeństwo i wygoda, zarówno dla 
pacjentów, jak i dla personelu.

Pasek z nadajnikiem zakładany na klatkę piersiową, zastępuje system podciśnieniowy 
aplikacji elektrod lub elektrody jednorazowego użytku. Zapewnia pacjentowi większą 
swobodę ruchów, a tym samym umożliwia elastyczne wykorzystanie systemu.

TRENING BEZ OGRANICZEń
System telemetryczny ERS-2 zapewnia ciągłą rejestrację EKG podczas treningu 
kardiologicznego na bieżniach, cykloergometrach, orbitrekach, stepperach i innych 
urządzeniach treningowych. Dodatkowo możliwa jest kontrola obciążenia na 
urządzeniach do treningu wytrzymałościowego różnych producentów − jeżeli urządzenia 
te obsługują powszechnie stosowany standard interfejsu ERS-2.

ZALETY TELEMETRII
•	Bezprzewodowe nadajniki EKG 1- lub 2-kanałowe – zasięg do 100 m

•	Integracja i komputerowa kontrola różnych urządzeń do treningu 
wytrzymałościowego

•	Sprzęt treningowy sterowany oprogramowaniem, centralne  
sterowanie obciążeniem

•	Brak konieczności instalowania dodatkowych wyświetlaczy

•	Aplikacja Ergopad do zdalnego monitorowania EKG  
na urządzeniach mobilnych

TELEMETRIA  

ELASTYCZNOść I BEZpIECZEńSTwO
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ZALETY MONITOROwANIA MTT
•	Ciągłe bezprzewodowe monitorowanie EKG przed, w trakcie  

i po treningu MTT

•	Kontrola parametrów urządzeń wolnostojących, swobodnych ćwiczeń  
oraz testów wysiłkowych dla grupy pacjentów (ćwiczenia siłowe, 
aerobowe, test chodu 6-minutowego)

•	Archiwizacja wszystkich treningów w jednej bazie danych

•	Administracja i organizacja treningu obwodowego

•	Aplikacja Ergopad do zdalnego monitorowania EKG na urządzeniach 
mobilnych

MONITOROwANIE MTT
NOwY pOZIOM BEZpIECZEńSTwA
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Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wszystkim pacjentom rekomenduje się 
monitorowany, indywidualnie definiowany trening medyczny − MTT (Medical Training 
Therapy).

W obszarze swobodnego treningu siłowego/aerobowego, system zapewnia 
monitorowanie i akwizycję danych medycznych, a w szczególności zapis EKG.

BEZPIECZEńSTWO PACjENTóW
Dzięki temu można tworzyć indywidualne programy treningowe dla każdego pacjenta, 
z dowolną liczbą powtórzeń oraz intensywnością na różnego rodzaju urządzeniach z 
ciągłą kontrolą EKG podczas treningu.

Po ukończeniu treningu na danym stanowisku rejestracja EKG trwa nadal. Poza 
danymi medycznymi dotyczącymi poszczególnych stanowisk, oprogramowanie ERS-2 
dokumentuje także wszystkie ważne etapy treningów (początek, koniec, przerwa) oraz 
parametry urządzenia.

9
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OpROGRAMOwANIE ERS-2

Administracja

Kontrola

MonitorowanieEKRAN MONITOROWANIA

KORZYśCI DLA
fIZJOTERApEuTY 

•	Możliwość regulacji i weryfikacji protokołu 
treningu w trakcie jego trwania

•	Bezpieczeństwo w oparciu o ciągłe porównania 
danych docelowych i rzeczywistych

•	Pełna rejestracja wszystkich parametrów  
treningu

•	Wszechstronne zarządzanie MTT lub rehabilitacją 
kardiologiczną

•	Oszczędność czasu dzięki przesyłaniu wszystkich 
danych ze szpitalnego systemu informatycznego 
(HIS)

