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ergoselect 1200

ergoline GmbH 
Lindenstrasse 5 
D-72475 Bitz 
Німеччина

Тел.: +49-(0)-7431 - 9894 - 0 
Факс: +49-(0)-7431 - 9894 - 128 
email: info@ergoline.com 
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4_
20
11

Стрес ехокардіографія 
в динаміці

Технічні характеристики

Лежачий ергометр ergoselect 1200 P

Довжина кушетки 50 см

Налаштування кушетки (кута на нахилу) 0 - 45 ° кожний, безпер., що прив. до руху за доп. двигуну

Управління двигуном через модуль контролю з мембран. клавіатурою, 3 позиції, що програм.

Налаштування висоти сидіння тривале, для пацієнтів від 120 см до 210 см (кероване двигуном)

Вага пацієнта (макс.) 140 кг

Вузел приводу

Система гальмування індукційні гальма з комп'ют. керуванн. із вимір. крутил. моменту

Навантаження 6 - 999 Ват, незалежне від швидкості

Точність у відповідності до DIN VDE 0750-238

Діапазон швидкості 30 - 130 обер/хв

Модуль управління

Дисплей  /  дисплей пацієнта навантаж., обороти, швидкість, час, тиск крові, ЧСС  /  оберт. на хвил

Графічний дисплей (навантаження, частота серцевих скорочень) 

Клавіатура мембранна

Протоколи фізичних навантажень

Програмовані користувачем 10

Фіксовані протоколи із зростаючою інтенсивністю фізичних 5

Ручне налаштування навантаження 

Опції

Автоматичне вимірювання артеріального тиску крові 

Підтримка для ніг (що може під'єднуватись), підтримка для рук (з нержавіючої сталі), тримач для інфузій 

Модуль контролю, що від'єднується або подовжується 

Інтерфейс

Цифровий (RS-232, USB) / аналоговий / віддалений старт  /  / 

Додатки

Розміри, макс. (Д x Ш x В) прибл. 240 см x 90 см x 180 см  /  необхідний простір (макс.) прибл. 260 см x 120 

Вага 140 кг

Електроживлення 230 В (225 VA  макс.)  /  115 В (225 VA макс.)

   Стандарт     Опція

Розробка всієї продукції їergoline відповідає сертифікації  системи управляння 
якості DIN EN ISO 13485:2003.
Вся продукція ergoline має відмітку CE та відповідає Директиві ЕС про медичне устаткування 93/42/EEC.

Деякі з ілюстрацій у цій брошурі показують опції, які потрібно купувати окремо. 
Вся надана інформація основана на валідних даних на дату публікації.
Інформацію може бути змінено.

Офіційний представник:

ТОВ «ЛАБІОПРО»
м. Київ, Україна

Тел./факс: + 38 (044) 3310587 
Тел./факс: +7 (901)  9030434
Skype: labiopro
Ел. пошта: info@labiopro.com
Вебсайт: http://labiopro.com/



Найбільша увага приділяється безпеці 
пацієнта: широкі сходинки надають 
можливість пацієнтам легко здійматись 
на ергометр, оббита м'яким матеріалом 
опора для голови, верхньої частини тіла 
та тазу надає пацієнтам підтримку 
в будь-якій позиції та спеціально 
розроблені педалів для взуття не 
дозволяють їм вислизати з педалів.

Гумована механічна конструкція 
гарантує визначну безпеку та безпроблемну
роботу, навіть коли ергометр постійно 
використовується та має витримувати 
високі навантаження. Всі ергометри 
ерголайн виробляються лише 
з високоякісних компоентів та,
безперечно, відповідають усім 
відповідним стандартам та вимогам 
для ергометрів з кривошипами 
медичного рівня.

Ви можете використовувати ергометр для 
зручного окремого використання з 
програмованими тестами з фізичними 
навантаженнями та протоколами тренувань, 
або під'єднати його до різноманітних 
електрокардіографів або ЕКГ систем з 
програмним забезпеченням на ПК.

Для того, щоб відповідати потребам 
різних лабораторій та офісів, модуль 
контролю може бути від'єднання від 
ергометру та розміщено у іншому місті 
в кімнаті.

Ця система може бути доповнена апаратом 
автоматичного вимірювання артеріального 
тиску крові без інтерференції, що 
контролюється мікропроцесором та таким, 
що надає точні дані вимірювань
- навіть на високих рівнях фізичного 
навантаження.

Зручний модуль контролю двигуна 
дозволяє зазначити точну позицію пацієнта. 
Поверхню кушетки може бути встановлено 
на будь який кут між 0° та 45°.
- схоже, ліжко може бути схилено в тому 
діапазони для ліво-латеральної лежачої 
позиції.
Сидіння, що безперервно налаштовується,
таким чином, що позиція верхньої частини 
тіла та ніг по відношенню до педалей 
завжди є оптимальною.
Зображення, що розкриваються вирізаються 
надають добрий доступ до області, що 
повинна бути обстежена ультразвуком. 
Спеціальний ергометр може бути 
укомплектований із підставкою, що 
знімається для ніг на обох сторонах і 
таким чином перетворює його в повну 
кушетку для обстежень або ідеальний 
пристрій для виконання фізичних 
навантажень в лабораторії для 
кардіокатетерізації.

ergoselect 1200 EL

Речі мають сенс лише тоді, коли вони знаходяться у вірній позиції - у випадку стрес 
ехокардіографії в динаміці, це означає абсолютно необхідну гнучкість позиції пацієнта 
в латеральній лежачій позиції.

В функціональній багатосторонності ergoselect 1200 EL оптимально пристосований для
цих спеціальних вимог, надаючи розвинуті та складні стандарти у напрямку діагностики.

Оббита м'яким матеріалом секція для 
ультразвукових обстежень. 

Оббита м'яким матеріалом підтримка 
для плечей та стегон, що налаштовується

Педальні туфлі з Велкро стрічками

Стандартизовані рейки для 
приєднання доповнень

Модуль управління, що від'єднується

Модуль дисплею, що показує швидкість

Налаштування двигуну для "куту" 
та "нахилу"

Модуль контролю пам'яті 
(управління двигуном)

створений для комфорту пацієнта орієнтований на практику компетентний


