
kardiopulmonální zátěžové testy

Kompaktní metabolický přístroj pro přesné měření výměny 
dechových plynů a 12ti svodové zátěžové EKG

 ► Analýza výměny plynů metodou dech po dechu (VO2, 
VCO2)

 ► Plně integrované 12ti svodové EKG pro zátěžové testy 
(volitelný doplněk)

 ► Nutriční měření buď obličejovou maskou, nebo pomocí 
kanopy jako volitelný doplněk

 ► Rychlý paramagnetický senzor O2 

 ► Jako doplněk úplná spirometrie, monitorování SpO2 při 
zátěži

 ► Směšovací komora vhodná pro vysoké a nízké 
ventilační rozsahy



Použití

Přístroj je navržen jako vhodný nástroj pro 
provedení kardiopulmonálního zátěžového 
testu (Cardio Pulmonary Exercise Testing 
CPET), Quark CPET obsahuje všechny 
parametry potřebné pro libovolnou oblast 
vyžadující metabolické vyšetření:

 ► Zátěžová fyziologie, výuka

 ► Laboratoře pro vyšetřování trénova-
nosti sportovců a jiných osob

 ► Klinické zátěžové testy (laboratoře 
vyšetření plic, kardiologická oddělení, 
kardiologická rehabilitační centra)

 ► Laboratoře pro nutriční vyšetření

Nepřekonatelná přesnost

 ► Použití kvalitního hardware a kvalitní 
návrh přístroje vám zajistí mnoho 
let provozu s přesnými naměřenými 
výsledky

 ► Quark CPET má vyšší přesnost než 
požadují doporučení jak American 
Thoracic Society tak i European 
Respiratory Society

 ► Přístroj používá paramagnetický ana-
lyzátor kyslíku a infračervený analyzá-
tor NDIR kysličníku uhličitého

 ► Měření průtoku a objemu je 
prováděno obousměrnou digitální 
turbinou

 ► Přesnost v širokém rozsahu průtoků 
(0-300 L/minutu)

 ► Odpor vůči průtoku je menší než 0.7 
cmH2O/L/s@12 L/s 

 ► Pro dospělé jsou dodávány malé 
střední a velké obličejové masky

 ► Snadná kalibrace (jednoduchá, rychlá 
a plně softwarově podporovaná)

 ► Nízké náklady na údržbu a snadný 
servis

Kardiopulmonální zátěžové 
testy

 ► Program běží pod operačním sys-
témem Windows™ a nabízí jednodu-
ché ovládání se známým uživatelským 
rozhraním založeným na operačním 
systému Windows

 ► Zobrazuje data a grafy v reálném čase 
v předefinovaném, nebo uživatelsky 
nastavitelném formátu

 ► Křivky O2 a CO2 v reálném čase

 ► Křivky průtok/objem při zátěži

 ► Inspirační kapacita při zátěži pro 
zhodnocení dynamické hyperinflace 

 ► Řízení ergometru pomocí protokolu 
RS-232 umožňuje snadné nastavení 
protokolu a dynamické změny

 ► Pokročilé zpracování dat

 ► Automatická a manuální detekce 
anaerobního prahu metodou “modi-
fikované V-Slope” (Wasserman)

 ► Přístup k datům v tabulkovém for-
mátu pro další zpracování (filtrování, 
vyhlazení, atd.)

 ► Návrh standardních a uživatelských 
zátěžových protokolů

 ► Kinetika O2 automaticky určí kys-
líkový dluh, O2 deficit a hodnoty tau 
v průběhu libovolného konstantního 
stupně

 ► Vlastnost “Fitting” na libovolný graf 
(jak lineární tak exponenciální)

 ► Nepřímý srdeční výdej podle 
“Wassermann Algorithm”

 ► Export testu v jednom souboru (for-
máty ASCII, Excel)

 ► E-mail testu v aplikaci kompatibilní s 
MAPI (outlook, eudora atd.)

 ► Doplnění uživatelem definovaných 
parametrů a rovnic náležitých hodnot 
podle uživatelem zadaných rovnic

 ► Integrované 12ti svodové zátěžové 
EKG 

 ► Křivky v diagnostické kvalitě

 ► Kontinuální zobrazení 12ti svodů

 ► Možnost zvětšení a zmrazení

 ► Analýza aktuálního referenčního ST 
úseku pro všech 12 svodů

 ► Trendy ST deprese a sklonu zo-
brazené v průběhu testu

 ► Průměrované komplexy 
QRS překrývající 
referenční EKG 
komplexy

 ► Výtisk na laserové 
tiskárně v reál-
ném čase

 ►

Quark CPET poskytuje možnost provést analýzu 
výměny plynů v průběhu zátěžového testu.

