Το DREAM είναι ένα πλήρες σύστημα μελέτης ύπνου,
που συμμορφώνεται με όλα διεθνή τα πρότυπα
και είναι τοποθετημένο σε μια μικρών διαστάσεων
συσκευή, που τοποθετείται στο θώρακα του
ασθενούς. Το μέγεθος είναι : 11.5 x 6.5 x 3 cm !
Χωρίς κινούμενα υλικά : δεν διαθέτει αφαιρούμενες
κάρτες που μπορεί να υποστούν βλάβη ή τυχαία να
αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Το DREAM
διαθέτει μια ταχεία USB-2 σύνδεση για τη μετάδοση της
μνήμης.
Tο DREAM καταγράφει σε εσωτερική μνήμη, ή αποστέλλει
τα σήματα μέσω ενός ενσωματωμένου ασύρματου
μεταδότη χαμηλής ισχύος σε φορητό ή σταθερό Η/Υ, ή
και στα δύο ταυτόχρονα. Το Dream λειτουργεί με 3
επαναφορτιζόμενες ή αλκαλικές μπαταρίες AA.
Εξαιρετική αξιοπιστία : τα πάντα είναι ενσωματωμένα
σε μια μικρή συσκευή. Χωρίς περαιτέρω καλώδια,
αποσυνδέσεις ή ενοχλήσεις στον ασθενή.

Medatec & Pnevmon στοχεύουν στην διαρκή ποιότητα και είναι αναγνωρισμένες από
ανεξάρτητους διεθνείς οίκους αξιολόγησης με πιστοποίηση ISO9001:2000/8 και ISO13485 .
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Προδιαγραφές
Έως 33 κανάλια

DREAM

Long Dream

Super Dream

Αρ. καναλιών

27

27

33

EEG

8

8

14

EMG

3

3

3

VAB-VTH

2

2

2

Oxymetre (SPO2, PR,
PULSE)
PTT (Pulse Transit Time)

4

4

4

Phono (digital in option)

1

1

1

Light

1

1

1

EOG

2

2

2

ECG

1

1

1

POS

1

1

1

PCPAP

1

1

1

NAF2P

0 of 1

0 of 1

0 of 1

NAF (thermistor)

1 of 2

1 of 2

1 of 2

UARS

1

0

0

Pneumotachograph

0

1

1

Απαίτηση για επιπλέον κανάλια ?
Το Dream προσαρμόζεται σε όλες τις απαιτήσεις
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Η βασική μονάδα, στο χώρο του ασθενούς,
διαθέτει 8 επιπλέον εξωτερικές εισόδους, για
οποιαδήποτε σύνδεση μπορεί να απαιτηθεί !
Υποστηρίζει συγχρονισμένη λήψη ψηφιακού
video και όποιο άλλο σύστημα της Medatec
απαιτηθεί.

Χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα
Η καταγραφή με ανάλυση 16-bit και με
ταχύτητα στα 200Hz είναι τυπική,
υπερβαίνοντας σημαντικά τις περισσότερες
διεθνείς συστάσεις
Επιπλέον υπολογιστικά κανάλια Η/Υ
- VTOT
- PTF
- AMPP
- HR
- VOL2P

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Οι καταγραφές του DREAM αναλύονται με το ίδιο λογισμικό Brainet σε
περιβάλλον Windows, όπως με τα υπόλοιπα προϊόντα της Μedatec. Το
λογισμικό αυτό, έχει αναπτυχθεί από το τμήμα των μηχανικών που
ανέπτυξαν και τις συσκευές, διασφαλίζοντας την απόλυτη
λειτουργικότητα.
 Δικτυακά βασιζόμενη συσκευή, με υψηλής ποιότητας τεχνικά
χαρακτηριστικά, εύκολη στη χρήση, πλήρους παραμετροποίησης, ακόμη και
ανά χρήστη αν χρειαστεί.
 Όλες οι πτυχές της μελέτης του ύπνου, μπορούν να μελετηθούν
ατομικά καθώς και το πλήρες περιεχόμενο τους.
 Αυτόματη ανίχνευση μονάδων, ευκολία στην ανάλυση.
 Προς επιλογήν ενισχυτές, επιτρέπουν την εύκολη επικοινωνία με τα
περισσότερα κεντρικά συστήματα διαχείρισης που λειτουργούν μέχρι
σήμερα.
 Μέσω του προγράμματος Ms-Word, μπορεί ο χρήστης να διαμορφώσει
τα δικά του σχόλια δίνοντας μια διαφορετική «πινελιά» στην μελέτη.

ΤΟ DREAM είναι ένα φορητό σύστημα καταγραφής EEG : το
λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το πλέον ενδεδειγμένο
για χρήση του σαν συσκευή ανάλυσης και μελέτης ΗΕΓ, όταν
δεν χρησιμοποιείται για μελέτη ύπνου. Εκτός τούτου, είναι
πλήρως συμβατό με το σύστημα Medatec’s P8-Evoked
potential, ένα επιπλέον βήμα για την δημιουργία
νευρολογικού τμήματος.
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ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Wrist unit

Thoracal unit

Μνήμη μέχρι 2 GB, έως 8 καταγραφές με
μία μπαταρία, μόνο μέχρι χειρισμό ενός
προγραμματισμού

Baσική έκδοση«βραχιόλι» :
- Πλήρης οξυμετρία
- Μέτρηση ρινικής πίεσης
- Μέτρηση πίεσης Cpap ή
PNT
- 3D actimeter
- Αισθητήρας φωτός

Ασύρματη σύνδεση =
 Προγραμματισμός συστήματος
 Απεικόνιση σημάτων
 Μετάδοση
δεδομένων
ΧΩΡΙΣ Καλώδιο

μνήμης

Χωρίς συμπίεση αρχείων, καταστρέφοντας
τα σήματα (50 to 200Hz)
Πλήρεις καταγραφές μέσω του λογισμικού
Brainnet για Windows
+ επιλογή «immediate report» (άμεση
μετάδοση δεδομένων που ακολουθείται από
αναφορά)

+ Θωρακική μονάδα, επιπλέον κανάλια

- ECG
- NAF2P
- PTT
- VTH
- VAB
- Phono με ψηφιακό στηθοσκόπιο
- Θέση σώματος
- 2 leg EMG
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