
PROTECT  
AND CARE

Každý Váš nádech je 

pro nás důležitý!
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RESPIRÁTORY
VYSOKÁ OCHRANA PRO VAŠE BEZPEČÍ
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Netkaná textilie 
Spunbond

Netkaná textilie 
Spunbond

Filtrační vrstva 
Meltblown

Bakterie

0.1µm částice

Viry

PM 2.5 částice

Kapalné částice

Reference

RESPIRÁTOR FLAT-FIT

• Vysoká filtrační účinnost pro maximální bezpečnost
• Žádné bolavé otlaky za ušima a na obličeji
• Nízký odpor vůči dýchání s cílem zajistit nejvyšší možné pohodlí
• Ergonomický tvar respirátoru sedící na většinu typů obličejů
• Prostorná vnitřní komora

RESPIRÁTOR C-FIT

• Rozšířená filtrační účinnost s nízkým odporem vůči dýchání
• Ochrana proti vzdušným částečkám, virům a bakteriím
• Elastické ušní smyčky ulehčují nasazení a odstranění
• Těsné dosednutí snižuje množství zachyceného vydechovaného vzduchu

Podívejme se na vývoj a výrobu respirátorů BLT!

Respirátory BTL jsou specificky navrženy s cílem zajistit maximální bezpečnost bez narušení vašeho pohodlí. 
Filtrační účinnost respirátoru FFP2 je dosažena elektrostaticky nabitými mikrovlákny, které přitahují a zachycují 
částečky ve vzduchu. Optimální denzita filtrační membrány zajišťuje spolehlivou ochranu a nízký odpor vůči 
dýchání.

https://youtu.be/CD0SjjlE8Hs
https://www.youtube.com/watch?v=TKmjiYmTV_c
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PARAMETRY

Filtrační třída FFP2 dle EN 149:2001 + A1:2009

Ochrana proti průniku tekutin dle EN 14683:2019 + AC:2019

Bakteriální a virová filtrační účinnost ≥ 99.9% dle EN 14683:2019 + AC:2019

Průměrna filtrační účinnost NaCl > 99% dle 42 CFR část 84

Filtrační účinnost částic 0.1 µm ≥ 99.9% dle ASTM F2299

Ventil Ne

PARAMETRY

Filtrační třída FFP2 Dle EN 149:2001 + A1:2009

Ochrana proti průniku tekutin Dle EN 14683:2019 + AC:2019

Bakteriální a virová filtrační účinnost ≥ 99.9% dle EN 14683:2019 + AC:2019

Filtrační účinnost NaCl > 96% dle EN 149:2001 + A1:2009

Filtrační účinnost částic 0.1 µm ≥ 99.9% dle ASTM F2299

Ventil Ne

SPECIFIKACE RESPIRÁTORŮ
RESPIRÁTOR FLAT-FIT RESPIRÁTOR C-FIT

PR
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EN
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VENTILÁTOR

BTL-606 je přenosný ventilátor umožňující invazivní a neinvazivní ventilaci u pacientů v kritickém zdravotním 
stavu. Prostředek je schopen zajistit asistované dýchání, i když pacient předtím spontánně inhaloval, a eliminuje 
potenciální problémy se synchronizací s pacientovým dýcháním.

Provozní módy:

• Trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP)

• Ventilace s podporou tlaku při apnoe (PSV / ST)

• Asistovaná ventilace, řízená podle tlaku (P A / C) 

• Asistovaná ventilace, řízená podle objemu (V A / C)

• Synchronizovaná zástupná ventilace řízená podle objemu (V SIMV)

• Synchronizovaná zástupná ventilace řízená podle tlaku (P SIMV)

• Obohacení kyslíkem je k dispozici pomocí nízkotlakého zdroje kyslíku

DÝCHEJTE!
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INVAZIVNÍ A NEINVAZIVNÍ 
POUŽITÍ

POUZE
PRO DOSPĚLÉ PACIENTY

SNÍŽENÍ RIZIKA 
NEVHODNÉHO

NASTAVENÍ

PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ
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TECHNICKÉ PARAMETRY
PROVOZNÍ MÓDY

CPAP, PSV, P A/C, V A/C, V SIMV, P SIMV

SPECIFIKACE PARAMETRŮ VÝKONU

Volume 50 to 2000 mL

Pressure 2 to 55 mbar

Insp. time 0.3 to 6.0 s

Rate 1 to 60 b/min

Inspiratory sensitivity 0P to 5

Exhalation sensitivity 5 to 95%

VT sigh VT x 1 to VT x 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Oxygen inlet connector (x10)

AC power cable (3 m)

FiO2 measurement kit

JEDNORÁZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Single-patient-use exhalation block (x2)

Air inlet combi filter

Adult double-limb patient circuit with exhalation valve

Adult single-limb patient circuit with exhalation valve

PARAMETRY 

Peak Inspiratory Pressure (PIP) ±(2 mbar + 4%)

Positive End Expiratory Pressure (PEEP) ±(2 mbar + 4%)

Inspiratory Tidal Volume (VTI) ±(10 ml +15%) and ±(20 mL +20%) in CPAP 
mode above 200 mL or in NIV configuration

Exhalation Tidal Volume (VTE) ±(10 ml +15%)

Total Breath Rate (Rtot) ±1 bpm

I:E Ratio (I:E)
Insp. time ±50 ms and Exh. time ±50 ms or I:E 
ratio
±10%, whichever is greater

I/T Ratio (I/T)
Insp. time ±50 ms and Exh. time ±50 ms or I/T 
ratio
±10%, whichever is greater

Inspiratory Time (I Time) ±100 ms

Exhalation Time (E Time) ±100 ms

Inspiratory Minute Volume (Min VI)
±(10 mL +15% VTI) × Rate (with exhalation 
valve) and ±(20 mL +20% VTI) × Rate in NIV 
configuration (without exhalation valve)

VT sigh ±(20ml +20%)

FiO2 ±(2.5% +2.5% FiO2)

Leak ±(3 lpm +20%)

Apnea Index (AI) ±1 ev/h

Apnea Time ±1 s

% Spontaneous (Spont) ±1%

Peak Airway Pressure (Paw) ±1%

NASTAVENÍ

Tidal volume (Vt) 50 mL to 2000 mL

Peak Inspiratory Pressure (PIP) 2 mbar to 55 mbar in valve configuration, 6 mbar to 30 mbar in leak configuration

Pressure control (P Control) OFF or 5 mbar to 55 mbar in valve configuration, 6 mbar to 30 mbar in leak in valve configuration

I:E Ratio (I:E) from 1:1 to 1:199

Total Breath Rate (Rtot) 0.5% to 50%

Inspiratory time (Insp Time)  0.3 s to 6.0 s in P A/C and V A/C režim; 0.3 s to 2.4 s in P SIMV and V SIMV režim

Respiratory rate (R-Rate)  1 bpm to 60 bpm in V A/C and P A/C režim 1 bpm to 40 bpm in P SIMV and V SIMV režim

