
Technické specifikace:

xtrémně malý, lehký a výkonný

• Při hmotnosti menší než 6 kilogramů (12 liber) mají přístroje řady X přibližně
poloviční velikost a hmotnost než u srovnatelných plně funkčních zařízení.

• Velký a jasný displej umožňuje současné zobrazení čtyř záznamů, zobrazení všech
12 EKG svodů nebo společný pohled na dvanáct statických a dynamických
svodů na "rozdělené obrazovce".

• Zařízení obsahuje nejnovější, nejmodernější a nejkomplexnější monitorovací funkce
včetně metod "zlatého standardu" Masimo® rainboW® , SETpulsní CO-oxymetrii a
technologii neinvazivního rychlého měření tlaku Welch Allyn Rapid NIBP,zlepšující
přesnost a spolehlivost zařízení.

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s důvěrou

• CPR Dashboard™ poskytuje v reálném čase numerické údaje o hloubce a
frekvenci kompresí a měří dobu provádění KPR s automatickým přepnutím na
měření doby bez účinně prováděných kompresí. Indikátor uvolnění komprese a
ukazatel perfúzního výkonu (PPI) také pomáhají maximalizovat účinnost KPR.

• Technologie See-Thru CPR® (unikátní technologie firmy ZOll®) pomáhá
minimalizovat časové prodlevy při KPRodfiltrováním artefaktů, což umožní vidět
organizované základní rytmy po celou dobu KPR.

Nepřekonatelný sběr dat ze všech dvanácti svodů s možností komunikace

• X Serie je první monitor/defibrilátor s integrovanou WiFi. Standardem je také
možnost propojení pomocí Bluetooth® a USBmodemu.

• Přístroje řady X jsou vyvinuty pro využití ve spojení s novým softwarovým
komunikačním systémem RescueNef® Link EMS.* S pomocí Link RescueNet mohou
být záznamy o resuscitaci pacienta v terénu a při transportu automaticky
nahrávány, přenášeny a zobrazeny v ambulancích, nemocnicích a
komunikačních centrech.

• Přístroje X Série zaznamenávají, uchovávají a přenáší dvanácti svodové záznamy
pomocí snadno použitelných a úsporných systémů správy dat firmy ZOll -
RescueNet 12-lead a RescueNet MedGate 12-lead.
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Obecné informace
Hmotnost: 5.3 kg (11,7 Ibs) s baterii
a paplrem
Rozměry: výška 22,6 cm (8,9 in) x šlřka 26,4
cm (10,4 in) x hloubka 20,1 cm (7,9 in).
Stupeň kryti: Proti pevným částicim: IEC
60529, IP5X Proti vodě: IEC 60529, IPX5

Podminky okolniho prostředi:
Teplota: O až 50'C (32'F až 122'F)
Vlhkost: 10 až 95% relativnl vlhkosti ( bez
kondenzace vodnich par).
Vibrace: americký standard MIL-STD 8100,
metoda 514.6, 4.4.2 Postup II; mezinárodnl
nonna EN ISO 9919 (die IEC 60068-2.64)
EN 1789 pro sanitky. RTCNDO-16OO
(frekvence vicenásobného helicopter testu)
Odolnost proti nárazu: 100 9 6mS polo
sinusové dle nonny IEC 6008-2-27
Test pádu z výtky: dle nonny EN 1789,
třicetipalcový funkčnl pokles, IEC 60601-1,
testováno ve 2 metrech.
Nadmořská výtka: -170 m až 4572 m (-557
stop až 15.000 stop)

Monitor / Display
Velikost: úhlopřlčka 16,56 cm (6,5 in)
Vstupy pro pfipojenl pacienta: 3-svodový,
5-ti svodový nebo 12-ti svodový EKG kabel,
přitlačné elektrody či mult~unkčni elektrody.
Typ: Barevný LCD, 640 x 480 pixelů, 800
MCD
Rychlost pohybu kfivky: 25 mm nebo 50
mm za vteřinu (1 nebo 2 in/ sec); nastavitelné
uživatelem
Výběr svodu: přltlačné elektrody (destičky),
I, II, III, AVR, AVL, AVF, Vl-6
Frekvenčnl rozsah: (nastavitelné
uživatelem)
0,67 - 20 Hz omezený režim
0,67 - 40 Hz monitoračnl režim
0,25 - 40 Hz filtrovaný diagnostický režim
0,05 až 150 Hz diagnostický režim

Defibrilátor
Tvar kfivky: Rektilineárnl bifázická 1M.