•	Regulacja wysokości siedziska ergometrów 
poprzez oprogramowanie

KORZYśCI DLA 
LEKARZA 

•	Przebieg treningu zgodny z obowiązującymi 
wytycznymi

•	Płynna rejestracja danych podczas treningu 
wytrzymałościowego i MTT

•	Przejrzysta dokumentacja postępów terapii

•	Dostęp do wszystkich zapisanych danych i analiz 
treningowych

•	Wygodne funkcje raportów diagnostycznych

•	Aplikacja Ergopad do zdalnego monitorowania 
EKG na urządzeniach mobilnych podczas treningu

pRZEJRZYSTA STRuKTuRA
Zaawansowane i wszechstronne oprogramowanie ERS-2 umożliwia zróżnicowany trening grupowy w ramach 
rehabilitacji kardiologicznej z udziałem maksymalnie 16 pacjentów, zgodnie z indywidualnie ustalonymi protokołami 
medycznymi. Lekarz lub fizjoterapeuta mogą jednym kliknięciem myszy obejrzeć wszystkie bieżące zdarzenia na 
centralnej stacji nadzoru pacjentów. Indywidualne dopasowanie oprogramowania do potrzeb treningu możliwe jest w 
dowolnym momencie rehabilitacji. 

•	Administracja	pacjentów
•	Analiza	pacjentów
•	Urządzenie/czujniki
•	Konfigurowana	opcja 
pojawiających się danych

•	Typ	protokołu	treningowego
•	Czas	trwania	treningu
•	Parametry	treningu

•	Tętno	bieżące
•	Tętno	podczas	treningu
•	System	płynnego	zatrzymania 
w celu porównania danych 
docelowych/rzeczywistych

•	Wybór	protokołu	treningowego
•	Regulacja	wysokości	siedziska
•	Wybór	parametru	wykresu
•	Funkcja	pojawiających	się	danych 

treningu

•	Zarządzanie	zapisami	EKG
•	Zarządzanie	parametrami	ciśnienia 

krwi
•	Znaczniki
•	Ręczne	wprowadzanie	danych
•	Funkcja	pojawiającego	się	EKG

•	Aktualne	obciążenie
•	Aktualna	prędkość
•	Energia,	MET,	W/kg

•	Ciśnienie	tętnicze
•	SpO2

KONfIGuRACJA DOSTępNYCH fuNKCJI w MENu
Istnieje możliwość dowolnego wyboru funkcji monitorowania, które są dostępne w oprogramowaniu ERS-2.  
Dzięki temu można bez trudu indywidualnie dostosować urządzenie do potrzeb użytkownika.

BEZpIECZEńSTwO
Oprogramowanie ERS-2 daje możliwość wyświetlania  
w czasie rzeczywistym oraz zapisu wszystkich sygnałów 
EKG oraz innych parametrów życiowych. Dzięki temu 
fizjoterapeuci mogą łatwo, szybko i w dowolnym 
momencie treningu ocenić stan pacjenta. Wszelkie 
alarmy są wyraźnie widoczne na monitorze w oparciu o 
kryteria definiowane automatycznie i indywidualnie dla 
każdego	pacjenta.	U	poszczególnych	pacjentów	można	
zawsze uruchomić dodatkowy pomiar ciśnienia krwi.

KONCEpCJA TRENINGu
W oparciu o protokoły treningowe definiowane przez 
personel medyczny można w dowolnym momencie 
ustawić indywidualne parametry sterowania treningiem 
u pacjenta.  
 
Zapis parametrów życiowych podczas treningu umożliwia 
kontrolę nad przebiegiem programu treningowego oraz 
indywidualnych postępów pacjenta.

321
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     KONfIGuRACJA pODSTAwOwA

•	Konfiguracja	domyślnych	protokołów	 
treningowych

•	Definiowanie	czasu	trwania	poszczególnych	faz

•	Definiowanie	typu	sterowania

     ORGANIZACJA TRENINGu

•	Zarządzanie	grupą	pacjentów

•	Sterowanie	treningiem

•	Monitorowanie	EKG

     DODAwANIE pACJENTA (HIS lub ręcznie)

•	Dane	osobowe

•	Diagnozy

•	Leki

•	Wyniki	EKG	z	badania	wysiłkowego	/	ergospirometrii

     DOKuMENTACJA I OCENA

•	Przegląd

•	Analiza

•	Dokumentacja

Przy wykorzystaniu wszechstronnych możliwości 
konfiguracji faz rozgrzewki, treningu i odpoczynku,  
można zdefiniować standardowe protokoły treningowe,  
co zapewnia ujednolicenie procedur administracyjnych.

