Platforma
pro funkční vyšetření
Ve spolupráci s inovativní společností MESI Medical přinášíme komplexní řešení
ambulantní přístrojové techniky pro zvýšení efektivity Vaší práce a rychlou diagnostiku.

MESI mTABLET

MESI mTABLET EKG

• Kompletní řešení pro Vaši moderní medicínskou praxi.
• Certifikovaný medicínský tablet představuje unikátní
řešení pro zdravotnickou praxi. Integruje v sobě data
z bezdrátových diagnostických modulů, záznamy
pacientů a široké diagnostické aplikace.
• Všechna data jsou zabezpečena a zároveň je lze sdílet,
analyzovat a vyhodnocovat ze vzdálených zařízení.
• Jednoduché a jednotné ovládání při provádění
všech vyšetření.

• První kompletně digitální 12 svodové EKG
s bezdrátovým akvizičním modulem.
• Usnadňuje snímání, analýzu a sdílení dat.
Vyšetření mohou být nasdílena ke konzultaci
a zároveň se ukládají přímo do karty pacienta.
• Možnost tisku záznamu na jakékoli běžné tiskárně.
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MESI mTABLET BP

MESI mTABLET ABI

• L
 ze použít pro měření krevního tlaku, centrálního
krevního tlaku, průměrovaného krevního tlaku
a duálního krevního tlaku.
• Pomocí digitálních filtrů jsou pulzní vlny izolovány
a zobrazeny přímo na obrazovce mTabletu.

• Automatizovaný bezdrátový systém s technologií
3CUFF™ umožňuje simultánní měření kotníkového
tlaku (ABI). Algoritmus PADsense™ detekuje
závažná onemocnění periferních tepen.
• Rychlé a spolehlivé měření ABI s možností
diagnostiky pulzních vln a centrálního krevního tlaku.
• Možnost kombinovat různé velikosti manžet během
jednoho měření.

MESI mTABLET TBI

MESI mTABLET SPIRO
Univerzální digitální spirometr

• Bezpečné simultánní měření prstového tlaku jak
na pažích, tak na nohou s monitorací prokrvení palců.
• Algoritmus PADsense™ detekuje závažná
onemocnění periferních tepen.
• Ideální řešení pro diabetické pacienty, dialyzované
pacienty a pacienty ve velmi pokročilém věku, ale
také pro pacienty s rozsáhlými ranami a lymfedémem.

• Bezdrátové zařízení vhodné jak do ordinace,
tak pro použití i v domácí péči.
• Technologie pneumotachografu s automatickou
kalibrací umožňující měřit kdykoliv a kdekoliv.
• Automatický výběr nejlepšího pokusu
a přehledná zpráva o vyšetření výsledku.
• Součást systému MESI mTABLET,
umožňující všechny vyšetřovací a přidružené
funkce systému.

MESI mTABLET SPO2
• Bezdrátový pulzní oxymetr pro screening,
diagnostiku nebo monitorování akutních
respiračních nebo srdečních onemocnění.
• Možnost využití dalších aplikace pro měření
pulzní oxymetrie, jako je například kyvadlový
test a šesti minutový test chůze.
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