
INNOCARE VET 
Nejmenší přenosní monitor s 7“ TFT displejem 
 
 
 

 
 
 
 
 

Přenosný veterinární monitor 
 
 

� Ultralehká, lehce přenositelná 
konstrukce 

� Digitální měřící hlava pro vzdále-
né monitorování 

� Paměťová funkce 100 událostí 

� Řízený přes dotykovou obrazovku 
a otočným knoflíkem 

� Posun dat v reálném čase pro 
bezstresové čtení dat 

� Uložení vln posledních 4 minut 
s úplným zobrazení (full disclosu-
re) 

� 3-5-svodový EKG � Možné objednat stojan na koleč-
kách s košem 

� Vícejazyková verze menu 

� Rozsah srdeční frekvence 20 až 
400 za minutu 

� Plnobarevná 7“ TFT LCD obra-
zovka s dokonalou viditelností 

� 3 až 4-hodinový bateriový provoz 

� Analýza EKG optimalizovaná pro 
veterinární použití 

� Zobrazení až 5 křivek � Vnější tiskárna 

� Měření SpO2 přesně, stabilně a 
kompatibilně 

� Trendy až 72 hodin � Možné připojit přes síť na centrál-
ní monitor 

� Neinvazivní měření krevního tlaku 
rychle a přesně 

� Třístupňový alarm všech paramet-
rů 

 

� Měření teploty   
 



 
 
 
Přenositelnost 
 
InnoCare-VET zajišťuje dokonalé bezpečné zázemí pro monitorování 
zvířat od nejmenších domácích mazlíčků až velkoobjemných zvířat 
(koně, velbloudy, atd). Díky jeho velmi malým rozměrům a velmi lehké 
váze lze ním monitorovat nejen u „lůžka“, ale i během transportu. 
 
InnoCare-VET pracuje na zabudovanou dobíjecí baterii 3-4 hodiny. 
 
  
Okamžitá informace, lehká ovladatelnost 
 
Následující informace jsou jasně viditelné na jasné a ve srovnání 
s rozměry přístroje velké obrazovce: monitorované křivky, číselné 
informace a trendy. 
 
Menu-systém ovládaný dotekovou obrazovkou a otočným knoflíkem 
dává rychlý a jednoduchý přístup k různým  funkcím. 
 
InnoCare-VET umožňuje víceúrovňový alarm. Dolní a horní mezní 
hodnoty lze nastavit pro všechny měřené nebo počítané parametry. 
 
Trendy 
 
 
InnoCare-VET uchovává 72-hodinové trendy všech parametrů v 30-
minutovém rozlišení. Obrazovka může být rozdělena na zobrazení 
pohybujících se křivek a trendů, nebo na zobrazení trendů 
v tabulkovém formátu.  
 
 
Výrobce 
 
Innomed Medical  
Medical Developping an Manufacturing Inc. 
H-1146 Budapest, Szabó J. u. 12, Maďarsko 
Tel: +36 1 460 9200, Fax: +36 1 460 9222 
E-mail: innomed@innomed.hu, www.innomed.hu 
 
 
Dovozce 
 
METRIMPEX Praha s.r.o. 
Slezská 128,  
130 00 Praha 3 
Tel: 267 315 870, Fax: 267 315 806 
E-mail: info@metrimpex.cz, www.metrimpex.cz 

 
 
 
Technické parametry 
 
Základní parametry: 
� Rozměry:  cca 200x200x100 mm 
� Váha: < 1,5 kg bez snímačů 
� Dobíjeci baterie pracuje 3-4 h 
� Obrazovka: barevní  7“ TFT LCD, 

posunovací křivky 
� Vnější napájení DC 15 V, 18 VA 
� Provozní teplota 0-40 °C 
� Bezpečnostní třída Class II., IEC601 
 

Měřené kanály 
 

� 7-svodový  EKG: I, II, III, aVR, aVF, aVL, 
Vx (V1-V6) s 5 elektrodami 

� respirace: RA-LL impedance 
� vstup teplot: kompatibilní s YSI 400 
� neinvazivní měření krevního tlaku 

oscilometrickou metodou 
� SpO2 
 
S volitelnými měřícími senzory 
� kapnograf  
 
Počítané hodnoty 
� srdeční frekvence 20-400 
� počet dechů 3-150 
� teplota 0-50 °C 
� SpO2 50-100% 
� neinvazivní systola/ diastola/ průměr 
 
Zobrazené křivky 
� 5 současně pohybujících se křivek 
� EKG (I, II, III, aVR, aVF, aVL, Vx) 
� křivka dechu 
� pletismogram (z SpO2) 
� křivka krevního tlaku 
� rychlost posuvu křivek: 6.25, 12.5, 25, 50 

mm/s 
 
Tisky  

Na vnější termotiskárnu, InnoCare C/C 
centrálu nebo tiskárnu jiného monitoru 
InnoCare-T  

� on-line křivky s rychlostí 25, 50 mm/s 
� tabulky trendu 
� uložené křivky událostí 
 
Uložení 
� parametry posledních 100 událostí, 20 

událostí x 8 sec/křivek 
� 72-hodinový trend 
� křivky poslední 2-4 minut 
 
Připojení 

Možnost připojení do centrály InnoCare 
C/C  

 
 
 
 