System automatycznie uwzględnia i definiuje wszystkie  
typy profili w protokołach treningowych:

•	Metoda	ustalania	czasu	trwania	(obciążenia	/	kontrola	
tętna / kontrola SpO2)

•	Metoda	interwałowa	(obciążenie	/	kontrola	tętna)
•	Profile	niestandardowe

jeżeli protokół zostanie automatycznie przypisany do 
pacjenta, jest on zapisywany w bazie danych, a parametry 
graniczne obciążenia zostają dostosowane automatycznie.

Ustalanie	grup	pacjentów	znacznie	upraszcza	 
organizację procesu rehabilitacji kardiologicznej.

Podczas treningu można w dowolnym momencie 
zmieniać i korygować poszczególne protokoły 
treningowe. Klikając na wykresie bieżącego 
treningu uzyskuje się dostęp do powiększonego 
okna i większej ilości informacji.

Na ekranie można ocenić, również wsteczne zapisy 
EKG oraz wszystkie dotychczas zarejestrowane 
dane. Ważne informacje do oceny aktualnych 
wyników fizycznych dostarcza bezpośrednie 
porównanie z poprzednimi sesjami treningowymi.

Podczas takiego sprawdzenia, wszystkie dane 
EKG z pozostałych stanowisk treningowych są 
nadal wyświetlane. System umożliwia szybkie 
przełączanie na wyświetlenie tych danych.

Dane osobowe pacjenta, przyjmowane leki, diagnozy, 
dokumentacja medyczna (np. z badania wysiłkowego) 
mogą być importowane z elektronicznych kart 
medycznych w szpitalnym systemie informatycznym (HIS) 
lub wprowadzane ręcznie.

Najlepiej, aby w bazie danych pacjentów były zawarte 
wszystkie dane niezbędne do zarządzania treningami przy 
wprowadzaniu nowego pacjenta do systemu ERS-2.

W ten sposób zostaje ułatwiona praca fizjoterapeutów 
przy zarządzaniu danymi administracyjnymi.

Wszystkie zarejestrowane sesje treningowe pacjenta 
można przeglądać na dowolnym stanowisku 
treningowym w sieci.

Informacje te zawierają pełne zapisy EKG oraz inne 
dane treningowe.

Można też uzyskać bezpośredni dostęp do zdarzeń 
wyróżnionych podczas treningu i w dowolnym 
momencie je wydrukować.

Wykres przedstawiający wszystkie parametry 
treningowe pacjenta dostarcza ważne informacje 
potrzebne przy ocenie wyników terapii.

Alternatywą dla wykresu jest widok tabelaryczny 
wszystkich parametrów, umożliwiający ich dalsze 
przetwarzanie, np. eksport do systemu HIS.

pRZEpłYw ZADAń

Zapis EKG ze znacznikiem

Typ protokołu ze stałym obciążeniem

Podgląd treningu

Typ protokołu interwałowego Typ protokołu użytkownika

Dane 
osobowe

EMR  
(HIS)

ERS-2  
rehabilitacja

Diagnostyka

2

4

3

1



KONSuLTACJE pOpRZEZ SIEć wLAN

W razie potrzeby fizjoterapeuta może natychmiast 
skonsultować się z lekarzem. Dane bieżącego pacjenta 
można przesyłać do gabinetu lekarza w dowolnym 
momencie podczas treningu lub podczas obchodu 
szpitalnego.

15

Mobilność w trakcie trwania treningu jest niezbędna 
fizjoterapeucie, np. w przypadku, gdy jeden 
pacjent wymaga pomocy w obsłudze urządzenia 
treningowego. Takie czynności nie powinny zakłócać 
kontroli pozostałych pacjentów (EKG, tętno).

Aplikacja na urządzeniach mobilnych Ergopad 
umożliwia fizjoterapeucie dostęp do danych  
w dowolnym momencie, co jest gwarancją wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

MOBILNOść: Kontrola treningu przy pomocy Ergopad

NIEZAwODNA KONTROLA EKG

Oprogramowanie ERS-2 przesyła aktualne EKG wraz 
z najważniejszymi danymi wszystkich pacjentów do 
urządzeń mobilnych personelu medycznego.

ZALETY
•	Transmisja danych EKG w czasie rzeczywistym

•	Wszystkie istotne parametry pacjenta dostępne  
z dowolnego miejsca

•	Mobilność z wykorzystaniem aplikacji Ergopad na 
tabletach lub smartfonach

•	Większe bezpieczeństwo pacjentów

System do rehabilitacji ERS-2 zawiera wszystkie elementy 
potrzebne do przeprowadzenia terapii.

