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СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
СТАНУ ПАЦІЄНТІВ

сИстЕМа МоНітоРИНгу стаНу 
ПацієНтіВ  M7810 

МоНітоРИНг
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M7810
•	 17» кольоровий TFT-LCD дисплей з високою 

роздільною здатністю, сенсорний екран з 
15 осцилограмами.

•	 інтуїтивно зрозумілий сенсорний інтер-
фейс користувача.

•	 Модульна система Plug and Play - монітор 
містить багатофункціональний модуль 
XM1-J плюс 3 одиночних модуля в інтегро-
ваних стійках, в корпусі монітора. 

•	 Модуль PAM, це додатковий роз’єм, що під-
ключається на 8 одномодових модулів

•	 аналіз аритмії та S-T сегментного аналізу
•	 Виявлення кардіостимуляторів, фільтр 

електро-хірургічних перешкод
•	 захист від дефібрилятора, синхронізація де-

фібрилятора
•	 Підтримує до 8 каналів IBP
•	 Підтримка мережі та електронного запису 

HL-7 через XML-файли
•	 слот для SD-карт, для зберігання даних.
•	 Двонаправлена мережева комунікація, пе-

регляд ліжко-ліжко.
•	 Вихід VGA / DVI для віддаленого відобра-

ження показників, на додаткових екранах
•	 Функція виклику медсестри, сканер 

штрих-коду.
•	 акумуляторна батарея – забезпечує безпе-

рервну роботу протягом 2 годин, (опціо-
нально до 4 годин)

•	 Підходить для дорослих, дітей та новона-
роджених пацієнтів

•	 Наявність нічного режиму, для інтенсивної 
терапії та реанімації.

Стандартна конфігурація M7810: 
•	 3/5 канальний ЕКг, 
•	 рефлектор,
•	 Edan SPO2, 
•	 NIBP,
•	 2-Temp, 
•	 2- IBP, 
•	 Рекордер StripChart

Наявні опції M7810: 
•	 12 канальна ЕКг
•	 серцевий викид 
•	 Nellcor SPO2
•	 До 8 ібП
•	 Respironics ETCO2
•	 газоаналізатор анестезії для 5 агентів з 

ідентифікатором.

Додаткові деталі модуля
•	 стандартний модуль XM1-J включає 3/5 

провідного ЕКг (12-каналів), Resp, Edan 
SPO2, NIBP, 2-Temp, 2-IBP(базова комплек-
тація)

•	 Додаткові доступні модулі включають:
Модуль V-SpO2 (NellcorOxiMax ™ SpO2)
Модуль V-NIBP (OMRON NIBP)
Модуль V-IBP (до 8 можливих ібП)
V-с.о. Модуль (термодилюючий кардіови-

кид)
Модуль V-CO2 (Респіраторний основний / 
бічний потік)
Модуль V-AG (гази анестезії та O2)

Клінічна ефективність 
та зручність для користувачів

Модульні монітори M7810 прості у використанні, надійні, з гнучкими можливостями налаштувань, мак-
симально орієнтований на пацієнта. Незалежно від того, чи працюють вони в операційній, відділенні 
післяопераційного догляду, інтенсивній терапії або іншій зоні середньої та високої відповідальності, ці 
монітори включають в себе функції та технології, які завжди потрібні, що робить їх надзвичайно цінни-
ми. Великий 17» сенсорний екран простий у використанні, налаштуванні та перегляді. Додатковий мо-
дульний стенд дозволяє зручно розташовувати модулі,  в будь-яких клінічних умовах. Монітор M7810 
має великий об’єм пам’яті, здатний зберігати 1200 вимірювань NIBP і 150 годин графіків для перегляду. 
стандартні режими відображення включають всі основні показники та OxyCRG для новонароджених, 
таблицю NIBP, графіки та багато іншого! M7810 повністю налаштовується користувачем з можливістю 
назви та збереження екранів користувача.
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M7810  Технічні характеристики

термопринтер (додатково)
• швидкість друку: 12,5, 25, 50 мм / с
• сліди: 3
• ширина запису: 48 мм

NIBP (у модулі XM, базова комплектація)
• Діапазони вимірювання:
• Дорослий:
систолічний тиск: 40 - 270 мм рт. ст.
Діастолічний тиск: 10 - 215 мм рт. ст.
середнє ст. тиск: 20 - 235 мм рт. ст.
• Педіатричний:
систолічний тиск: 40 - 200 мм рт. ст.
Діастолічний тиск: 10 - 50 мм рт. ст.
середнє ст. тиск: 20 – 165 мм рт. ст. ст.
• Новонароджені:
систолічний тиск: 40 - 135 мм рт. ст.
Діастолічний тиск: 10 – 100 мм рт. ст.
середнє ст. тиск: 20 – 110 мм рт. ст.
Частота пульсу: 40 - 240 bp