Inspiratory sensitivity (I Sens)  0P to 5

Exhalation sensitivity (E Sens) 5% to 95% of peak flow

Ramp (Flow Pattern) Square (SQ), descending ramp (D), sinusoidal (S)

PEEP OFF (0.5 mbar) to 20 mbar

Rise time 1-4

Apnea time AUTO or 1-60 s

Minimum Inspired Tidal Volume (Min VTI)  30 mL to 2000 mL

Maximum Inspired Tidal Volume (Max VTI) 80 mL to 3000 mL

Minimum Exhaled Tidal Volume (Min VTE) 30 mL to 2000 mL

Maximum Exhaled Tidal Volume (Max VTE) 80 mL to 3000 mL

Maximum Respiratory Rate (Max Rtot) 10 bpm to 70 bpm

Minimum Peak Inspiratory Pressure (Min PIP)  PIP–20% (not adjustable in pressure breath) Range: 2 to 52 (V SIMV); 2 to 82 (V A/C)

Maximum Peak Inspiratory Pressure (Max PIP)  PIP+20% (not adjustable in pressure breath) Range: 12 to 90 in volume breath

Minimum inspiratory time (Min I time) 0.1 to 2.8 s

Maximum inspiratory time (Max I time) 0.8 to 3 s

Minimum Fraction of Inspired Oxygen (Min FIO2) 18 to 90 %

Maximum Fraction of Inspired Oxygen (Max FIO2) 30 to 100 %
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KARDIODIAGNOSTIKA

Moderní řešení umožňuje bezpečné diagnostické sdílení dat, okamžitý přístup k informacím a pohodlí pro 
pacienty a zaměstnance. Sdílení údajů, více než kdy předtím, umožňuje zajistit potřebnou kardiopulmonální 
diagnostiku bez významných omezení.

Síťová řešení spolu s excelentními technologiemi BTL pro kardiologii splňují všechny náročné požadavky 
nemocničního provozu.

DETEKCE – detekce rizikového pacienta je zásadní pro aktuální situaci

PREVENCE –  sdílené údaje pomáhají omezit sociální kontakt mezi pacienty a ošetřujícími na nejnižší možnou 
úroveň

KONTROLA – čelíme mnohým komplikacím po onemocnění. Je tudíž nutné provádět opakovanou diagnostiku.

VYHODNOCENÍ V MINIMÁLNÍM ČASE, POHODLÍ PRO 
PACIENTY I LÉKAŘE, BEZPEČNÉ SDÍLENÍ DAT

D
IA
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N
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ST
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S

ŘEŠENÍ 
VŠE V JEDNOM

ANAMNÉZA PACIENTA 
NA PRVNÍ POHLED

SNÍŽENÍ 
NÁKLADŮ
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BTL CARDIOPOINT CPET
PRO JEDNODUCHÉ TESTOVÁNÍ

Ať už se jedná o vyhodnocení tolerance hypoxie nebo diagnostiku intolerance zátěže, systém BTL CPET 
poskytuje přesné výsledky, které se zobrazují v uživatelsky přívětivém softwaru.

• Optimalizované zobrazení dat
• Pohodlná kalibrace
• Minimální provozní náklady

SCREENING NÁHLÉ 
SRDEČNÍ ZÁSTAVY

AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ 
KREVNÍHO TLAKU

SYSTÉM PODTLAKOVÝCH 
ELEKTROD

„Klinicky může přetrvávat i několik měsíců po infekci SARS-COV2 zátěžová nebo i klidová dyspnoe, svalová slabost, únava, s významným narušením funkční zátěžové 
kapacity a kvality života. V kontextu těchto příznaků je zásadní vyhodnotit zátěžovou kapacitu u pacientů po COVID-19. Metodou volby pro toto vyhodnocení je 
kardiopulmonální zátěžové testování.“

Přednosta kliniky Cardiovascular Recovery Clinic, Iași Clinical 
Rehabilitation Hospital, Rumunsko

Prof. Florin Mitu, MD

Pneumolog a specialista na hygienu, Iași Clinical 
Rehabilitation Hospital, Rumunsko 

Mihai Roca, MD
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KLIDOVÉ EKG
KVALITA SIGNÁLU JAKO KLÍČ PRO PŘESNÉ HODNOCENÍ

Všechna EKG BTL jsou navržena tak, aby současně se snadným ovládáním splňovala i ty nejnáročnější 
požadavky odborníků v rámci kardiologické diagnostiky. 

V kombinaci se softwarem BTL CardioPoint ECG umožňuje naše řešení porovnávat záznamy EKG, sdílet je a 
exportovat do lékařských systémů třetích stran.

NEMOCNICE

AMBULANCE

NÁVŠTĚVA  
V DOMÁCNOSTI

BTL-08 EKG LC Plus 
Tisk na A4 a velký barevný 
dotykový displej

BTL-08 ECG MT Plus 
Velké množství funkcí
v kompaktním designu

BTL-08 ECG SD 
Ekonomické

BTL Flexi 
Nejmenší samostatně pracující 
bezdrátové EKG na trhu

„Bezdrátové EKG BTL bylo velice nápomocné a praktické, hlavně v pandemické situaci. Jsme 
velmi vděční za tento systém.“

PASAR REBO HOSPITAL 
Jakarta, Indonésie
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SPIROMETRIE
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO SPIROMETRII

Spirometrie BTL umožňuje provádění testů FVC, SVC a MVV, které jsou v souladu se standardy ATS/ERS. 
Výběr požadované prediktivní normy vám poskytne automatickou interpretaci z ATS, BTS, Enright a GOLD. 

Spirometrie BTL je univerzálně použitelná pro všechny pacienty. Díky široké škále prediktivních norem, systém 
okamžitě poskytne hodnoty pro každého pacienta podle věku, pohlaví nebo etnického původu.

AUTOMATICKÉ 
VYHODNOCENÍ

POROVNÁNÍ TRENDŮ 
SPIROMETRIE

PREDIKCE  
PRO KAŽDÉHO
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BTL CARDIOPOINT HOLTER
MAXIMÁLNÍ PŘESNOST V MINIMÁLNÍM ČASE

Vyhodnocení Holterovského záznamu za minimální dobu a s maximální přesností? BTL CardioPoint-Holter 
byl specificky navržen s cílem šetřit čas lékaře. Kromě excelentní kvality signálu nabízí velký počet unikátních 
nástrojů pro ověření výsledků automatické diagnostiky.

Naše úsilí o co nejlepší detekci fibrilace síní vyústilo v 99,5% senzitivitu i u pacientů s paroxysmální formou 
poruchy.

