
 
 

 

 

MONITOROWANIE PACJENTÓW  

 



 
MODEL ZDJĘCIE OPIS 

Pulsoksymetr 

weterynaryjny 

BERRY 

AM1000A 

 

 

 

   CECHY: 

Pulsoksymetr weterynaryjny BERRY AM1000A jest niewielkim urządzeniem 

monitorującym saturację (wysycenie krwi tlenem SpO2 mierzonym w procentach) 

oraz dokonującym pomiaru tętna w ilości uderzeń serca na minutę. Urządzenie jest 

bardzo lekkie - 120g zasilane dwoma bateriami typu AA. Klips z czujnikiem może być 

podpinany do języka, na małżowinę uszną, fałd pachwinowy, opuszkę, – gdy nie jest 

pigmentowana. Urządzenie posiada funkcję bluetooth BLE 4.2 za pomocą której 

można urządzenie sparować np. ze smartfonem, czy tabletem. 

PARAMETRY: 

 Kolorowy ekran LCD 

 Zakresy pomiaru: SpO2 35 – 100%, dokładność pomiarowa:                               

±2%（80%~100%)  ±3%（70%~79%) 

Tętno zakres pomiaru: 25 – 250 bpm, dokładność pomiarowa: ± 2bpm 

 Typ baterii: 2 x AA alkaiczne 

 Pobór energii mniejszy niż 80mV 

 Wymiary: 150 (H) x 90 (W) x 26 (D) mm 

 Bluetooth: zarówno Bluetooth 3.0, jak i BLE 4.0 

 Żywotność ponad 10.000 pomiarów 

 Gwarancja 1 rok 



 
Pulsoksymetr 

weterynaryjny 

UT100V 

 

 

 

   CECHY: 

Pulsoksymetr weterynaryjny UT100V jest niewielkim urządzeniem monitorującym 

saturację (wysycenie krwi tlenem SpO2 mierzonym w procentach) oraz dokonującym 

pomiaru tętna w ilości uderzeń serca na minutę. Urządzenie jest bardzo lekkie - 258g 

zasilane dwoma bateriami typu AA. Klips z czujnikiem może być podpinany do języka, 

na małżowinę uszną, fałd pachwinowy, opuszkę, – gdy nie jest pigmentowana.  

PARAMETRY: 

 Kolorowy ekran LCD 

 Zakresy pomiaru: SpO2    0 – 100%, dokładność pomiarowa:                               

±2%（70%~100%)  

Tętno zakres pomiaru: 30 – 400 bpm, dokładność pomiarowa: ± 2bpm 

 Typ baterii: 2 x AA alkaiczne 

 Pobór energii mniejszy niż 80mV 

 Wymiary: Szerokość: 75mm Wysokość: 135mm Głębokość: 28mm 

 Zestaw: pulsoksymetr, pokrowiec ze stojakiem, sonda 2 końcówki dla sondy, 

zasilacz/ładowarka, instrukcja, pudełko 

 Gwarancja 1 rok 
 

 

 

 

 

 

 



 
Pulsoksymetr 

weterynaryjny 

VOTEM V1 

 

 

 

 

CECHY: 

Pulsoksymetr weterynaryjny VOTEM V1 jest niewielkim urządzeniem monitorującym 

saturację (wysycenie krwi tlenem SpO2 mierzonym w procentach) oraz dokonującym 

pomiaru tętna w ilości uderzeń serca na minutę. Urządzenie jest bardzo lekkie - 

zasilane akumulatorowo. Jeden cykl ładowania wystarcza na około 12h ciągłej pracy. 

Technologia pomiaru oparta na MASIMO. Klips z czujnikiem może być podpinany do 

języka, na małżowinę uszną, fałd pachwinowy, opuszkę, – gdy nie jest pigmentowana.  

PARAMETRY: 

 Czytelny ekran LCD 

 Zakresy pomiaru: SpO2    0 – 100%, dokładność pomiarowa:                               

±2%（70%~100%)  

Tętno zakres pomiaru: 30 – 400 bpm, dokładność pomiarowa: ± 2bpm 

 Wyświetla wykres pletyzmograficzny 

 Typ baterii: wbudowany akumulator litowo - jonowy 

 Wymiary: 181mm(H) X 87.2mm(W) X 33.6(D) 

 Waga : 375g (z akumulatorem) 

 Zestaw: pulsoksymetr, pokrowiec, sonda, zasilacz/ładowarka, instrukcja, 

pudełko 

 Gwarancja 1 rok 

 



 
Kapnograf 

weterynaryjny 

UT100VC 

 

 

 

 

   CECHY: 

Kapnograf weterynaryjny UT100VC jest niewielkim urządzeniem monitorującym 

poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu ETCO2, saturację (wysycenie krwi 

tlenem SpO2 mierzonym w procentach) oraz dokonującym pomiaru tętna w ilości 

uderzeń serca na minutę. Urządzenie jest bardzo lekkie - 258g zasilane dwoma 

bateriami typu AA. Klips z czujnikiem może być podpinany do języka, na małżowinę 

uszną, fałd pachwinowy, opuszkę, – gdy nie jest pigmentowana. Kapnograf 

mainstreamowy podłączany jest do rurki intubacyjnej. 

