
BTL CARDIOPOINT® CPET
SYSTEM
ERGOSPIROMETRYCZNY



BADANIE 
ERGOSPIROMETRYCZNE

Dokładność pomiaru, zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz komfort obsługi 
sprawiają, że system BTL CardioPoint® CPET doskonale nadaje się do zastosowania 
w różnych placówkach medycznych. Niezależnie, czy jest to ocena postępów sportowych, 
czy diagnozowanie nietolerancji wysiłku, system BTL CardioPoint® CPET dostarcza 
użytkownikowi systemu zawsze dokładne pomiary i umożliwia przeprowadzenie 
precyzyjnych analiz i interpretacji.

ZASTOSOWANIA

• Diagnozowanie nietolerancji wysiłku 

• Diagnostyka porównawcza przy chorobach 
układu krążenia lub oddechowego 

• Ustawianie odpowiedniego programu dla rehabilitacji 
kardiologicznej i pulmonologicznej 

• Ocena rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej 

• Przedoperacyjna i pooperacyjna ocena stanu pacjenta 

• Ocena postępów w treningach sportowców 

• Badania profilaktyczne w medycynie pracy 

• Ocena odżywiania

BTL CARDIOPOINT® CPET

System CPET jest częścią oprogramowania BTL CardioPoint®, które integruje moduły 
komputerowego EKG, próby wysiłkowej, CPET, holtera EKG, holtera ciśnieniowego 
(ABPM) oraz spirometrię w jednej platformie medycznej.

SPIROMETRIA

EKG

HOLTER EKG HOLTER ABPM

PRÓBA WYSIŁKOWA



NAJDOKŁADNIEJSZY NA RYNKU
SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY



ZOPTYMALIZOWANA 
PREZENTACJA DANYCH

Pionowo ustawione monitory pozwalają na jednoczesną 
obserwację danych EKG oraz parametrów oddechowych. 
Oprogramowanie EKG jest idealnie zsynchronizowane 
z oprogramowaniem do analizy gazu. Dla dowolnie 
wybranego rodzaju danych oddechowych wyświetlany 
jest odpowiedni zapis EKG.

WYGODNA 
KALIBRACJA

Ergonomiczne położenie pompy kalibracyjnej i butli 
gazowej sprawia, że kalibracja systemu jest wygodniejsza. 
Nie ma potrzeby trzymania pompy w dłoniach podczas 
kalibracji. Ułatwiony jest również dostęp do butli z gazem.

PRECYZYJNY 
PRZEPŁYWOMIERZ

Przepływomierz nie posiada żadnych ruchomym części, 
co sprawia, że występuje jedynie minimalny opór 
przepływu powietrza.

DOKŁADNOŚĆ 
POMIARÓW

Obrotowe ramię pozwala na stosowanie bardzo krótkich 
przewodów pacjenta. W takim rozwiązaniu próbki gazu 
nie ulegają wymieszaniu i każda próbka gazu może zostać 
dokładnie przeanalizowana w analizatorze gazu.



PARAMETRY TECHNICZNE

CZUJNIK TLENU

Superszybki czujnik elektrochemiczny

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA

Absorbcja podczerwieni NDIR

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Bez ruchomych części

Do jednorazowego lub wielokrotnego 
użytku (po dezynfekcji)

Zakres przepływu 18 l/s

Dokładność pomiaru 2% lub 50 ml/s

Efektywna przestrzeń martwa 36 ml

KALIBRACJA

Kalibracja przepływu za pomocą 3 l pompy

Kalibracja gazu za pomocą gazu 
referencyjnego (15% O2, 6% CO2)

RODZAJE TESTÓW

Określenie progu beztlenowego (AT)

Interpretacja wydolności fizycznej

Pomiary przed/po podaniu leków

Analiza stężenia gazów we krwi

Kalorymetria - spalanie tłuszczu oraz 
zużycie energii

Moduł QT (do analizy zespołu długiego QT)

Skala ryzyka choroby wieńcowej CAD (Duke, 
Detrano, St. James, VA refferal, wskaźnik ST-HR)

Automatyczne wykrywanie arytmii

Mapy ST (dla łatwego wykrywania 
choroby niedokrwiennej serca)

PARAMETRY POMIAROWE

W - Obciążenie

MET – Równoważnik metaboliczny

VE - Wentylacja minutowa

VT - Objętość oddechowa

fR - Częstotliwość oddechu

VO2 - Zużycie tlenu

VO2 max - Maksymalne zużycie tlenu

VO2 max/kg - Maksymalne zużycie tlenu 
na masę ciała

VCO2 - Objętość wydalanego dwutlenku węgla

VCO2 max - Maksymalna objętość wydalanego 
dwutlenku węgla

OUES - Nachylenie krzywej wydajności 
pobierania tlenu

RER - Współczynnik wymiany oddechowej

REE - Zużycie energii podczas spoczynku

EE - Zużycie energii

HR - Tętno

pO2 - Stężenie O2

pCO2 - Stężenie CO2

PETO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2

PETCO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2

FVC - Natężona pojemność życiowa

SVC - Swobodna pojemność życiowa

MVV - Maksymalna wentylacja dowolna

IC - Pojemność wdechowa płuc podczas wysiłku

MEDYCYNA 
SPORTOWA

DIAGNOSTYKA 
SERCOWO-PŁUCNA

OCENA 
ODŻYWIANIA



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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