PC software poskytuje uživatelsky přátelské, plně 
přizpůsobitelné uživatelské rozhraní a podrobné 
zpracování naměřených dat



Volitelný hardware a software

Směšovací komora Souprava pro velké a malé ventilační ob-
jemy. Objem 7 litrů.

Spirometrie Software a hardware pro provádění 
spirometrických vyšetření (FVC, MVV, 
bronchoprovokační testy atd.).

Pulzní oximetrie Měření saturace kyslíkem v průběhu zátěže 
za použití pulzního oximetru (SpO2) 
sondou na prstě, na uchu, nebo reflexní 
sondou.

Souprava kanopy Provedení měření REE pomocí kanopy. 
Používá zvláštní průtokoměr pro dosažení 
vyšší přesnosti při velmi nízkém průtoku.

Souprava pro vysoké/nízké FiO2 Souprava příslušenství pro měření při 
vyšší nebo nižší koncentraci kyslíku.

Ergometry  COSMED dodává řadu běhátek a ergometrů 
jak pro klinické, tak pro výkonnostní 
aplikace. Viz prospekty pro běhátka a 
ergometry.

Fyziotrenér  Doplňkový software pro dynamickou kon-
trolu zátěže připojeného ergometru pro 
dosažení nastavené velikosti “parametrů 
závislých na úsilí” jako jsou například VO2, 
VO2/Kg, TF a VE 

Snadná údržba a servis

Quark CPET byl navržen tak, aby vyžadoval 
minimální pravidelnou údržbu a jednodu-
ché servisní kontroly. Zabudované servisní 
nástroje plug & play zjednodušují ser-
vis, který nemusí být prováděn výhradně 
výrobcem, nebo specializovanými servis-
ními organizacemi. 

CPET 8.0

12ti svodové zátěžové EKG je k dispozici jak v 
bezdrátové variantě, tak s pacientským kabelem

Podrobná zpráva v barevném formátu poskytuje jasnou informaci uživateli 
včetně: grafického zobrazení testu, porovnání numerických výsledků s náležitými 
hodnotami a automatické interpretace výsledků testu.

Nutriční hodnocení

 ► REE, metabolismus substrátů, NPRQ 
atd.

 ► Uživatelsky definované pro-
tokoly sestávající ze dvou fází (1. 
fáze vyloučených dat a 2. fáze 
průměrovaných dat)

 ► Následná analýza fáze ustáleného 
stavu možnost editace (“steady 
state”)

 ► Možnost testu s maskou nebo kanopy

Široké možnosti výstupních 
zpráv

 ► Podle definice uživatele může být 
vytisknut libovolný zvolený graf nebo 
data

 ► Předdefinované zprávy připravené k 
tisku

 ► Zpráva s 9-grafy podle Wassermana 
na jedné stránce s dalšími výsledky 
testu za účelem snadné klinické 
interpretace

 ► Závěrečná zpráva poskytující data pro 
jednoduchou a snadnou interpretaci

 ► Tisk EKG na standardní papír s 
rastrem

Směšovací komora

Nutriční vyšetření s kanopy (volitelná možnost)

Medico: 
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Last
First
24/01/1963 48
M 80.00

N.I.: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: Eta':

Sesso: Peso (kg)

Stress Ecg Report, COSMED srl.,  rev. 5.0.522 

March 18, 1999  12:41:53 Protocollo:  BALKE 3 3   
FC massimale: 172 
Mass. FC: 175 (101%) 
Mass. PA Sis.: 200 
Mass. PA Dias.: 100 
HRR: 12 

Total Exercise Time 06:59 
Mass. METS:  9.0 
Mass. VO2: 31.4 

ST = J + 60

Rapporto Eventi 125 mm/sec 10 mm/mV

   I    II    III    aVR    aVL    aVF    V1    V2    V3    V4    V5    V6 Riposo 1
Standing
PA: 150/100
FC: 79
Product: 11850

0.7mm 
0.0mV/sec 1.1, 0.0 0.4, 0.0 -0.9, 0.0 0.2, 0.0 0.7, 0.0 -0.2, 0.0 0.9, 0.0 1.3, 0.0 1.1, 0.0 0.9, 0.0 0.6, 0.0 