Výběry energie výboje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10,15,20,30,50,70,85,100,120,150,
200 joulů
Zobrazeni energie defibrilačniho výboje:
Zobrazeni zvolených hodnot i celkové
energie uskutečněných výbojů na monitoru.
Doba nabljenl: Méně než 7 vteřin snovou,
plně nabitou baterii.
Iniciace nabljení: Ovládáni jak z přednl části
defibrilátoru či na apikálnl (apex) přltlačné
elektrodě.
Pfillačné elektrody: Hands-free podložky
a extem I elektrody pro dospělé a děti.
Staženlm plochy elektrody pro dospělé se
odkryje povrch elektrod pro použili
u dětských pacientů.
Režim synchronizace: Synchronizuje
defibrilačnl pulz s vlnou R pacienla. Na
monitoru se zobrazl zpráva "SYNC" a objevl
se značky v záznamu EKG na monitoru
I ukládaného EKG. Splňuje doložku nonny
104 AAMI DF80.
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Režimy pacientů
Volitelné uživatelem: Pro dospělé, děti
a novorozence. Docházl k automatické
kontrole stanovených mezi hodnot pro
upozornění, hodnot energie defibrilačnlho
výboje a nastaveni neinvazivniho měření
tlaku (NIBP).

Zobrazeni trendů (na obrazovce)
Tabulárnl numerický fonnát
U všech parametrů zaznamenávané trendy;
všechny zobrazitelné
Intervaly hodnoceni trendu: 1, 5, 10, 15,
30,60minut
Doba trvánl záznamu: 24 hodin při Intervalu
jedné minuty
Snlmky okamžitého záznamu aktuálnlch
dat (snapshots): Minimálně 32 snlmků (12
sekund před a po stisknuti tlačitka)
Rychlý přistup zobrazeni trendu pomoci
tlačltka Quick-access

Kapacita paměti
Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v
jednominutových intervalech, 1000 časovým
údajem označených události a 32 snlmků,
zahrnujicí stav monitoru, defibrilátoru,
stimulátoru prováděných léčebných
postupů.

Stimulátor
Typ: exteml transkutánnl stimulace
Typ Impulsu: Rektilineární, stálý proud
$Iřka Impulsu: 40 ms ± 2 ms
Frekvence stimulace: 30 - 180 tepů za
mínutu ± 1,5%
Výstupnl proud: O - 140 mA ± 5% nebo
5 mA, pro vyššl hodnoty.
Režimy: On demand a fixnl

KPR
Technologie zpětné vazby při KPR
See-Thru CPR": Filtrováni artefaktů.
Real CPR Help": Zpětná vazba v reálném
čase o hloubce kompresi a frekvenci.
CPR Dashboard"': Číselné vyjádření
frekvence a hloubky kompresí, Indikátor
uvolněni komprese a ukazatel perfúzního
výkonu (PPI)

EKG
EKG kabely: Automatické 3-, 5-, 12-ti
svodové EKG
Vstupy pro pfipojenl pacienta: 3-svodový,
5-ti svodový nebo 12-ti svodový EKG kabel,
přltlačné elektrody či mu!tffunkčnl léčebné
elektrody.
Svody: I, II, III, AVR, AVL, AVF, Vl - V6
Zobrazeni srdečnl frekvence: 30 - 300 tepů
za minutu
Přesnost zobrazeni tepové frekvence: ± 3
min nebo 3% z hodnoty
Detekce a zobrazeni stimulace
Výtka amplitudy EKG: 0,125, 0.25, 0.5, 1,
2, 4 cm/mY a automaticky pohyblivá
Rychlost pohybu kfivky EKG: 25 mm/s, 50
mm/sec

Pulsni oxymetrie Masimo ® SET SpO,
Rozsah měření saturace: 1 - 100%
Přesnost měřenlsaturace:
Měřeni saturace O, za klidových podmlnek:

