Ellipse/Ellipse Chair Urodynamic
The Ellipse control unit lies at the heart of the urodynamic measurement system. Doctors will find it
extremely easy to operate the position and pressure-sensitive membrane control panel.All International
continence society (ICS) standard examinations can be carried out simply and comfortably.
Ellipse chair Maximum precision and ergonomic comfort in urodynamic. The concept behind this fully
integrated urodynamic measurement system, All analysis functions are permanently installed in the
urogynaecological chair. including the flow system, catheter puller and pressure transducers. These
move to follow any alterations to the position of the chair. The Ellipse Chair allows the entire range of
urodynamic analyses to be completed in one sitting.
Technical Specification

• 8 pressure channels
• 2 flow channel / 2 EMG channel / 1 volume channel
• Flowsystem The extremely high resolution of
measurement readings makes it possible to
display uroflow volumes of just 1ml.

• UPP puller unit with flexible positioning arm and
MTC (microtip catheters) connector

• H2O roller pump with integrated in the basic unit
pump (1 ml/min – 200 ml/min)

• The highest quality standards for man-machine
interfaces

• First-rate integration in existing documentation
systems with the AUDACT software

• Documentation produced via an online printer or
on adedicated PC, laptop or HIS
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Ellipse / Ellipse Chair
Urodynamic
ویژگیهای سیستم یوروداینامیک :Ellipse Chair

[ [دارای  8کانال فشار
[ [دارای مانیتور  22 LEDاینچ با ویندوز 7
[ [قابلیت اتصال به صورت وایرلس و یا بوس��یله سیم به
کامپیوتر و لپتاپ
[ [دارای ترالی ب��ه همراه موس ،کیب��ورد و پرینتر رنگی
[ [دارای سیس��تم فلومت��ری با امکان تنظی��م ارتفاع پایه
[ [دارای سنسوری با حساسیت باال
[ [دارای پم��پ قاب��ل تنظی��م تزری��ق س��رم (1ml/min-
)200ml/min
[ [دارای  Pullerبا قابلیت جابجایی به همراه اتصال MTC
[ [صندل��ی یوروداینامی��ک ب��ا تنظی��م الکترونیک��ی در
جهتهای مختلف

ویژگیهای سیستم یوروداینامیک :Ellipse

[ [دارای  8کانال فشار
[ [دارای پرینتر حرارتی
[ [صفحه نمایش  LCDرنگی
[ [قابلیت اتصال به صورت وایرلس و یا بوس��یله سیم به
کامپیوتر و لپتاپ
[ [دارای ترالی
[ [دارای سیستم فلومتری با امکان تنظیم ارتفاع پایه
[ [دارای سنسوری با حساسیت باال
[ [دارای پم��پ قاب��ل تنظی��م تزری��ق س��رم (1ml/min-
)200ml/min
[ [دارای  Pullerبا قابلیت جابجایی به همراه اتصال MTC
[ [ریموت کنترل

نـرمافزار :AUDACT
ای��ن برنام��ه جه��ت آنالي��ز و انج��ام تمام��ي آزمايشه��اي
يـوروداينـامي��ک از قبیـ��ل یـوروفلـومت��ری ،سیس��تومتـری،
( ،Pressure Flow Study (P.F.Sفش��ـارمجـــــرا ()U.P.P
(Cough Leak Point ،Vasalva Leak Point Pressure (VLPP
( ،)CLPالکترومایوگرافی ( ،)EMGبایوفیدبک استفاده میشود.
اين نـرمافزار داراي مزايا و قابليتهاي زير است:

[ [قابل ارائه در س��ه نس��خه  easy | pro | videoبا کاربردهایی
متفاوت ب��رای امکان اضافه نمودن برخی از آزمایش��ات مانند
ویدئو یوروداینامیک )I-PSS( ،Anorectal Manometry ،و ...
[ [ارائه انواع مختلف تحلیلهای پیشرفته براساس استانداردهای
 ،ICSمنحني  ،Chessمنحني پارامترهاي  PURRو ...
[ [قابلیت انتقال نتایج آزمایش به محیطهای Word ،PDF
م عامل ویندوز
[ [با کاربری آسان برای کاربر و سازگار با سیست 
[ [حذف آرتیفکتها به صورت اتوماتیک
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