MONITOR AKTIVITY 
PACIENTA

AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ 
ZÁZNAMU

AŽ 7DENNÍ 
ZÁZNAM
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BTL CARDIOPOINT ABPM
SNADNÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ HODNOCENÍ KREVNÍHO TLAKU

BTL CardioPoint ABPM využívá unikátní metodu postupné deflace, která zaručuje spolehlivé měření hodnot 
tlaku krve. Tato technologie spolu s našimi algoritmy zaručuje spolehlivé klinické výsledky, splňující přísné 
požadavky podle nejnovějších standardů BHS, AAMI a IEC. 

Velmi tichý provoz, nízká hmotnost a malé rozměry přináší vašim pacientům pohodlí a umožní pokračovat 
ve všech každodenních činnostech bez omezení. Tři velikosti manžet zajistí bezproblémové vyšetření pro 
jakéhokoliv pacienta.

AUTOMATICKÉ 
VYHODNOCENÍ

NORMY PRO KAŽDÉHO 
PACIENTA

PRO DOSPĚLÉ 
I DĚTI
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PŘEHLED BTL CARDIOPOINT EKG
BTL CARDIOPOINT ECG

Záznam signálu v reálném čase – délka záznamu 10 s až 20 min

Možnost provést více záznamů během jedné měřicí relace a zvolit záznamy určené k tisku/uložení

Kontrola aplikace elektrod – grafický nástroj informující o kvalitě připojení elektrod

Možnost nouzového EKG – umožňuje spustit záznam okamžitě bez výběru pacienta

Možnost sledovat/vyhodnotit záznam během záznamu online (dokonce na obrazovce PC)

Možnost vyhodnotit záznamy získané na jiném počítači v síti BTL CardioPoint

Možnost vyhodnotit záznamy uložené na zařízení BTL ECG (možnost stáhnout záznam automaticky přes volitelný WiFi modul)

Systém svodů – Einthoven a Cabrera

Automatické adaptivní filtry  – Automatický inteligentní systém filtrování zvyšující kvalitu signálu EKG bez narušení jeho součástí

Automatické měření HR, RR, P-Q-R-S-T intervalů, srdečních os a amplitud

Možnost změnit pozice diagnostických markerů: Pon, Poff, QRSon, QRSoff, základní úroveň, J, J+, Toff 

Možnost manuálně zvolit údery pro zprůměrování

Podporované metody výpočtu QTc: Bazett, Hodges, Friderica, Framingham

Kalibr pro manuální měření

Automatická interpretace zaznamenaných EKG s možností zobrazit interpretační prohlášení ve formě akronymů

ST mapy pomáhají identifikovat známky ischemie rychleji než originální signál EKG. Způsob zobrazení ST denivelací na ST mapách respektuje přirozenou topologii srdce 
a ulehčuje detekci příhod spojených se ST
QT modul pomáhá hodnotit syndrom dlouhého QT, který může být často zodpovědný za náhlou srdeční smrt. Používá metodu tečny specificky vhodnou pro měření QT 
u vyšších srdečních frekvencí, kde nedochází k jasnému návratu k základní úrovni nebo u T vln se dvěma vrcholy.
Komparátor EKG umožňuje srovnat jakýkoli záznam EKG s jiným od stejného pacienta. Srovnání sériových EKG umožňuje vyhodnotit terapii pacienta sledováním 
výsledků jejich testů v reálném čase.

Modul screeningu náhlé srdeční zástavy (volitelný) pomáhá vyhodnotit riziko náhlého srdečního úmrtí u mladých atletů na základě Seattle/mezinárodních kritérií.

Vektokardiogram (VCG) zobrazuje elektrickou aktivitu srdeční v 3D ortogonálním systému za použití inverzní Dowerovy transformace

Program uloží konečnou zprávu ve formátu PDF. Je ji tudíž možné kdykoli vytisknout.

Možnost exportovat záznamy EKG v otevřeném formátu XML

Možnost komunikace HL7 / DICOM (PACS) / GDT nebo automatický export zpráv

Tisk s jakoukoli kompatibilní kancelářskou tiskárnou (např. laser)

Překryv EKG svodů na tištěných zprávách je minimalizován automatickým přizpůsobením prostorů mezi tištěnými elektrodami.

SPECIFIKACE CPET
PŘESNOST MĚŘENÍ

CPET se upravuje dle specifického kyslíkového senzoru, který se nachází vevnitř analyzátoru plynů. To zlepšuje přesnost měření, hlavně u vyšších dechových frekvencí

CO2 absorbér umožňuje přesnou kalibraci CO2 senzoru, co vede k přesnějšímu měření tvorby CO2

Software automaticky upozorňuje uživatele, když se okolní koncentrace CO2 nachází nad určitým limitem, který by potenciálně mohl narušit výsledky testování

Použití výkyvného ramene umožňuje zavedení zkrácených hadiček pacienta. Čím kratší je hadička pacienta, tím nižší je pravděpodobnost promíchání vzorků plynů a tím 
vyšší je i následně přesnost měření.

Průtokoměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Z toho důvodu je průtokoměr méně náchylný na různé vady, které mohou narušovat klinické výsledky.

ZÁTĚŽOVÝ TEST
Současné zobrazení EKG a plicních údajů během testu a synchronizovaná kontrola již zaznamenaných EKG a plicních údajů. Pro jakékoli zvolené plicní údaje je zobrazen 
příslušný EKG záznam a obráceně

Automatické a manuální řízení zátěže

Možnost vytvořit uživatelem definované protokoly (běžící pás, ergometr nebo bez zátěžového zařízení)

Hlavní měřené parametry:  W – zátěž, VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 – tvorba oxidu uhličitého, RER – poměr respirační výměny, VT – dechový objem, BF – dechová 
frekvence, VE – minutová ventilace, MET – metabolický ekvivalent úkolu, HR – tepová frekvence, denivelace ST segmentu ST (jakýkoli svod), pO2 
– koncentrace O2, pCO2 – koncentrace CO2, PETO2 – tlak kyslíku na konci dechového cyklu, PETCO2 – tlak oxidu uhličitého na konci dechového 
cyklu, IC – zátěžová inspirační kapacita

Hlavní grafy: Výměna plynů (skutečný VO2, VCO2, ventilace, dechová frekvence a zátěž), spirogram, 9panelový Wassermanův graf, křivka průtok-objem

Hlavní vypočtené parametry: VO2max – maximální spotřeba kyslíku (absolutní nebo relativní vůči tělesné hmotnosti), AT – anaerobní práh, VE/VCO2, RCP - práh respirační 
kompenzace

Metody pro stanovení anaerobního prahu: RER = 1, V-sklon, ventilační ekvivalenty

PODPOROVANÁ VYŠETŘENÍ

Kardiopulmonární zátěžový test

Zátěžový test

Klidové EKG

Spirometrie (FVC, SVC, MVV)

Kalorimetrie

KLINICKÉ APLIKACE

Vyhodnocení intolerance zátěže

Vyhodnocení pacientů s kardiovaskulárními/respiračními 
onemocněními

Předoperační vyhodnocení

Zátěžové vyhodnocení a předpis srdeční rehabilitace

Vyhodnocení před transplantací plic, srdce
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SPECIFIKACE SPIROMETRIE
FVC TEST