ЕКг
• Види: 12-канальні (за бажанням), 5-канальні, 3-ка-
нальні
• Gain: авто, x0,125 (1,25 мм / мВ), x0,25, x0,50, x1, x2, x4 
(40 мм / мВ)
• швидкість розгортки: 6.25, 12.5, 25. 50 мм / с
• ЕКг HR Діапазон: Дорослий: 15 - 300уд./хв. 
Педіатричний / Neonate: 15 - 350уд./хв.
• Роздільна здатність: 1 уд./хв.
• точність: +/- 1 уд./хв. або +/- 1%
• Пропускна здатність: 
діагностичний режим: 0,05 - 150 гц
• Режим моніторингу: 0,5 - 40 гц
• Хірургічний режим: 1 - 20 гц
• Виявлення сегментів S-T: Діапазон вимірювання: 
-2.0mV - + 2.0mV
• Діапазон сигналу: -2.0mV - + 2.0mV

NIBP (модуль OMRON)
• Метод: осцилометричний
• Режими: авто, людина, безперервно
• Діапазони вимірювання:
• Дорослий / педіатричний/новонароджені
систолічний тиск: 60 - 250 мм рт. ст.
Діастолічний тиск: 40 - 200 мм рт. ст.
середнє ст. тиск: 45 - 235 мм рт. ст.
• Новонароджені:
систолічний тиск: 40 - 120 мм рт. ст.
Діастолічний тиск: 20 - 90 мм рт. ст.
середнє ст. тиск: 30 - 100 мм рт. ст.
• Частота пульсу: ADT / PED 40 - 200, NEO 40 - 240
• точність тиску (SP10: 2002):
Максимальна середня похибка: +/- 5 мм рт. ст.
Макс. стандартне відхилення: 8 мм рт. ст.

RESP
• Метод: транс-торакальний імпеданс
• Режим роботи: авто / Ручний
• Діапазон вимірювання RR:
Дорослі: 0 - 120rpm: Neonate / Ped. 0 - 150 об. / Хв
• Роздільна здатність: 1 rpm
• точність: +/- 2 rpm
• Поріг аварійної сигналізації: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с.
• швидкість розгортки: 6.25, 12.5, 25.50 мм / с

температура
• Вимірювання / діапазон сигналізації: 0 - 50°C (3 - 122 
° F)
• Роздільна здатність: 0,1°C (0,1 ° F)
• точність: +/- 0,1°C (+/- 0,2 ° F)
• Канали: 2; забезпечує T1, T2, ΔT

МоНітоРИНг
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SpO2 (у модулі XM)
• Діапазон вимірювання та сигналізації: 0 - 100%
• Роздільна здатність: 1%
• точність: +/- 2% (70 - 100%, дорослий, педіатричний);
+/- 3% (70 - 100%, Neo.)
• Діапазон PR: 25 - 300 уд./хв.
• Роздільна здатність: 1 уд./хв.
• точність: +/- 2уд./хв.
• Частота оновлення: 1 с.

IBP
• Канали: 2 або 4
• Мітки сайту: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
• Діапазон вимірювання: -50 - 300 мм рт. ст.
• Роздільна здатність: 1 мм рт. ст.
• точність: +/- 2% або +/- 1 мм рт. ст.
• Чутливість: 5μV / В / мм рт. ст.
• Діапазон імпедансу: 300 - 3000 ом

SpO2 (модуль Nellcor Oximax)
• Діапазон вимірювання та сигналізації: 1 - 100%
• Роздільна здатність: 1%
• Діапазон PR: 20 - 300 уд./хв.
• Роздільна здатність: 1 уд./хв.
• точність: +/- 3 уд./хв. (залежить від зонда)
• Частота оновлення: 1 с.

C.O. (Модуль V-CO)
• Метод: терморозведення
• Діапазон вимірювання:
• ст .: 0,1 л / хв до 20 л / хв
• Tblood: 23°C - 43°C
• тінтектировать: -1°C - 27°C

CO2 (модуль V-CO2)
• тип: Sidestream або Mainstream
• Діапазон: 0 - 150 мм рт. ст.
• точність:
+/- 2mmHg 0 - 40 мм рт. ст.
+/- 5% 41 - 70 мм рт. ст.
+/- 8% 71 - 100 мм рт. ст.
+/- 10% 101 - 150 мм рт. ст.
• Діапазон AwRR: 0 - 150 об / хв
• точність AwRR: +/- 1 об / хв

анестетики (газ) / O2 (модуль V-AG)
• технологія: інфрачервоне поглинання
• Парамагнітний кисень: необов’язковий
• гази: CO2, O2, N2O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev з ідентифікатором 
Auto Agent
• Час прогріву:
основний потік: IRMA AX +: Iso 45 с
Режим повної точності: 60 с
боковий потік: <20 с
• швидкість потоку проби: 50 +/- 10 мл / хв

блок живлення
• Потужність змінного струму: 100 - 240VAC 50 / 60Hz
• технологія батареї: літій-іонний акумулятор
• Кількість акумуляторів: 1 (стандартний), 1 (опція)

інтерфейси
• аналоговий вихід, Defib.Sync., Виклик медсестри, USB 
(4 або 8), VGA, DVI,
RS-232, інтерфейс модуля Rack (PAM), мережа RJ-45


