
Простий у використанні пристрій, що 
приєднується лише одним кабелем. 
Програмне забезпечення дійсно 
дозволяє зосередити увагу на пацієнтах. 
Усе це про QMAPP.

Найбільш компактна, 
інтелектна та вдосконалена 
система гемодинамічних 
вимірювань у світі.
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QMAPP,® «Серце» 
кардіологічної 
катетеризаційної
лабораторії.

Можливість 
з’єднання та 

інтегрування з усім 
обладнанням 
лабораторії

Ультракомпактний 
підсилювач

Неперевершений 
час працездатності
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Найсучасніші технології поєднуються з неперевершеною 
простотою використання. Катетеризаційна лабораторія 
та її робочі процеси стануть ефективнішими. Система 
масштабується згідно з вашими потребами: QMAPP, 
гемодинамічний моніторинг тощо.

Вільне пересування навколо 
операційного столу
QMAPP приєднується одним кабелем і 
фіксується на стандартній DIN-рейці 
рентгенівського або операційного столу. Цей 
невеликий, але потужний пристрій займає 
мало місця, що забезпечує додатковий 
операційний простір і вільне пересування 
лабораторією.

Легка заміна
Підсилювачі QMAPP є взаємозамінними. Їхні 
кабелі можна від’єднувати, не втрачаючи 
даних пацієнта або обстеження.

Примусове охолодження 
не потрібне
Завдяки вдосконаленим технологіям 
підсилювач QMAPP не потребує примусового 
охолодження (шумним вентилятором), тому 
пристрій не створює повітряних потоків.

Маленький 
прилад. 
Великі дані.
За розмірами підсилювач QMAPP не 
більший за стіс офісного паперу. На 
додаток до моніторингу всіх життєво 
важливих функцій пристрій має 32 
біполярних канали для реєстрації 
внутрішньосерцевої ЕКГ під час 
електрофізіологічних обстежень.

Пристрій забезпечує оптимальні 
робочі характеристики й 
ефективність катетеризаційної 
лабораторії.  
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QMAPP забезпечує 
отримання всіх 
потрібних параметрів:

Чудова апаратура, інтелектне 
програмне забезпечення
Зробіть QMAPP «серцем» клінічного робочого процесу у 
всьому відділенні. Модуль обробляє всі записи, інтеграційну, 
аналітичну та звітну інформацію клінічних процесів. Модуль 
звітності QMAPP надає всю інформацію, потрібну для 
прийняття рішень.

Модуль можна з’єднувати та інтегрувати 
з усім обладнанням лабораторії, щоб 
поліпшити робочі процеси.
QMAPP реєструє використані матеріали й імплантати з 
використанням зчитувача штрих-кодів. QMAPP виконує всі 
гемодинамічні розрахунки, яких можна було б очікувати від 
перспективної системи гемодинамічних вимірювань. QMAPP 
можна ще більше інтегрувати в робочий процес відділення 
завдяки таким підключеним функціям, як список робіт, 
дозиметричні дані, експорт звіту або окремих його частин, 
зберігання звіту в системі передачі й архівації зображень і, 
звичайно ж, електронна медична карта. У QMAPP 
використовуються такі стандарти, як HL7 і DICOM.

Модуль для будь-якого використання
Модуль звітності QMAPP може збирати дані й підключатися до 
інших систем та програм лабораторії. Компанія Fysicon, яка 
продукує QMAPP, має кілька десятиліть досвіду в забезпеченні 
доступності систем. З урахуванням цього досвіду створено 
каталог модулів, які можна приєднувати згідно з 
міжнародними стандартами. Така модульна конструкція 
забезпечує гнучкість та ефективність робочого процесу.

Модуль звітності QMAPP розвивається разом 
із сектором охорони здоров’я, вимоги якого 
постійно змінюються.

Модуль звітності 
QMAPP: уся потрібна 
інформація під рукою

QMAPP®
SMARTSOFTWARE

кров’яного тиску 
неінвазивним методом

серцевого викиду 
(термодилюційним методом)

CO2 в кінці спокійного видиху 
(боковий потік)

до 2 каналів температури 
(температура тіла)

SpO2 
(Nellcor)

до 4 значень кров’яного 
тиску інвазивними методами

ЕКГ у 12 відведеннях

до 32 електрофізіологічних каналів

фракційного резерву кровотоку

Збирання та 
підключення 

всіх потрібних 
даних
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Хочете покращити робочі 
процеси в кардіологічній 
лабораторії? 
Ви щойно знайшли рішення.
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QMAPP® Тепер ви 
можете зосередити 
увагу на пацієнтах.
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