Grafy v reálném čase: Průtok / objem a objem / čas 

Shoda s normami ATS/ERS 2005

Podporované manévry FVC: Metoda uzavřeného okruhu, metoda otevřeného okruhu

Hlavní měřené parametry: 
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
Prediktivní normy (dospělé a pediatrické): 
GLI 2012, Caussade Gutierrez 2015, 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, , 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, Solymar 1979

Výpočet kritérií přijatelnosti a opakovatelnosti

Automatický nebo manuální výběr nejlepšího manévru

Změřené hodnoty lze porovnat s následujícími:
- LLN (hodnoty spodního limitu normy) dle demografických parametrů pacienta a zvolené normy
- Predikovaná hodnota dle demografických parametrů pacienta a zvolené normy
- Referenční hodnota z anamnézy pacienta

Automatická interpretace dle ATS+GOLD, ATS, GOLD, BTS, Enright

Animované pokyny pro děti

FVC TEST S MEDIKACÍ

Bronchodilatace, bronchokonstrikce, podporované testy NaCl

Možnost vytvořit uživatelem definované lékové protokoly

SVC TEST

Graf v reálném čase: objem / čas

Měřené parametry: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

MVV TEST

Graf v reálném čase: objem / čas

Měřené parametry: MVV, MVVf, MRf, MVVt, TV

SPIROMETRICKÝ KOMPARÁTOR

Umožňuje sledovat výsledky pacienta v reálném čase a vyhodnotit úspěšnost terapie 

Podporované testy FVC, FVC PRE/POST, SVC, MVV

Srovnání zobrazené v podobě tabulek, časových trendů a přeložených křivek

SPECIFIKACE KLIDOVÝCH EKG
MODEL BTL FLEXI 12 EKG

Displej IPS barevná, dotyková, 2,8”

Zobrazené svody 12 / 3 / 1

Jednodotykový záznam Ano (tlačítko nebo dotykový panel)

Označení neaktivního svodu Každá elektroda má své vlastní značení

Frekvenční odezva EKG 0,05 Hz - 170 Hz

Detekce kardiostimulátoru Šířka impulzu >100 µs, amplituda impulzu >2 mV

Kapacita/typ akumulátoru <9 hodin (WiFi vyp) , <8 hodin (online), co odpovídá <100 záznamům EKG ve skutečném prostředí

Doba nabíjení <3 hodiny (pokud úplně vybitý); je možné nabít během provozu

MODELS L-Line EKG M-Line EKG S-Line EKG

Displej Barevný dotykový 8.4” / 5.7” Barevný dotykový 5.7” Grafický

Tiskový papír A4/A5 Z-fold, role, fax Role 112 mm Role 58 mm

Formát tisku svodů 1x12, 1x6, 1x4, 1x3, 2x6+1R, 2x6+2R, 4x3+1R, 4x3+2R, 4x3+3R; synchronizovaný/
časový; systém svodů: standard nebo Cabrera 2x6 (SD), 4x3, 12x1

Připojení PC Kabel, WiFi/LAN modul (volitelně) kabel

Rozšíření Spirometrie N/A
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 SPECIFIKACE HOLTERU

HRV

Program nabízí časovou a frekvenční analýzu HRV (HRV NN avg, HRV TI, HRV LI-K, HRV LI-PHI, HRV NN(50), HRV NN avg diff, 
HRV pNN(50), HRV RMSSD, HRV SDNN, HRV TINN, HRV LF, HRV HF, HRV LF/HF, HRV CCVHF, HRV CCVLF, logarithmic index 
K, logarithmic index Phi)

• • •

HRV trends: data display in form of time trends • •
PSD (power spectral density) graph: this tool helps diagnosing chronic fatique, burn-out syndrome and sleep disorders •

Analýza 
kardiostimul.

Detekce kardiostimulátoru: klasifikace stimulovaných údajů a jejich identifikace v EKG záznamu • • •
Analýza kardiostimulátoru: Umožňuje vyhodnotit správnost funkce kardiostimulátoru zobrazením příhod „chyba snímání“ a 
„chyba záchytu“ spolu s distribucí stimulovaných úderů v čase •

Měření PQ, QT, 
ST, QRS úder 
za úderem

PQ: pomáhá hodnotit poruchy vedení detekcí extrémních hodnot, grafu trendů PQ, grafu PQ/RR a AV bloková analýza •
ST: statistické vyhodnocení ST zátěže v dobře navržené tabulce • • •
ST trendy: umožňuje srovnat vývoj ST segmentu v čase s jinými grafy trendů (např. aktivita pacienta) • •
Možnost definování pozice J+ diagnostického markeru jako fixního nebo závislého od HR • • •
QT/QTc: vyhodnocení dostupné v časových trendech nebo grafech QT/RR (QTc/RR) • •
Kaliper: Umožňuje měřit EKG přímo vevnitř součásti proužku EKG. Pro další pohodlí může kaliper také automaticky připojit k 
intervalům PQ, QT a QRS. • • •

Reliéf a 
waterfall

Reliéfní mapa poskytuje zjednodušený, ale pořád komplexní pohled na arytmie a morfologické změny. Tento unikátní nástroj 
umožňuje okamžitou detekci i nejmenších nepravidelností, které typicky nejsou viditelné při použití tradičních metod analýzy 
signálu EKG.

•

Interaktivní
Poincaré

Poincaré graf je speciální nástroj umožňující lékařům zobrazit R-R-R dynamiku každého úderu z kompletního záznamu na 
jeden pohled. Díky jeho interaktivitě je tento nástroj dobrý pro rychlý přehled AF a předčasných stahů. •

Uložení / Tisk

Programu ukládá všechny uvedené údaje.. Údaje si můžete prohlédnout kdykoli později. Také je možné nastavit automatické 
zálohování nebo vymazání. • • •

Konečná zpráva se uloží v PDF ve výchozím nastavení nebo na uživatelem zvoleném místě • • •
Export v následujících formátech: EDF+, XML, CSV, SDF, KEC s možností anonymizovat údaje pacienta •
Možnosti přenosu údajů HL7, DICOM, GDT • • •

MODEL H100 H300 H600

EKG signál

Díky automaticky adaptivním filtrům zobrazuje program EKG signál s excelentní přesností. Také si však můžete zobrazit 
nezpracovaný signál. • • •

Signál EKG se zobrazí na standardním proužku EKG (5–40 mm/mV, 12,5–100 mm/s) stejně tak v režimu plného náhledu (30 s/
řádek) nebo dlaždicový náhled (poskytuje přehled zvolených EKG příhod) • • •

Možnost maximalizovat jakékoli EKG okno na celou obrazovku jedním kliknutím myši nebo klávesovou zkratkou • • •

Šablony

Automatizovaná klasifikace a distribuce detekovaných úderů do šablon dle jejich morfologie a rytmu (normální, normální s 
poruchou mezikomorového vedení, surpaventrikulární, předčasný komorový, komorový interpolovaný, komorový únik, fúze) • • •

U jakéhokoli zvoleného úderu v EKG lze dosáhnout odpovídající šablony jedním kliknutím • • •
Možnost spojit jakékoli zvolené šablony do jedné šablony • • •
Grafické rozdělení (superimpozice): pokročilý nástroj pro validaci automatizované klasifikace úderu. Tento nástroj zobrazuje
přeložené srdeční údery, aby lékař mohl jednoduše vyhodnotit homogenitu, odstranit artefakty nebo rozdělit EKG šablonu na 
dvě.