NADAJNIK 1-KANAłOwEGO EKG NA 
pASKu NA KLATCE pIERSIOwEJ
•	System	mocowania	na	elastycznym	regulowanym	

pasku na klatce piersiowej
•	Szybka	transmisja	przez	Bluetooth	(zasięg	do	100	m)
•	Adapter	do	elektrod	jednorazowego	użytku

SYSTEM pODCIśNIENIOwY  
DO 1-KANAłOwEGO EKG  
(wBuDOwANY w ERGOMETR)
•	Regulacja	ciśnienia
•	Łatwe	czyszczenie
•	Bezpośrednie	wyświetlanie	EKG	na	ekranie	 

ergometru
•	Opcjonalnie	dostępny	przewód	do	elektrod	 

jednorazowego użytku

pOMIAR CIśNIENIA KRwI  
(wBuDOwANY w ERGOMETR)
•	Mankiety	w	różnych	rozmiarach

NADAJNIK DO 2-KANAłOwEGO EKG
•	2	niezależne	kanały	EKG	do	dowolnego	

rozmieszczenia elektrod
•	Elastyczny	kabel	EKG	do	elektrod	jednorazowego	

użytku
•	Szybka	transmisja	przez	Bluetooth	(zasięg	do	100	m)

AKCESORIA: Opcje dodatkowe

pOMIAR SpO2  
(wBuDOwANY w ERGOMETR)
•	Różne	rodzaje	czujników

CYfROwY pASEK NA KLATKę pIERSIOwą  
– BEZpRZEwODOwA TRANSMISJA TęTNA
•	Miarodajna	rejestracja	tętna
•	Jednoznaczne	przypisanie	do	pacjenta
•	Elastyczny,	regulowany	pasek	na	klatce	piersiowej
•	Centralny	odbiór	przez	ERS-2	lub	bezpośrednio	przez	

ergometr

Aplikacja Ergopad

14



BIEżNIA
 BTL Tredmill 

•	Prędkość	0	–	20	km/h
•	Nachylenie	0	–	25%
•	Waga	pacjenta	do	200	kg
•	Moduł	sterujący	(opcja)
•	Dwa	przyciski	do	awaryjnego	 

zatrzymania bieżni
•	Ergonomiczne	poręcze
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ERGOMETR pOZIOMY 
Ergoselect 600 p/K/Reha

•	6	–	1000W,	niezależnie	od	prędkości
•	Waga	pacjenta	do	300	kg	30g
•	Regulowany	rozstaw	siedzenia	i	oparcia
•	EKG	lub	system	podciśnieniowy
•	Pomiar	ciśnienia	krwi
•	SpO2

ERGOMETR ROwEROwY 
Ergoselect 200 p/K/Reha 

•	6	–	1000W,	niezależnie	od	prędkości
•	Waga	pacjenta	do	200	kg
•	Regulacja	kierownicy
•	Elektryczna	regulacja	siedziska	 

(przez system ERS-2)
•	EKG,	system	podciśnieniowy,	 

ciśnienie krwi, SpO2
•	Możliwości	rozbudowy	o	opcje	 

dodatkowe

ERGOMETR ROwEROwY 
Ergoselect 50 p 

•	6	–	400W,	niezależnie	od	prędkości
•	Waga	pacjenta	do	160	kg
•	Zakres	prędkości	obrotowej	30-130	obr/min
•	Wyświetlenie	obrotów	pedałów	RPM	dla	

pacjenta na diodach LED

ERGOMETR ROwEROwY 
Ergoselect 100 p/K/Reha

•	6	–	1000W,	niezależnie	od	prędkości
•	Waga	pacjenta	do	160	kg
•	EKG,	system	podciśnieniowy,	 

ciśnienie krwi, SpO2
•	Możliwości	rozbudowy	o	opcje	 

dodatkowe

ERGOMETR KOńCZYN GóRNYCH 
Ergoselect 400 p/K/Reha 

•	6	–	1000W,	niezależnie	od	prędkości
•	Elektryczna	regulacja	wysokości
•	EKG,	system	podciśnieniowy,	pomiar	 

ciśnienia krwi, opcja pomiaru SpO2
•	Możliwość	przystosowania	 

do wózków inwalidzkich

RODZAJE ERGOMETRów
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Firma	BTL	oferuje	także	szeroką	gamę	innych	urządzeń	medycznych.	Informacje	o	nich	można	znaleźć	 
w oddzielnych katalogach.