Dospěl i, děti 70 - 100%, ± 2; u hodnot
v rozmezí 0-69% nespecifikováno
Novorozenci: 70 - 100%, ± 3; u hodnot
v rozmezl O- 69% nespecifikováno

Měřeni saturace 02 při pohybu pacienta:
Dospěli, děti 70 - 100%, ± 3; u hodnot
v rozmezl O- 69% nespecifikováno
Novorozenci: 70 - 100%, ± 3; u hodnot
v rozmezl O - 69% nespecifikováno

Měřeni saturace 02 pn nlzké perfúzi
perifemlch tkáni:

Dospěli, děti 70 - 100%, ± 2; u hodnot
v rozmezi O- 69% nespecifikováno
Novorozenci: 70 - 100%, ± 3; u hodnot
v rozmezl 0- 69% nespecifikováno
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Rozsah měřeni tepové frekvence: 25 - 240
tepů za minutu
Přesnost měřeni tepové frekvence za
klidových podmlnek:
Dospěli, děti, novorozenci: 25 - 240 ± 3 tepy
zaminutu
Přesnost měřeni tepové frekvence pn pohybu
pacienla: Dospěli, děti, novorozencl: 25 - 240
± 5 tepů za minutu
Interval stanoveni průměrné hodnoty
saturace O,: 4, 8 (výchozij, 16 vteřin

Stanovení karboxyhemoglobinu metodou
Masimo rainbow ® SET SpCO ®
Rozsah měřeni: 0- 99%
Přesnost: pro hodnoty 1 až 40% ± 3%

Stanoveni methemoglobinu metodou
Masimo rainbow ® SET SpMet ®
Rozsah měřeni: 0- 99%
Přesnost: pro hodnoty: 1 - 15% ± 1 %

Neinvazivni měření krevniho tlaku (NIBP)
Technologie Smartcuf ® a Sure BP ® NIBP
Intervaly měřeni: Automatické 1-, 2-, 3-, 5-,
10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuálnl
rychlé dostupné NIBP pomoci stlačeni
tlačltka Start/Stop
TurboCuf"': 5 minut opakovaných měřeni
NIBP
Zobrazované hodnoty tlaku: systolický,
diastolický, střednl. Zobrazeni na obrazovce
velkými člsliceml.
Ochrana přellakovánl manžety:
Typická doba měřeni: 30 - 45 sekund (při
vyprazdňováni), 15 - 30 sec - Sure BP (při
tlakovánl)
Standardnl velikosti mantet: pro
novorozence velikosti #1 - #5, kojenecká,
malá pro děti, malá pro dospělé, dlouhá pro
dospělé, velká dospělá a stehennl
Standardnl hodnoty natlakovánl manžety:
Dospěli: 160 mmHg
Děti: 120 mmHg
Novorozenci: 90 mmHg
Rozsah měřeni tiaku:
Systolický: 20 - 260 mmHg
Diastolický: 10 - 220 mmHg
Střednl: 13 - 230 mmHg
Maximálni hodnota tlaku v manžetě:
Dospělí: 270 mmHg
Děti: Pediatrie: 170 mmHg
Novorozenci: 130 mmHg

Kapnometrie EtCO,
Rozsah měřeni: 0- 150 mmHg
Přesnost: O - 38: ± 2 mmHg; 39 - 150: ± 5%
+ 0,08% mmHg > 38
Rozsah měřeni dechové frekvence: 0-149
dechů za minutu
Přesnost měřeni dechové frekvence: při
frekvencích O - 70 ± 1 dechu za minutu; pn
frekvencích 71 až 120 ± 2 dechů za minutu;
při frekvencich 121 až 149 ± 3 dechů za
minutu
Průtok: 50 ml za minutu; -7,5 + 15 ml/min
Typická doba odezvy: 2.9 sekund
Maxlmálnl doba odezvy: 3.9 sekund