•

Pacientská 
aktivita

Fyzická aktivita pacienta (pohyb / klid) je graficky vizualizována v softwaru s cílem napomoct správně vyhodnotit záznam 
(např. celková délka spánku, doba probuzení atd.) •

Chytrý souhrn Všechny detekované příhody a jejich příslušné hodnoty nebo počty (např. nejdelší RR interval nebo celkový počet 
komorových úderů) jsou shrnuty v tabulce ulehčující přehled. Obsah této tabulky lze optimalizovat dle potřeb lékaře. • • •

Časová 
analýza

Software obsahuje více grafů zobrazujících distribuci určitých příhod v čase. Taková vizualizace umožňuje identifikovat časové 
zóny s vyššími koncentracemi detekovaných příhod a vytvořit určité korelace (např. tlačítko pacient stiskněte vs. distribuce 
komorových událostí).

• • •

Příhody, které mají tendenci se denně opakovat, lze také jednoduše vyhodnotit v několika denních záznamech. Začátek všech 
24hodinových grafů lze zarovnat dle doby probuzení nebo užití léků. • • •

Rytmus 
analýzy

Automatická detekce:
- pauzy
- srdeční frekvence: časový trend, tachogram (dostupný pouze v H600), RR histogram
-  základní rytmus: norma (sinus, sinusová tachykardie, sinusová bradykardie), supraventrikulární (supraventrikulární ektopický 

rytmus, supraventrikulární tachykardie, flutter nebo fibrilace síní), komorové tachykardie (komorový únikový rytmus, 
akcelerovaný idioventrikulární rytmus (AIVR), komorová tachykardie).

- vzorce/cykly: supraventrikulární nebo ventrikulární couplet, triplet, bigeminie, trigeminie, quadrigeminie a cykly

• • •

Pro každou příhodu rytmu se vypočítá avgHR, minHR, maxHR a počet úderů • • •
Možnost nastavit / upravit určitá diagnostická kritéria (úroveň předčasnosti, limity RR, limity HR, limity počtu úder, limity 
opakování) • • •

Pokročilé vizualizační nástroje jako např. reliéfní mapa, Poincareho graf a tachogram •
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SPECIFIKACE ABPM
BTL CARDIOPOINT ABPM

Možnost vytvořit individuální plán měření pro každého monitorovaného pacienta

Délka monitorování krevního tlaku: 24, 27, 48, 51 hodin

Nezávislé nastavení intervalů měření pro: den, noc, ráno, speciální

Vizuální prezentace výsledků BP v podobě interaktivních tabulek, grafů a histogramů

Všechny hodnoty BP nad/pod limity normality se automaticky zvýrazní

Možnost manuálně odstranit artefakty měření

Souhrn měření – celkový počet měření (pro každý interval a celkem), procento úspěšně dokončených měření

Vypočtené parametry: prům MAP, prům PP, prům pulz, soumrak index Sys/Dia, SYS/DIA rozdíl den/noc, PTE SYS/DIA,PTD SYS/DIA, SYS/DIA max, SYS/DIA min, ranní 
špička, SYS/DIA prům, SYS/DIA zátěž, SYS/DIA leese, SYS/DIA hyper odečty, SYS/DIA hypo odečty

Histogramy SBP, DBP a MAP pro celkové, denní a noční intervaly

Možnost přidat předdefinované fráze do zdravotního závěru

Automatická interpretace výsledků ABPM dle demografických údajů pacienta a zvolených norem pro dospělé (ESH 2018, AHA 2017, NICE 2011, AHA 2005, ESH 2003, 
NHFA 2002) nebo pro děti a dospívající (ESH 2016 dle věku nebo výšky, modif. AHA 2008, modif. Chaloupecky 2006). 
Možnost manuálně nakonfigurovat normy.
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SUPER INDUCTIVE SYSTEM

Super Inductive System je špičková technologie založená na interakci mezi vysoce intenzivním elektromagnetickým 
polem a lidským tělem. Intenzivní elektromagnetické pole depolarizuje nervové tkáně a vede k intenzivním, ale 
jemným kontrakcím dýchacích svalů. Super Inductive System posiluje bránici, mezižeberní svaly a zlepšuje oběh krve 
v oblasti hrudníku.

Zajímá vás příběh první nemocnice na světě, 
která používala Super Inductive System BTL 
u pacientů se sníženou dechovou kapacitou?

VAŠE POMOCNÁ RUKA V PLICNÍ REHABILITACI
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TERAPEUTICKÝ PROTOKOL:

Tento klinicky doložený protokol slouží 
jako ukázka plicní rehabilitace se Super 
Inductive System.

•  Doporučujeme aplikovat terapii 
každý den

• Minimální počet terapií je 10
•  Intenzita terapie (%) se upravuje 

u každého pacienta individuálně

Protokol “hyperemizační  
a trofotropní efekt” aplikujte 

bilaterálně v oblasti hrudní páteře 
mezi 1. a 6. žebro.

1

Pokračujte protokolem “facilitace 
dýchání” a aplikujte bilaterálně

v oblasti bránice.

2

Terapii zakončete stejným 
protokolem a aplikujte jej 

přístupem přes záda a z laterální 
strany.

3

Literatura
Prostudujte si klinickou dokumentaci SIS!

https://www.youtube.com/watch?v=xqnliT0XN5Y&list=PLMWMFOpSec58M_oSJ40a8y7bdp-HlsQLW&index=4
https://youtu.be/xei8LY2Li1c
https://www.youtube.com/watch?v=3XmOUGBaBSI&list=PLMWMFOpSec58M_oSJ40a8y7bdp-HlsQLW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sqQhIEQjls0&list=PLMWMFOpSec58M_oSJ40a8y7bdp-HlsQLW&index=1
https://files.btlnet.com/cor/documents/c611c52c-1f21-4f48-8e6c-f854a0f0c4bf/36.SIS_in_the_treatment_of_post-COVID_patients_EN_1614939346_original.pdf
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HIGH INTENSITY LASER & 
ROBOTIC SCANNING SYSTEM

VYSOKOVÝKONOVÝ LASER s ROBOTICKÝM SCANNING SYSTEM je bezobslužná terapie, kterou lze použít 
k plicní rehabilitaci za účelem odstranění důsledků plicního onemocnění jako bolesti zad a hrudníku, bolesti 
svalů a spazmy kvůli neefektivním dechovým vzorcům.