PARAMETRY: 

 Kolorowy ekran LCD 

 EtCO2, zakres: 0-150 mmHg Dokładność: ±2mmHg@<5.0% CO2% 

Rozdzielczość: 0.1 mmHg 

 Zakresy pomiaru: SpO2    0 – 100%, dokładność pomiarowa:                               

±2%（70%~100%)  

Tętno zakres pomiaru: 30 – 400 bpm, dokładność pomiarowa: ± 2bpm 

 Typ baterii: 2 x AA alkaiczne 

 Pobór energii mniejszy niż 80mV 

 Wymiary: Szerokość: 75mm Wysokość: 135mm Głębokość: 28mm 

 Zestaw: pulsoksymetr z kapnografem, pokrowiec ze stojakiem, sonda 2 

końcówki dla sondy, zasilacz/ładowarka, instrukcja, pudełko 

 Gwarancja 1 rok 

 

 

 



 
Kardiomonitor 

weterynaryjny  

Aquarius VET 

 

 

 

 

CECHY: 

Kardiomonitor weterynaryjny  Aquarius VET z kolorowym wyświetlaczem 8,4 " TFT. 

Przeznaczony jest do monitorowania małych zwierząt domowych. Podstawowe mierzone 

parametry (EKG, SpO2, temperatura, NIBP, RESP). Alarmy dźwiękowe i wizualne z regulacją 

zakresu. Posiada obsługę wielu języków, w tym język polski. 

PARAMETRY: 

 Dotykowy ekran 8,4” wysokiej rozdzielczości 

 EKG: 5 odprowadzeń 

 Saturacja SpO2: klips, który można przypiąć na języku, uchu, opuszce, fałdzie 

nieowłosionej skóry – MASIMO - VET 

 Pomiar temperatury: bardzo czuły ciągły pomiar temperatury pacjenta 

 Ochrona przed falą defibrylacji 

 Analiza EKG w czasie rzeczywistym: odcinek ST, analiza arytmii 

 Alarmy zaprogramowane dla poszczególnych gatunków zwierząt: PSY, KOTY, INNE) – 

można alarmy ustawiać indywidualnie ( alarm dźwiękowy i optyczny zdarzeń 

alarmowych) – można zdefiniować także głośność poszczególnych alarmów! 

 Częstość respiracji: pomiar ilości oddechów 

 Częstość rytmu (HR): pomiar puls 

 Ciśnienie krwi (NIBP): pomiar ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe 

OPCJE DODATKOWE:  

 Dotykowy ekran 

 Drukarka termiczna wbudowana 

 Kapnografia MASIMO – sidestream 

 



 
Kardiomonitor 

weterynaryjny  

VOTEM V7 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Kardiomonitor weterynaryjny  VOTEM V7 z kolorowym wyświetlaczem 7 " TFT. Przeznaczony jest do 

monitorowania małych zwierząt domowych. Podstawowe mierzone parametry (EKG, SpO2, temperatura, 

NIBP, RESP). Alarmy dźwiękowe i wizualne z regulacją zakresu. Posiada obsługę wielu języków. 

Technologia oparta wyłącznie na markowych najwyższej klasy podzespołach: MASIMO, RESPIRONICS, 

SUNTECH 

PARAMETRY: 

 Ekran 7” wysokiej rozdzielczości 

 EKG: 3 odprowadzenia 

 Saturacja SpO2: klips, który można przypiąć na języku, uchu, opuszce, fałdzie nieowłosionej 

skóry – MASIMO - VET 

 Pomiar temperatury: bardzo czuły ciągły pomiar temperatury pacjenta 

 Ochrona przed falą defibrylacji 

 Analiza EKG w czasie rzeczywistym: odcinek ST, analiza arytmii 

 Alarmy zaprogramowane dla poszczególnych gatunków zwierząt: PSY, KOTY, INNE) – można 

alarmy ustawiać indywidualnie ( alarm dźwiękowy i optyczny zdarzeń alarmowych) – można 

zdefiniować także głośność poszczególnych alarmów! 

