ERS

KARDIO REHABILITACE

ergoline reha system
 rehabilitaèní systém pro trénink pacientù
 možnost pøipojit až 16 ergometrù souèasnì
 automatické øízení zátìže a mìøení krevního
tlaku
 kontinuální záznam a zobrazení EKG
 rùzné režimy tréninku a tvorba vlastních
zátìžových protokolù (konstantní TF,
konstantní zátìž, ...)
 individuální nastavení parametrù protokolu,
kritérií a alarmù pro každého pacienta
 pacientská databáze
 archiv záznamù jednotlivých tréninkù
 grafické a numerické zobrazení trendù
výsledkù tréninku
 konfigurovatelné tiskové výstupy a zprávy

Kardiovaskulární rehabilitace
Rehabilitace kardiakù pøedstavuje velmi efektivní proces, který vede ke zkrácení a redukci poètu hospitalizovaných
pacientù. Hlavním cílem všech rehabilitaèních programù je návrat pacienta k normálnímu zpùsobu života jak po stránce
fyzické, tak po stránce psychologické a sociální. Dále pak je to prevence komplikací a snížení kardiovaskulární morbidity a
pøedèasných úmrtí.
Ekonomiènost rehabilitace
Výzkum v oblasti hodnocení ekonomiènosti rehabilitaèních postupù naznaèuje, že komplexní kardiovaskulární rehabilitace
je efektivnìjší než jednotlivé léèebné a preventivní zásahy.

www.kardioreha.cz
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ERS - ergoline rehabilitaèní systém
Ergoline rehabilitaèní systém je jedním èlánkem kardiovaskulární
rehabilitace a umožòuje velmi systematicky provádìt trénink pacientù
formou šlapání na ergometru pod lékaøským dohledem.
Systém se skládá z øídícího poèítaèového pracovištì (PC, monitor,
tiskárna) a až z 16 ergometrù, které jsou vybaveny 1-kanálovým EKG,
pøípadnì automatickým mìøením TK a SpO2.

Systém umožòuje výbìr a definování rùzných tréninkových režimù,
tvorbu vlastních zátìžových protokolù (konstantní TF, konstantní zátìž,
atd.) a nastavení parametrù protokolu, kritérií a alarmù pro každého
pacienta individuálnì. Obsluha má k dispozici náhled na údaje o
pacientovi, jeho diagnózu, individuální tréninkový program a na historii
výsledkù tréninku vèetnì EKG køivky, mìøeného TK a odšlapané zátìže.
Výsledky z jednotlivých tréninkù lze vzájemnì graficky a numericky
porovnávat.

Bìhem tréninku se souèasnì na monitoru zobrazuje ke každému
pacientovi 1-kanálové EKG, tréninkový protokol, èasové údaje,
namìøené hodnoty a trendy TK, TF, zátìže a do záznamu je možno
vkládat událostní znaèky.

pro monitoring více než 8 pacientù je použito Dualview zobrazeníní pomocí 2 LCD displejù
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