Unikátní kombinace 30 W výkonu a vlnové délky 1 064 nm umožňuje ošetření i hluboko ležících tkání s 
maximální úlevou od bolesti. Systém umožňuje provádět silně termické terapie na velkých plochách v krátkém 
čase.

DALŠÍ KROK V PLICNÍ REHABILITACI
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TERAPEUTICKÝ PROTOKOL:

Tento protokol slouží jako příklad plicní rehabilitace pomocí 
robotického scanning systému. Navrhovaný protokol můžete upravit 
dle stavu pacienta.

•  Doporučujeme aplikovat terapii každý den  
nebo minimálně každý druhý den

•  Minimální počet terapií je 5
•  Výkon (W) se upravuje u každého pacienta individuálně 

Použijte protokol „dorsalgie“ na 
zadní část trupu

1

Pokračujte protokolem 
„dorsalgie“ na přední část trupu

2

Reference
Poslechněte si inspirativní zkušenosti s robotickým scanning systémem a více od Dr. Juan Jose Bernala!

APLIKACE LASEROVÉ ENERGIE 
PODPORUJE REDUKCI 

PROZÁNĚTLIVÝCH MEDIÁTORŮ

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY KLINICKÉ STUDIE HIL Protocol® 
VEDENÉ ANGIOLOGICKÝM INSTITUTEM CAPIXABA

Fabio Luiz Costa Pereira
Brazílie

V angiologickém institutu Capixaba jsme vyvinuli aplikační protokol s vysoce intenzivním laserem, tzv.
HIL Protocol®. Aplikace laserové energie podporuje redukci prozánětlivých mediátorů a moduluje místní a celkovou odpověď 
organismu na zánětlivé onemocnění u pacientů s pneumonií. Terapie probíhá bez obsluhy a bezkontaktně.

Zařízení bylo také schváleno úřadem ANVISA od listopadu 2019 a může být používáno v regenerační medicíně a
k léčbě zánětu plicní tkáně. Provedli jsme výhledovou randomizovanou pilotní studii, které se zúčastnila jak kontrolní skupina 
pacientů, tak pacienti, kteří podstoupili léčbu HIL.

NAŠE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY A ZÁVĚRY 

Laser urychluje zotavování u COVID-19 a zkracuje dobu, 
kterou pacienti tráví na ventilační podpoře na JIP.

Distribuce C-reaktivního proteinu (CRP)
V kontrolní skupině lze během terapie pozorovat pokles 
hladin CRP. Skupina podstupující laserovou terapii 
vykazovala vyšší průměry poklesu hladiny CRP mezi stupni 
1 a 2, stabilitou mezi stupni 2 a 4 a dalším poklesem mezi 
stupni 4 a 5, následovanou stabilitou mezi stupni 5 a 6.

Distribuce úrovní parciálního tlaku kyslíku (PO2)
Kontrolní skupina vykazovala nárůst hladiny PO2 mezi stupni 
1 a 2, ale hodnoty následně fl uktuovaly mezi dalšími stupni. 
Skupina podstupující laserovou terapii vykazovala konstantní 
zlepšení na úrovni PO2, hlavně mezi stupni 4, 5 a 6.

Distribuce hladin trombocytů (PLAQ)
Obě skupiny vykazovaly podobné chování s nárůstem 
hladiny PLAQ mezi stupni 1 a 4, následovaným mezi stupni 
5 a 6, s hladinami PLAQ v časných fázích ve skupině 
podstupující laserovou terapii. To vedlo k významnému 
rozdílu mezi stupněm 1 ve vztahu ke stupňům 3, 4, 5 
a 6 a stupně 2 ve vztahu k stupňům 4 a 5 ve skupině 
podstupující laserovou terapii, bez významných rozdílů 
v kontrolní skupině.

Distribuce hladin saturace transferinu (SAT)
Kontrolní skupina vykazovala zvýšení hladiny SAT mezi 
stupni 1 a 2, oscilace mezi stupni 2 a 4 a stabilitu do stupně 
6. Skupina podstupující laserovou terapii vykazovala stabilitu 
do stupně 3 a kontinuální růst ze stupně 3 do stupně 6.

Distribuce hladin urey (URE)
V kontrolní skupině lze pozorovat pokles hladiny ERU 
mezi fázemi 1 a 3, následovaný zvýšením mezi stupni 3 a 6. 
Ve skupině podstupující laserovou terapii zůstala hladina 
ERU stabilní mezi stupni 1 a 2, následovaná nárůstem do 6. 
stupně, dosahující vyšších úrovní ERU ve srovnání s kontrolní 
skupinou.

Distribuce hladin sodíku (Na)
Obě skupiny vykazovaly během terapií vzorce. Úroveň Na 
v kontrolní skupině fl uktuuje během stupně 1 a 4 a snížila se 
mezi stupni 4 a 6. Ve skupině podstupující laserovou terapii 
došlo k nárůstu hladiny Na mezi stupni 1 a 3, stability mezi 
stupni 3 a 4 a novému nárůstu mezi stupni 4 a 6.

Víme, že jsme analyzovali údaje malého počtu pacientů, ale 
tyto výsledky nám dávají významnou podporu pro používání 
těchto technik. S naším protokolem můžeme léčit každého 
pacienta pouze v 12 až 15minutových relacích. Navíc 
díky tomu, že je tato technologie přenosná, tak můžeme 
zvládnout ošetřit až 100 pacientů za 1 den.

Další informace naleznete na našich internetových stránkách:
www.hilprotocol.com.br

DŮLEŽITÉ BODY

JAK ŘEŠIT NEJČASTĚJŠÍ DŮSLEDKY 
PLICNÍ INFEKCE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROTOKOLU E-SPORT MEDICÍNY

Juan José Bernal Arreola
Mexiko

Na klinice e-Sport Medicine jsme vyvinuli unikátní protokol aplikace s 
vysokovýkonovým laserem BTL, BTL Super Inductive System, transkraniální 
magnetickou stimulací (TMS) a kyslíkovou terapií.

Tento protokol byl vytvořen s cílem řešit nejčastější důsledky plicní infekce, 
které byly hlášeny u našich pacientů jako bolesti zad a hrudního koše, snížená 
schopnost a kapacita dýchat, nespavost, úzkost.

Provedli jsme retrospektivní vyhodnocení záznamů pacientů (n=30), kteří 
podstoupili tento komplexní protokol. Zjistili jsme významný pokles parametrů 
bolesti dle vizuální analogové škály a Hamiltonovy škály k hodnocení deprese.

O výsledcích naší vědecké práce, která je v současné době v publikačním 
procesu, vás budeme informovat.

