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vysoká citlivost
jednoduchá obsluha
ekonomický provoz
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moderní design
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Kardiotokografy a Dopplery
BTL-FC 700
Kardiotokograf s vysokou citlivostí
Základní vlastnosti:
vysoká citlivost sledování srdečních ozev plodu
měření pohybu plodu
měření děložních stahů
jednoduchá obsluha a nastavení parametrů
nízká vyzařovaná energie ultrazvukové sondy
zobrazení hodnot na displeji
nastavení hlasitosti ozev
záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4
nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti
nastavení datumu, času, kontrastu tisku
možnost připojení na centrální monitorovací systém

Technické parametry
rozměry (mm) š × h × v 			

296 × 306 × 93

pracovní frekvence 			

1 MHz

měřící rozsah 			

50 – 240 tepů

záznamová rychlost 			

1, 2 a 3 cm/min.

automatický záznam 			

10, 20, 30, 40, 50, 60 min.

síťový adaptér

230 V, 50-60 Hz, 80 VA/16 V, 2.8 A

hmotnost 			

2,9 kg
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BTL-FC 1400
Kardiotokograf s vysokou citlivostí pro dvojčata
Základní vlastnosti:
vysoká citlivost sledování srdečních ozev jednoho i dvou plodů
měření pohybu plodů
měření děložních stahů
vodotěsné sondy
jednoduchá obsluha a nastavení parametrů
oddělené nastavení každého kanálu
nízká vyzařovaná energie ultrazvukových sond
barevný 4,7” LCD displej
uložení záznamu do paměti přístroje (až 12 hodin)
rychlý tisk vybraných dat z paměti přístroje
záznam na termocitlivý rastrový i faxový papír formátu A4, B5
nastavení spodních a horních mezí alarmu srdeční činnosti
nastavení datumu, času, kontrastu tisku
možnost připojení na centrální monitorovací systém
možnost napájení z akumulátoru

rozměry (mm) š × h × v 			

296 × 306 × 93

pracovní frekvence 			

1 MHz

měřící rozsah 			

50 – 240 tepů

záznamová rychlost 			

1, 2 a 3 cm/min.

automatický záznam 			

10, 20, 30, 40, 50, 60 min.

síťové napájení nebo vestavěný Ni-MH akumulátor 		

12V, 2600 mA (akumulátor není ve standardním vybavení)

síťový adaptér 			

230 V, 50-60 Hz, 1.2 A/18 V, 2.5 A

hmotnost 			

2,9 kg (bez akumulátoru)
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BTL-FC 100 babycare
Základní vlastnosti:
vysoká citlivost sledování srdečních ozev plodu
nízká vyzařovaná energie ultrazvukové sondy
použitelnost od dvanáctého týdne stáří plodu
3-segmentový displej
v základním příslušenství gel, 9 V baterie

Technické parametry
rozměry (mm) š × h × v 			

65 × 40 × 180

pracovní frekvence 			

2 MHz

měřící rozsah 			

50 – 240 tepů

výstupní výkon reproduktoru 			

1W

napájení 			

9 V baterie

hmotnost 			

290 g (bez baterie)

další produkty

BTL nabízí řadu dalších výrobků pro medicínu a estetickou medicínu. Podrobnosti o jednotlivých
produktech naleznete v samostatných prospektech, která vám na vyžádání zašleme.

š
Gynekologická a urologická kresla,
kolposkopy
motorově nastavitelná gynekologická a urologická křesla
velké množství barevných variant
kolposkopy – montáž na křeslo, mobilní stojan
videokolposkopy

terapeutické lasery
dotykový displej
velký výběr červených sond, infračervených sond a laserových sprch
přednastavené terapeutické programy
vestavěná databáze pacientů

DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKY
přenosné a stacionární, černobílé i barevné

AUTOKLÁVy BTL
objemy 18–25 l
splňuje normy EU
přednastavené sterilizační programy
vestavěná tiskárna

porodní vany
anatomicky tvarované celotělové vany
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