Impedanční pneumografie
Zobrazovaná data: Člselně vyjádřená
dechová frekvence, vlna impedance
Rozsah měřeni dechové frekvence: Pro
dospělé a dětské pacienty: 2 až 150 dechů
za minutu. Pro novorozence: od 3 do 150
dechů za minutu.
Přesnost měřeni dechové frekvence: 2%
nebo ± 2 pro vyššl hodnoty
Zobrazovaná dechová frekvence: Průměr
poslednlch 10 po sobě jdouclch dechů
Svody: Svod I (RA - LA), svod II (RA - LL)
Rychlost pohybu křivky: 3,13, 6,25 a 12,5
mmzavteřinu
Nastaveni upozorněni: alann pn vysokýCh,
nlzkých a pn žádné dechové frekvenci

Invazivní měření tlaku
Čidla: 3
Rozsah měřeni tlaku: -30 až 300 mmHg
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Rozsah měřeni tlakové frekvence: 25 až
250 tepů za minutu
Fonnáty měřeni: uživatelsky volitelné SID,
S/D(M),(M)
Užlvatelsky volitelné mlsto měření Uaku:
Pl, P2, P3, ABP, AO, ART, CVP, BAP, FAP,
LAP, PAP, RAP, UAP, UVP, ICP
Požadavky na transducer: 5M ~VNlmmHg
Nastaveni nulové hladiny: ± 200 mmHg
Numerlcká přesnost měřeni tlaku: ± 2
mmHg nebo 2% u vyššlch hodnot měřeni
plus chyba měřeni transduceru
PflpoJenl transduceru: standardni 6-pinový
AAMI

Měřeni teploty:
Dvě čidla kompatibilnl se sériemi YSI
4001700
Měřici rozsah: 0- 5O'C (32 - 122'F)
Jednotky: "C nebo OF
Zobrazeni hodnot na displeji: Tl, T2 a
rozdíl teplot
Přesnost: u teplot v rozmezl od 10 do 50'C
(50°F až 122'F) ± O,l°C (± O,06°F); pro
rozmezlod O do 10°C (32 - 50'F) ± 0,2'C (±
O,ll°F)

Tiskárna
Typ: Tepelné pole s vysokým rozlišenlm
Uvedené údaje: Čas, datum, EKG svod,
EKG záznam, srdečnl frekvence, parametry
defibrilace a stimulace a souhrn provedených
terapeutických zásahů.
$ířka paplru: 80 mm
Rychlost posunu paplru: 25 mm/s, 50
mm/s
Opožděni záznamu: 6 vteřin
Frekvenčnl odezva: Automaticky nastavena
na hodnotu frekvenčnl odezvy monitoru
Záznamové režimy: manuálnl a automatické
(nastavitelné uživatelem)
Možnost tisku: Záznam jedné křivky nebo
možnost kombinace až třl křivek, tisk při
aktivaci alannu, snimky okamžitého záznamu
aktuálnlch dat (snapshots), zpracováni
souhmné zprávy léčebných zásahů a shrnuti
trendů

Baterie
Typ: Dobijecllithium-iontová, 11,1 VDC, 6,6
Ah, 73 Wh
Kapacita: Nová a plně nabitá baterie
pracujlcl při pokojové teplotě:
Provoz po dobu nejméně 6 hodin
nepřetržitého monitorováni EKG, Sp02, C02,
funkci třl čidel pro měřeni tiaku a dvou čidel
pro měřeni teploty, s NiBP měřením tlaku
každých 15 minut a defibrilačnlch výbojů o
ceikové energlll0 200 joulů.
Provedeni 300 výbojů o energii 200 jouiů s
plně nabitou novou baterii při pokojové
teplotě. Provoz po dobu nejméně 3,5 hodiny
se stimulaci, záznamem EKG, Sp02, C02,
funkci třl čidel pro měřeni tlaku, měřenlm
tepioty, s NIBP měřenlm tlaku každých 15
minut při stimulaci frekvenci 180 ppm a
energil140 mA.
Napájecl adaptér: napětl 100 - 240 VAC,
frekvence 50, 60 Hz, proud 2 A; napětl 100-
115, frekvence 400 Hz, proud 2 A

• Tato funkce bude k dispozici v budouclch
aktualizaclch.

Specifikace mohou být změněny bez
předchozlho upozorněni.

Specifikace mohou bYt změněny bez pfedchozlho l4>ozoměnl.
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