
UROMIC Blues

•
Možnost připojení 5 biomedicínských snímačů, 

řízení externích motorických jednotek jako 
je profilometrický vytahovač a cystometrická 

a profilometrická pumpa.
•

Jako kontrolní jednotka slouží standardní počítač 
nebo notebook s operačním systémem Windows 
(XP, 7, 8.1 nebo 10), který je spojen s pacientskou 

jednotkou kabelem. 
•

Firmware a aplikační software je určen nejen 
pro standardní metody dle ICS – uroflowmetrii, 

plnicí a mikční cystometrii, PQ studie, UPP, VLPP, 
EMG a biofeedback, ale i pro volnou tvorbu vlastních 

měřicích protokolů.

Pacientská jednotka 
urodynamického systému

•
Základní model 

v kufříku
 

s externím cystometrickým 
čerpadlem se osvědčuje 

i pro převážení mezi 
ambulancemi.

•
Verze na stojanu 

se zavěšenou cystometrickou 
pumpou a posuvným 

držákem snímačů 
spolu s uroflowmetrem 

na stojanu či pod sedačkou 
a profilometrem na kloubovém 

rameni obsahuje vše, 
co je pro urodynamiku 

potřeba.

Kompaktní jednotka v malé skříňce 
je základním typem pro komplexní 

urodynamickou diagnostiku v urologii, 
urogynekologii, dětské urologii a neurologii. 

Pacientská jednotka 
UROMIC Blues je vhodná 
jak pro stacionární 
využití, tak pro snadné 
převážení mezi vzdálenými 
vyšetřovnami.

Umožňuje využití ve více 
ergonomických variacích, 
ať již zavěšená na stojanu, 
připevněna ke stěně, postavená 
na stole nebo vestavěná 
do vyšetřovacího lehátka.

Pro různé aplikace je 
vyvinuta kompletní 
sada mechanických 
prvků, které umožňují 
optimální sestavu 
pro každého. 

Při převozu lze využít i více stojanů na jednotlivých pracovištích a převážet pouze základní pacientskou jednotku.



•
Profilometr 
na stojanu

•
Externí EMG

zesilovač

•
Uroflowmetr  

s křeslem

•
Uroflowmetr 

na ekonomickém stojanu

Varianta s integrací prvků 
pacientské jednotky UROMIC Blues 

k diagnostickému lehátku 
(TryTable, Golem)

•
Otočné rameno s pacientskou jednotkou a notebookem.

•
Uroflowmetr na výsuvném držáku.

•
Cystometrická / profilometrická pumpa zavěšená na Euroliště.

•
UroCam, videoskop pro detekci úniku moči.

•
Kloubové rameno s profilometrem na Euroliště nebo externím 

stojanu.
•

Motoricky nastavitelné polohy stolu s univerzálním využitím 
pro urodynamiku, cystoskopii a ultrasonografická vyšetření 

včetně sonografie pánevního dna a biopsie prostaty či ledviny.

Příslušenství

•
Unikátní sterilizovatelný 
profilometr 
na kloubovém rameni 
a Eurolištou.

•
Detail zavěšení 
cystometrické / 
profilometrické pumpy.
Ovládání polohy stolu.
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