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By waSZe urZądZeNia  
   SproStały wymagaNiom.



wielofuNkcyjNy Symulator pacjeNta

SEculiFE NiBP zoStAł SkoNStRuowANY, BY zASPokoiĆ zAPotRzEBowANiE NA NiEwiElki i łAtwY w oBSłudzE 
PRzYRzd. oFERujE liczNE FuNkcjE PoMiARowE BY SPRoStAĆ wiElu wYMAGANioM StAwiANYM, NP. PRzEz  
kARdioMoNitoRY.

włASNoŚci

 ¬ NiBP, iBP, EkG, temperatura, arytmia, respiracja, 
 szukanie nieszczelności i wiele więcej

 ¬ niewielki, przenośny, lekki

 ¬ łatwa obsługa tylko jednym klawiszem

 ¬ manometr 0 do 500mmHg 

 ¬ ±1% odchyłki zmierzonego ciśnienia 

 ¬ cyfrowe przesunięcie obwiedni dla ciśnienia 

 ¬ wszystkie ciśnienia i przebiegi BP

 ¬ wskazanie całkowitego ciśnienia i przebiegów BP

 ¬ Spo2 może być dołączony – kompatybilność z Seculife oX1

 ¬ tryby: dorosły, niemowlak, za niskie i wysokie 

 ¬ różne ekrany i wielkość znaków

 ¬ przez programowanie flash możliwość rozszerzenia na stosowanie mobilne

 ¬ złącze RS232

 ¬ rozpoznanie ciśnienia szczytowego z łatwą funkcją zerowania 

 ¬ wyjście EkG z pełnym przebiegiem NSR 

 ¬ symulacja oddychania sinusokształtnego 

 ¬ test własności EkG – przebiegi

 ¬ przebiegi rozrusznika

 ¬ test alarmu EkG

 ¬ synchronizowane wyjście inwazyjnego ciśnienia krwi

 ¬ wybór czułości iBP 5 lub 40μV/V/mmHg

 ¬ test szczelności

 ¬ przebiegi EkG arytmii 

 ¬ sekwencje EkG arytmii

 ¬ symulacje temperatur YSi 400 i 700

Mimo niewielkich rozmiarów ten wielofunkcyjny kompaktowy symulator nie pozostawia żadnych kompromisów jeśli chodzi o symulację dokładnych sygnałów wyjściowych.  

cechą wyróżniejącą NiBP jest zdolność przygotowania offsetów dla różnych producentów sprzętu medycznego.  

wskaźnik graficzny umożliwia obserwację cyfrową stanu, dostarcza również graficznych przebiegów całkowitego ciśnienia lub symulację przebiegów BP.
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PRzEBiEG RozRuSzNikA SERcA

 › amplituda: 3 mV (± 10% odchyłki)

 › odchyłki: 6 ms (± 5% odchyłki)

oddEcH

 › dokładność impulsu: ± 1%

 › impedancja:  delta 3,0 Ω (± 10% odchyłki)

 › linia podstawowa: 1000 Ω (± 5% odchyłki)

d
a

N
e 

te
c

H
N

ic
ZN

e ciŚNiENiE kRwi/iNwAzYjNE ciŚNiENiE kRwi

 ciśnienie krwi:

 › zakres  ± 500 mmHg do 20°c

 › dokładność  ± 1% wyniku ± 0,5 mmHg

 › częstość  80,94 Bpm (synchronizacja ekg)

 › dokładność impulsu  ± 1%

 inwazyjne ciśnienie krwi:

 › ciśnienie statyczne  -10, 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 160,
  200, 240, 250, 300, 320, 400 mmHg

 › dokładność ± (1% zakresu ± 1 mmHg) lub 
  ± (2% nastawy ± 2 mmHg)

 › impedancja 300 Ω (± 10% odchyłki)

 › czułość 5 lub 40 μV/V/mmHg

EkG NSR / EkG

 ECG-NSR

 › częstość 30, 60, 120, 240 Bpm
  (± 1% odchyłki)

 › amplituda  2,75 mV (± 2% odchyłki na wyprowadzeniu ii.)

 EKG-mocy /wysiłkowe/

 › przebieg sinus  10, 60, 100 Hz

 › przebieg prostokąt  0, 125, 2.000 Hz

 › przebieg trójkąt  2.000 Hz

 › dokładność impulsu  ± 1%

 › amplituda  2,75 mV (± 2% odchyłki na wyprowadzeniu ii.)

AkcESoRiA do BAdANiA PulSokSYMEtRÓw
SEculiFE oX1 z zEStAwEM FiNGERSiM

Seculife oX1 może być dołączony do Seculife NiBP w 
takim połączeniu zapewnia wzorcowy puls.

[zestaw FingerSim jest potrzebny, ale nie znajduje się w komplecie.] 

tEMPERAtuRA

 › nastawy: 0; 24; 30; 37; 40 °c (± 0,1 c odchyłki)
  (32,0; 75,2; 86,0; 98,6; 104,0 °f)

 › typ: ySi seria  400 i 700

zASilANiE

 › akumulator : 6 aa NimH

 › zasilacz sieciowy:  12V dc, 500ma



www.seculife.eu  www.gossenmetrawatt.com  info@gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

90449 Nürnberg

GERMANY

Fon: +49 911 8602-111 Fax: +49 911 8602-777
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