 Częstość respiracji: pomiar ilości oddechów 

 Częstość rytmu (HR): pomiar puls 

 Ciśnienie krwi (NIBP): SUNTECH - pomiar ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe 

OPCJE DODATKOWE:  

 Dotykowy ekran 

 TCO2 – RESPIRONICS – sidestream lub mainstream 

 Dodatkowe funkcje: drukarka, pomiar bezpośredni ciśnienia, zapis na karcie SD, 2 IBP na 

zapytanie 

 

 



 
Kardiomonitor 

weterynaryjny  

VOTEM V10 

 

 

 

 

CECHY: 

Kardiomonitor weterynaryjny  VOTEM V10 z kolorowym wyświetlaczem 10,4 ". Przeznaczony jest do 

monitorowania małych zwierząt domowych. Podstawowe mierzone parametry (EKG, SpO2, temperatura, 

NIBP, RESP). Alarmy dźwiękowe i wizualne z regulacją zakresu. Posiada obsługę wielu języków. 

Technologia oparta wyłącznie na markowych najwyższej klasy podzespołach: MASIMO, RESPIRONICS, 

SUNTECH 

PARAMETRY: 

 Ekran 10,4” wysokiej rozdzielczości 

 EKG: 3 odprowadzenia 

 Saturacja SpO2: klips, który można przypiąć na języku, uchu, opuszce, fałdzie nieowłosionej 

skóry – MASIMO - VET 

 Pomiar temperatury: bardzo czuły ciągły pomiar temperatury pacjenta 

 Ochrona przed falą defibrylacji 

 Analiza EKG w czasie rzeczywistym: odcinek ST, analiza arytmii 

 Alarmy zaprogramowane dla poszczególnych gatunków zwierząt: PSY, KOTY, INNE) – można 

alarmy ustawiać indywidualnie ( alarm dźwiękowy i optyczny zdarzeń alarmowych) – można 

zdefiniować także głośność poszczególnych alarmów! 

 Częstość respiracji: pomiar ilości oddechów 

 Częstość rytmu (HR): pomiar puls 

 Ciśnienie krwi (NIBP): SUNTECH - pomiar ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe 

OPCJE DODATKOWE:  

 Dotykowy ekran 

 TCO2 – RESPIRONICS – sidestream lub mainstream 
 Dodatkowe funkcje: drukarka, pomiar bezpośredni ciśnienia, zapis na karcie SD, 2 IBP na 

zapytanie 

 



 
Kardiomonitor 

weterynaryjny  

VOTEM V12 

 

 

 

 

 

CECHY: 

Kardiomonitor weterynaryjny  VOTEM V12 z kolorowym wyświetlaczem 12,1 ". Przeznaczony jest do 

monitorowania małych zwierząt domowych. Podstawowe mierzone parametry (EKG, SpO2, temperatura, 

NIBP, RESP). Alarmy dźwiękowe i wizualne z regulacją zakresu. Posiada obsługę wielu języków. 

Technologia oparta wyłącznie na markowych najwyższej klasy podzespołach: MASIMO, RESPIRONICS, 

SUNTECH 

PARAMETRY: 

 Ekran 12,1” wysokiej rozdzielczości 

 EKG: 3 odprowadzenia 

 Saturacja SpO2: klips, który można przypiąć na języku, uchu, opuszce, fałdzie nieowłosionej 

skóry – MASIMO - VET 

 Pomiar temperatury: bardzo czuły ciągły pomiar temperatury pacjenta 

 Ochrona przed falą defibrylacji 

 Analiza EKG w czasie rzeczywistym: odcinek ST, analiza arytmii 

 Alarmy zaprogramowane dla poszczególnych gatunków zwierząt: PSY, KOTY, INNE) – można 

alarmy ustawiać indywidualnie ( alarm dźwiękowy i optyczny zdarzeń alarmowych) – można 

zdefiniować także głośność poszczególnych alarmów! 

 Częstość respiracji: pomiar ilości oddechów 

 Częstość rytmu (HR): pomiar puls 

 Ciśnienie krwi (NIBP): SUNTECH - pomiar ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe 

OPCJE DODATKOWE:  

 Dotykowy ekran 

 TCO2 – RESPIRONICS – sidestream lub mainstream 
 Dodatkowe funkcje: drukarka, pomiar bezpośredni ciśnienia, zapis na karcie SD, 2 IBP na 

zapytanie 

 

 

 



 

 