01:00
Fine Stadio1
FC: 106
METS =  3.3
VO2 = 11.5

0.4, 0.0 0.7, 0.0 0.3, 0.0 -0.5, 0.0 0.0, 0.0 0.5, 0.0 -0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.8, 0.0 0.7, 0.0 0.5, 0.0 0.3, 0.0 
02:00
Fine Stadio2
FC: 116
METS =  4.4
VO2 = 15.5

0.3, 0.0 0.6, 0.0 0.4, 0.0 -0.4, 0.0 -0.0, 0.0 0.4, 0.0 -0.0, 0.0 0.4, 0.0 1.0, 0.0 0.9, 0.0 0.6, 0.0 0.3, 0.0 
03:00
Fine Stadio3
PA: 160/100
FC: 121
Product: 19360
METS =  5.3
VO2 = 18.7

0.3, 0.0 0.4, 0.0 0.1, 0.0 -0.4, 0.0 0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.0, 0.0 0.4, 0.0 1.1, 0.0 1.0, 0.0 0.8, 0.0 0.4, 0.0 
04:00
Fine Stadio4
FC: 129
METS =  6.3
VO2 = 21.9

0.2, 0.0 0.2, 0.0 0.0, 0.0 -0.2, 0.0 0.1, 0.0 0.1, 0.0 0.3, 0.0 0.5, 0.0 1.1, 0.0 1.0, 0.0 0.6, 0.0 0.2, 0.0 
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Technické parametry

Test  Jednotka

Výměna dechových plynů (VO2, VCO2)  

Anaerobní práh (AT)  

Nepřímý srdeční výdej (Wasserman)  

Inspirační kapacita při zátěži  

Integrovaný pulzní oximetr (SpO2)  m

Integrované 12ti svodové EKG (GAS/ECG)  m

Fyzická směšovací komora  m

Výměna dechových plynů se zvýšeným FiO2   m

TF interface s externím EKG (TTL)  

Klidový energetický výdej (REE, RMR)  

Nepřímá kalorimetrie (VO2, VCO2, RQ)  

Nepřímá kalorimetrie s kanopy  m

Nepřímá kalorimetrie s ventilátorem    m

Usilovná/Pomalá vitální kapacita (SVC-FVC)  

Maximální minutová ventilace (MVV)  

Bronchodilatační test  

Bronchoprovokační test   

Analyzátory  kyslík (O2) kysličník uhličitý (CO2)

Typ  Paramagnetický NDIR
Rozsah  0-25% 0-10%
Odezva  120 ms 100 ms
Přesnost  ±0,02% ±0,02%
Doba zahřátí  5 min  10 min

Průtokoměry  VO2max RMR (volitelný)

Typ  Obousměrná dig. turbina Obousměrná dig. turbina
Průměr   Ø 28 mm Ø 18 mm
Rozsah průtoku  0.08-20 l/s ---
Přesnost  ± 2% ± 2%
Odpor  <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s <0.7 cmH2Ol/s @ 3l/s
Ventilační rozsah  0-300 l/min 0-50 l/min

Senzory okolního prostředí Teplota Barometr Vlhkost

Rozsah 0-50°C (32 - 122 F°) 400-800 mmHg  0-100%

Hardware

Rozměry a váha  17 x 30 x 45 cm (6,2 x 12,9 x 16 in) / 6 Kg ( 13,2 lb)
Vstupy a výstupy  USB A-B, RS-232, HR-TTL, SPO2

Standardní dodávka obsahuje

Jednotku výměny plynů, pás TF, turbinový průtokoměr, PC software, 3 obličejové masky pro dospělé (S, M, L), 5 masek na jedno 
použití, 2 hlavové kloboučky pro připevnění masky, kalibrační válec (3 litry),kabely a sondy, návod k obsluze

Jazykové verze

Italština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština.

Elektrické parametry

Napětí  100-240V ±10%; 50/60Hz
Třída  1 Typ BF (EN 60601-1)

Požadovaná konfigurace PC

Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32 bit), Windows 7 (32 bit), 128 Mb RAM nebo více, USB nebo RS 232, CD-Rom, 80 MB 
místa na HD.

Standardy bezpečnosti a kvality

Zařízení splňuje požadavky MDD (93/42 EEC) a FDA 510(k), EN 60601-1 (bezpečnost) a EN 60601-1-2 (EMC)
COSMED má certifikovaný systém kvality společností CERMET v souladu s UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13484:2004

Medicinský vozík se dvěma monitory a se vším 
vybavením potřebným pro kardiopulmonální 
zátěžové testy