DŮLEŽITÉ BODY

https://youtu.be/QqnJE0kh37o
http://www.hilprotocol.com.br
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TR-THERAPY

TR-Therapy vychází z kombinace manuálních dovedností terapeuta a tkáňově selektivního zahřívání 
vysokofrekvenční elektromagnetickou energií. TR-Therapy vede k hypertermii hlubokých tkání s cílem uvolnit 
bolestivé body a relaxovat svaly. Uvolněním a protažením měkkých tkání dolní hrudní apertury můžete přímo 
ovlivnit bránici, která je hlavním dýchacím svalem. Toto je perfektní start pro průběh respirační fyzioterapie!

Podívejte se na video TR-Therapy a plicní rehabilitace a zjistěte více o všech výhodách pro vaše pacienty!

DÝCHÁNÍ NIKDY NEBYLO TAK RŮZNORODÉ!
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Bipolární aplikace umožňuje přizpůsobit dráhu vysokofrekvenčního 
proudu potřebám pacienta. Vyzkoušejte obouruční držení s cílem 
uvolnit přetížené mezižeberní svaly.

Uvolněte dolní i horní hrudní aperturu a hrudní fascii. Toto vám 
pomůže snížit svalovou nerovnováhu, která byla způsobena 
nesprávným dechovým stereotypem

Statické aplikace s TR-Therapy vám umožňují řídit pacienta a současně 
využít hluboký hypertermický efekt.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA
Podívejte se na videa!

https://youtu.be/D7rOW3RxCOA
https://youtu.be/aukjKcM61sM
https://youtu.be/6NVpX2WeW8k
https://youtube.com/playlist?list=PLMWMFOpSec58xjxmkn4caQkzn3tFbeF00
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BTL-4000 SMART & PREMIUM

BTL-4000 je vysoce pokročilý systém, který obsahuje všechny čtyři modality: elektroterapii, ultrazvuk, low-level 
laserovou terapii a magnetoterapii, kterou lze použít v plicní rehabilitaci.

KONVENČNÍ, ALE EFEKTIVNÍ!

ELEKTROTERAPIE

BTL nabízí nejširší výběr proudů sloužících k uvolnění bolesti, 
stimulaci oslabených dýchacích svalů a kombinované terapii s 
ultrazvukem s cílem uvolnit bolestivé body.

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE

Ultrazvuková terapie zlepšuje krevní oběh a uvolňuje 
přetížené měkké tkáně postižené inefektivními dechovými 
vzorci. Vyzkoušejte BTL HandsFree Sono® a odteď jednoduše 
pracujte chytře!

LASEROVÁ TERAPIE

LLLT je jemná, ale efektivní modalita široce používaná pro 
biostimulaci, urychlení regenerace a analgetické účinky  
v léčbě zánětlivých onemocnění.

MAGNETOTERAPIE

Magnetoterapie používá pulzní elektromagnetické pole nízké 
intenzity ke zvýšení krevní cirkulace a zvýšení místního 
metabolismu. 
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Model BTL – 6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE

Objednací číslo P6000.901

Uživatelské rozhraní 8.4“ barevný dotykový displej

QUICK protokoly •

Anatomická navigace •

Přednastavené protokoly •

Uživatelské protokoly •

Databáze pacientů •

Intenzita až do 2.5 T (max. dB/dt 28 kT/s) 

Frekvence až do 150 Hz

Standardní příslušenství variabilní rameno se 6 klouby, aplikátor

 SPECIFIKACE SUPER INDUCTIVE SYSTEM
SUPER INDUCTIVE SYSTEM
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Model BTL-6000 HIGH INTENSITY LASER 30 W SCANNING SYSTEM ELITE

Objednací číslo P043.003 P451.002

Uživatelské rozhraní 8.4” barevný dotykový displej 7" barevný dotykový displej

Výkon až 30 W

Vlnová délka 1064 nm

Frekvence 1 Hz–20 kHz

Duty faktor 25 %–75 %

Režim Kontinuální, pulzní, superpulzní, 
triangulární, sekvenční, jeden pulz

Kontinuální, pulzní, superpulzní, 
triangulární, sekvenční

Rozměr léčené oblasti 1–500 cm2 25–1225 cm2

Přednastavené protokoly 43 37

Vlastnosti
Screening těla

Víceúrovňová kalibrace
Aplikátor s ovládáním

Screening těla
Kontrola polohy pacienta
Thermal Perception Scan

Termální kamera
Termální graf

Víceúrovňová kalibrace

Standardní příslušenství 2× bezpečnostní brýle, optický zoom, 
držák aplikátoru

Přístrojový stolek pro Scanning System, 
bezpečnostní tlačítko pro pacienta

SPECIFIKACE HIGH INTENSITY LASER

Volitelné příslušenství

Obj. číslo P6000.210 Transportní kufřík

Obj. číslo P6000.211 BTL-6000 stolek

Obj. číslo P451.002 Scanning System Elite

Obj. číslo P043.014 Nožní spínač

Obj. číslo P5100.009 Klapky pro ošetření obličeje

HIGH INTENSITY LASER & ROBOTIC SCANNING SYSTEM
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Model BTL – 6000 TR-THERAPY ELITE BTL – 6000 TR-THERAPY PRO

Objednací číslo P6000.501 P6000.502

Uživatelské rozhraní 8.4“ barevný dotykový displej 5.7“ barevný dotykový displej

QUICK protokoly •

Anatomická navigace •

Přednastavené protokoly • •

Uživatelské protokoly •

Databáze pacientů • •

Maximální výkon 320 W 150 W

Frekvence 480–520 kHz

Režim Kontinuální, pulzní

Výstup pro kapacitivní/rezistivní/neutrální elektrodu

Kapacitní elektrody 4 rozměry (20, 30, 50, 70 mm)

Rezistivní elektrody 4 rozměry (20, 30, 50, 70 mm)

Neutrální elektrody Kovové (160 × 240 mm)

Standardní příslušenství

Kapacitní aplikátor, rezistivní
aplikátor, 4 kapacitní elektrody,
4 rezistivní elektrody, 1 neutrální
elektroda, RF 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

SPECIFIKACE TR-THERAPY

Volitelné příslušenství
Obj. číslo P6000.211 Vozík

Obj. číslo P6000.521 Lepící neutrální elektroda

Obj. číslo P6000.210 Transportní kufřík

Obj. číslo P6000.520 RF krém

Obj. číslo P6000.523 Lepící neutrální elektroda pro statickou apl.

