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MONITOR PACIENT 

 ICG COMPUTERIZAT  
 
 

 

Cardiografie de impedanță (ICG) Parametrii1 
 

Modificările volumului și vitezei sângelui în aortă provoacă variații ale bioimpedanței toracice, care este 

măsurată și afișată ca formă de undă ICG. Acestui semnal sunt aplicați algoritmi inovatori pentru a furniza 

parametrii hemodinamici cheie în mod neinvaziv și continuu. 
 

O nouă generație de cardiografie cu impedanță: prin intermediul tehnologiei unice ACM în 

combinație cu noul 4TECT Sensor, măsurarea este mult simplificată și precizia metodei este 

crescută considerabil. 
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TFC Conținutul de lichid toracic 

 

VASCULAR 

SVR Rezistență Vasculară Sistemică 

 
1 Selecție din parametrii disponibili 

 

CARACTERISTICI 
 

Non-invaziv 
Permite măsurarea 100% non-invazivă a parametrilor  

hemodinamici  

 

 
Real-time 

 

Monitorizare și memorarea continuă (bătaie cu bătaie) în timp 

real a curbelor și a 27 parametrii 

 

 

Miniaturizat Mic, portabil, conectat la port USB 

 
 

 

 
Ușor de utilizat 

Doar 4 senzori necesari 

Interfață prietenoasă, ferestre dedicate  pentru prezentarea 

optimă a datelor în diferite setări clinice  

Curbele și parametrii vizualizați user-selectabile 

 

 
 

Integrabil & 

conectabil 

 

Conectabil la orice Windows Panel PC (ecran tactil), PC 

sau Notebook 

Interfață pentru monitoare de  pacient, cum ar fi 

Philips/HP (VueLink / IntelliVue / IntelliBridge) 

Analiza offline și exportul datelor (de exemplu, Excel) 

ACM 
arterial 
compliance 
modulation 



APLICAȚII 
 

Monitorizare hemodinamică 

CardioScreen® 1000 permite măsurarea și monitorizarea neinvazivă a 

parametrilor hemodinamici, cum ar fi debitul bataie și debitul cardiac. Prin 

urmare, poate sprijini procesele clinice de luare a deciziilor prin: 
 

identificarea tendințeor modificărilor hemodinamice 

monitorizarea efectelor medicamentelor   

identificareadezvoltării edemului prin măsurarea TFC 

 

CardioScreen® 1000 a fost proiectat pentru sala de operație, unitatea 

de terapie intensivă, departamentul de urgență și îngrijirea intermediară. 

Management fluide 

CardioScreen® 1000 sprijină gestionarea optimă a fluidelor pentru a 

doza fluide intravenoase în funcție de răspunsul pacientului într-un mod 

simplu și complet neinvaziv. Există două opțiuni disponibile pentru 

clinician: 
 

Testul de ridicare pasivă a picioarelor permite evaluarea 

capacității de răspuns la fluide a pacientului. Utilizatorul este ghidat 

pas cu pas prin procedură. 
 

Fluid Challenge monitorizează parametrii hemodinamici în timpul 

administrării unei perfuzii și sugerează dacă este adecvată 

administrarea unui alt bolus. 

 

Managementul hipertensiunii 

Deoarece hipertensiunea arterială este rezultatul modificării 

unuia sau a unei combinații de modulatori hemodinamici 

(vasoactivitate, volum intravascular, inotropie), tratamentul corect 

ar trebui să includă identificarea și corectarea acestora. 
 

CardioScreen® 1000 poate ajuta la identificarea cauzei hipertensiunii 

arteriale pentru a optimiza și valida medicația posibilă adecvată2. În 

acest fel, se oferă o terapie individualizată cu cea mai eficientă 

combinație de medicamente antihipertensive (beta-blocante, inhibitori 

ECA, diuretice și altele) la doza optimă pentru fiecare pacient.  

Ajustare pacemaker  

În ceea ce privește îmbunătățirea hemodidamică și modelarea 

inversă a ventriculului stâng, optimizarea întârzierilor AV și VV este 

importantă la pacienții cărora li s-a implantat un dispozitiv de terapie 

de resincronizare cardiacă (CRT). Sunt necesare setări individuale, 

deoarece timpul optim al conducerii AV și VV diferă de la pacient la 

pacient. 
 

Măsurarea non-invazivă a parametrilor hemodinamici, cum ar fi 

volumul și debitul cardiac cu CardioScreen® 1000 este simplu, 

neinvaziv, rentabil și fiabil pentru a optimiza dispozitivele CRT.  

2 Tensiunea arterială trebuie introdusă manual  

 
 

 

Date tehnice 
 

Canale             Impedance Cardiography (ICG) 
 

Dimensiuni 

Greutate 

 
Display  

Alimentare 

63 x 140 x 30 mm (l x L x h) 

approx. 350 g 

 
external computer 

via USB port 
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