ZINTEGROwANA pLATfORMA MEDYCZNA 
BTL CardioPoint jest systemem, który integruje w jednej 
platformie medycznej wszystkie moduły diagnostyczne 
niezbędne dla pracowni kardiologicznej: spoczynkowe 
EKG, systemy do prób wysiłkowych, holtery EKG, holtery 
ciśnieniowe ABPM oraz spirometrię. BTL CardioPoint 
używa jednej bazy danych pacjentów, wszystkie moduły 
są ze sobą połączone i dzięki temu użytkownik tylko raz 
rejestruje pacjenta.

ERGOSpIROMETRIA 
System do badań ergospirometrycznych pozwalający na 
precyzyjne i niezawodne określenie parametrów
kardiologiczno-oddechowych. System może być 
wykorzystywany we wszystkich dziedzinach
wymagających analizy funkcji metabolicznych: kardiologii, 
pulmonologii, rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej,
medycynie sportowej, podstawowej opiece zdrowotnej, 
edukacji, ocenie żywienia i innych.

INNE pRODuKTY BTL

DEfIBRYLATORY 
Niezawodne defibrylatory oparte na bezpiecznej, 
sprawdzonej i zaufanej technologii. Proste i łatwe 
do zrozumienia instrukcje słowne prowadzą 
użytkownika poprzez sekwencje czynności 
ratowniczych, zapobiegając w ten sposób 
niewłaściwemu użyciu. Wbudowany system 
autokontroli daje gwarancję sprawności aparatów  
w chwili ich użycia. 

PRÓBA WYSIŁKOWA

HOLTER EKG

HOLTER ABPM

EKG

SPIROMETRIA

BIEżNIA ANTYGRAwITACYJNA ALTER-G 
Bieżnia Antygrawitacyjna ALTER-G przeznaczona 
jest dla osób, które wracają do zdrowia po kontuzji, 
zabiegu chirurgicznym lub chcą poprawić swoją 
sylwetkę. Rewolucyjność tego urządzenia polega na 
przeciwdziałaniu sile grawitacji oraz skutecznej  
i bezpiecznej poprawie sprawności. Zmieniając poziom 
odciążenia na ALTER-G można ćwiczyć w warunkach 
masy	ciała	zmniejszonej	nawet	o	80%.	Zastosowanie	
unikalnej technologii różnicy ciśnień powietrza 
opracowanej przez NASA umożliwia precyzyjną 
rehabilitację z wykorzystaniem częściowego odciążenia, 
co zapewnia stopniowy powrót do sprawności oraz 
komfort użytkowania.

ApARATY DO fIZYKOTERApII

Zaawansowana seria aparatów do fizykoterapii obejmuje 
urządzenia do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, 
magnetoterapii i terapii laserowej oraz aparaty combi  
z możliwością doboru i konfiguracji w jednym aparacie 
spośród czterech terapii. Niezwykłe parametry oraz szeroki 
wybór aplikatorów, w tym rewolucyjnych bezobsługowych 
głowic	ultradźwiękowych	HandsFree	Sono™	sprawiają,	że	
linia ta stanowi idealny wybór dla każdego profesjonalnego 
gabinetu.

LASERY wYSOKOENERGETYCZNE  
Rewolucyjna technologia w laseroterapii  
z wykorzystaniem wysokiej mocy zapewnia 
głęboką penetrację tkanki. Daje to maksymalne 
bezpieczeństwo i skuteczność działania 
potwierdzoną klinicznie. Terapia za pomocą 
lasera wysokoenergetycznego obejmuje szeroki 
zakres wskazań, wpływając przyczynowo na dane 
schorzenie.

STOłY TERApEuTYCZNE 
Dla maksimum komfortu zarówno dla terapeuty, 
jak i pacjenta, stoły terapeutyczne BTL zapewniają 
wysoką stabliność we wszystkich pozycjach  
i zastosowaniach. Szeroki wybór rodzajów oraz 
akcesoriów daje możliwość dostosowania do 
indywidualnych potrzeb klientów.
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