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část - Měření tkáňové perfuze a metabolismu

Přístroj č. 076-002
POČET KUSŮ:

Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů

1

Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů na základě ultrazvukového doppleru.
Konzole umožňuje zapojení tří modulů pro měření na třech cévách najednou. Do modulů se
zapojují vlastní ultrazvukové perivaskulární sondy různých velikostí podle vybraných cév
ANOTACE: umožňující sledovat různé průtoky všech velikostí cév vyskytujících se u experimentálních zvířat.
Jednotlivé moduly jsou vybaveny displejem pro zobrazení průtoku. Přístroj musí mít možnost
výstupu pro propojení s PC a tiskárnu. Možné je i ultrazvukové měření tranzitního času pro
sledování různých průtoků v cévách vnitřních orgánů.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

• Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů na základě ultrazvukového doppleru. Možné je i
ultrazvukové měření tranzitního času pro sledování různých průtoků v cévách vnitřních orgánů.
• Konzole umožňuje zapojení tří modulů pro měření na třech cévách najednou.
• Do modulů se zapojují vlastní ultrazvukové perivaskulární sondy různých velikostí podle vybraných cév umožňující
sledovat různé průtoky všech velikostí cév vyskytujících se u experimentálních zvířat.
• Jednotlivé moduly jsou vybaveny displejem pro zobrazení průtoku. Přístroj musí mít možnost výstupu pro propojení
s PC a tiskárnu.
• Perivaskulární sondy k měření průtoku cév o průměru 1-20 mm, akceptována bude i sada perivaskulárních sond o
průměrech 2,5 mm (1 ks), 4 mm (1 ks), 6 mm (1 ks), 10 mm (1 ks) a 12 mm (1 ks)
• Rozsah průtoku měření 1ml/min až 50 l/min

Přístroj č. 076-003
POČET KUSŮ:

Mikrodialýza pro monitoraci tkáňového metabolismu

1

Technika k přímému multimodálnímu monitorování tkáňovému metabolismu na principu
mikrodialýzy. Kontinuální monitorace koncentrace důležitých látek metabolismu ale i léčiv
v různých tkáních parenchymových orgánů. Látky v intersticiální tekutině nebo plazmě jsou
nabírány mikrodialyzačním katetrem nebo sondou a analyzovány analyzátorem. Analyzátor
ANOTACE:
používá enzymatická reagencia a kolorimetrická měření k monitorování hladin glukózy, laktátu,
pyruvátu, glycerolu, glutamátu a močoviny z mikrodialyzačních vzorků z jakéhokoli orgánu nebo
tkáně těla. Sondy a katetry pro sledování mozku, jater, břišní dutiny, svalu, tukové tkáně, krve,
kůže. Snadná obsluha s grafickým rozhraním.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

• Přenosný systém
• Analýza mikrodialyzátu o objemu od 2 µl
• Analyzované parametry: Glukóza, Laktát, Pyruvát, Glycerol, Glutamát
• Analýza vzorků minimálně čtyř pacientů zároveň
• On-line zobrazení naměřených hodnot
• Automatická kalibrace
• Připojení na PC s možností archivace dat
• Software pro vyhodnocování dat
• Mikrodialyzační pumpa s volitelným průtokem od 0,1 µl/min

Přístroj č. 076-004
POČET KUSŮ:

1

Intravitální videomikroskop
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Intravitální videomikroskop sestávající se z kamery založené na optickém principu side stream
dark field imaging, zdroje pro kameru a kabeláže. Tato kamera se používá pro in vivo hodnocení
mikrocirkulace na snadno dostupných místech, tzn. na místech organismu, kde je jen tenká
ANOTACE:
epiteliální vrstva. Přístroj musí být plně propojitelný s moderní výpočetní technikou umožňující
digitalizaci a storage natáčených videosekvencí. Zařízení se skládá z intravitálního mikroskopu,
zdroje světla a je nezbytný notebook vybavený hodnotícím softwarem
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Intravitální videomikroskop sestávající se z kamery založené na optickém principu side stream dark field imaging,
zdroje pro kameru a kabeláže. Tato kamera se používá pro in vivo hodnocení mikrocirkulace na snadno dostupných
místech, tzn. na místech organismu, kde je jen tenká epiteliální vrstva. Přístroj musí být plně propojitelný s ICT
technikou umožňující digitalizaci a storage natáčených videosekvencí.Zobrazovací jednotka videomikroskopu, baterie,
rukojeť, kalibrační jednotka, vyměnitelné čočky, spojovací kabel, jednorázové ochranné kryty. Transfer rate 30fps, 14
megapixel barevný senzor, zdroj světla, notebook s akvizičním a hodnotícím software.

NÁZEV PARAMETRU:

MINIMÁLNÍ
POŽADOVANÁ
VÝŠE
PARAMETRU:

transfer rate
barevný senzor

30 fps
14 megapixel

MINIMÁLNÍ DOBA ZAŠKOLENÍ OBSLUHY:

MAXIMÁLNÍ
POŽADOVANÁ
VÝŠE PARAMETRU:

4

hodiny

Přístrojové vybavení 2. vlna – příloha 1B – Technická specifikace

Část 25