Obj. číslo P2000.002 Držák krému

Obj. číslo P6000.542 Držák neutrální elektrody

Obj. číslo P6000.541 Držáky pro aplikátory

Obj. číslo P6000.540 Držáky pro pac. kabely

Obj. číslo P6000.524 Pacientský kabel pro statickou aplikaci

Obj. číslo P6000.529 Pacientský kabel pro neutrální elektrody

Obj. číslo P6000.510 Kapacitní aplikátor

Obj. číslo P6000.530 Rezistivní aplikátor

Obj. číslo P6000.519 Pacientský kabel (pro kapacitní elektrodu)

Obj. číslo P6000.539 Pacientský kabel (pro rezistivní elektrodu)

Obj. číslo P6000.511 Set kapacitních elektrod (20, 30, 50, 70 mm)

Obj. číslo P6000.512 Kapacitní elektroda 20 mm

Obj. číslo P6000.513 Kapacitní elektroda 30 mm

Obj. číslo P6000.515 Kapacitní elektroda 50 mm

Obj. číslo P6000.517 Kapacitní elektroda 70 mm

Obj. číslo P6000.531 Set rezistivních elektrod (20, 30, 50, 70 mm)

Obj. číslo P6000.532 Rezistivní elektroda 20 mm

Obj. číslo P6000.533 Rezistivní elektroda 30 mm

Obj. číslo P6000.535 Rezistivní elektroda 50 mm

Obj. číslo P6000.537 Rezistivní elektroda 70 mm

TR-THERAPY
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SPECIFIKACE ELEKTROTERAPIE

Model
BTL – 4620  
Smart

BTL – 4625  
Smart

BTL – 4620  
Premium

BTL – 4625  
Premium

Objednací číslo P2620.401 P2625.402 P2620.701 P2625.701

Uživatelské rozhraní 4.3“ barevný 
dotykový displej

4.3“ barevný 
dotykový displej

7“ barevný 
dotykový displej

7“ barevný 
dotykový displej

Točící knoflík • •
QUICK protokoly • •
Anatomická navigace • •
Databáze pacientů • •

Počet kanálů elektroterapie 2 2 2 2

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
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 • • • •
Přerušené pulzy • •
TENS • • • •
NPHV • • • •
Sekvence • • • •
2pólová interference • • • •
4pólová interference • • • •

Model BTL-Vac II
Obj. číslo (vestavěná ve vozíku BTL) PVAC.200
Obj. číslo (stolní provedení) PVAC.207
Počet výstupů 2
Režim Kontinuální, pulzní
Pulzní frekvence 5, 10, 15, 20 pulz/min
Hmotnost 1.9 kg

BTL – 4000 SMART & PREMIUM ELEKTROTERAPIE

Model
BTL – 4620  
Smart

BTL – 4625  
Smart

BTL – 4620  
Premium

BTL – 4625  
Premium

Izoplanární a vektorové pole • •
Leducův proud • •
H – vlny • •
Mikroproudy • •
Středofrekvenční vlny • •
Spastická stimulace dle 
Hufschmidta

• •

Spastická stimulace – dle
Jantsche

• •

HVT • •
IG pulzy • •
Modulovaný pulzní proud • •
VMS proud • •
Kotzův proud • •
EPIR - elektrická postizometrická
relaxace

• •
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pryžové elektrodySamolepící elektrodyVakuové elektrody
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Model BTL – 4710 SMART BTL – 4710 PREMIUM
Objednací číslo P2710.401 P2710.701

Uživatelské rozhraní 4.3“ barevný dotykový 
displej

7“ barevný dotykový  
displej

Točící knoflík •
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 5–100% 5–100%
Režim Kontinuální, pulzní Kontinuální, pulzní
Max. intenzita v kontinuálním/pulzním 
režimu

2 W/cm2/3 W/cm2 2 W/cm2/3 W/cm2

Standardní příslušenství Ultrazvuková hlavice 5 cm2, gel 300 ml 

BTL – 4000 SMART & PREMIUM ULTRASOUND

SPECIFIKACE ULTRAZVUKU
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Handsfree Sono 6 Handsfree Sono 4 Ultrazvuková hlavice 

1 cm2

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
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BTL – 4000 SMART & PREMIUM LOW-LEVEL LASER

SPECIFIKACE LASEROVÉ TERAPIE

Model BTL-4110 SMART BTL-4110 PREMIUM
Obj. číslo P2110.401 P2110.701

Uživatelské rozhraní 4.3“ barevný dotykový  
displej

7“ barevný dotykový 
displej

Točící knoflík •
Quick protokoly •
Anatomická navigace •
Databáze pacientů •
Počet souběžně připojených 
sond

2 2

Režim Kontinuální/pulzní Kontinuální/pulzní
Dávkování 0,1–100 J/cm2 0,1–100 J/cm2

Frekvence 0–10 000 Hz 0–10 000 Hz
Ošetřovaná oblast 0,1–100 cm2 0,1–100 cm2

Duty faktor 35-90 %, 100 % 35-90 %, 100 %
Laserová třída 3b 3b
Standardní příslušenství Držák na laserovou sondu, adaptér
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Laserová sprcha Ochranné brýleČervená 

laserová sonda

Infračervená 

laserová sonda
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BTL – 4000 SMART & PREMIUM MAGNETOTHERAPY

SPECIFIKACE MAGNETOTERAPIE

Model BTL-4920 SMART BTL-4940 SMART

Objednací číslo P2920.401 P2940.401

Uživatelské rozhraní 4.3“ barevný dotykový displej 4.3“ barevný dotykový displej

Točící knoflík • •

Quick protokoly • •

Anatomická navigace • •

Databáze pacientů • •

Počet kanálů 2 4

Maximální pulzní indukce 128 mT 128 mT

Frekvenční rozsah 0-166 Hz 0-166 Hz

Model BTL-4920 PREMIUM BTL-4940 PREMIUM

Objednací číslo P2920.701 P2940.701

Uživatelské rozhraní 7“ barevný dotykový displej 7“ barevný dotykový displej

Točící knoflík • •

Quick protokoly • •

Anatomická navigace • •

Databáze pacientů • •

Počet kanálů 2 4

Maximální pulzní indukce 128 mT 128 mT

Frekvenční rozsah 0-166 Hz 0-166 Hz
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Solenoid 

30 a 60 cm

MultidiskDisk Doubledisk Aplikátor kruh Lineární aplikátor Magnetoterapeutické 

lehátko
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BTL: VÍCE NEŽ 25 LET INOVACÍ NAŠE ZÁVAZKY VŮČI VÁM

BTL nabízí:

•  Bezpečná a efektivní řešení nejvyšší kvality

•  Technologie bez drahého spotřebního materiálu

•  Další dostupné programy pro rozšíření praxe

©2021 Skupina společností BTL. Všechna práva vyhrazena. BTL® je registrovaná ochranná známka v USA, EU 
a/nebo jiných zemích. Produkty, metody výroby nebo použití mohou podléhat jednomu nebo více USA nebo 
zahraničních patentů nebo patentů ve schvalovacím procesu.

obchod@btl.cz
btl.cz

Growing to meet your needs

1993 Kontinuální celosvětový růst

 Více než 55 
poboček po celém 

světě

1,800 zaměstanců Zaměřeno na 
zdravotnictví  

& estetickou medicínu

Více než 300 
vývojových inženýrů

mailto:sales%40btlnet.com%20?subject=
mailto:www.btlnet.com?subject=
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