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ME6000 Zaawansowany przenośny biomonitor umożliwiający badanie fizjologii wysiłku

ME6000 może być wykorzystywany  
w diagnostyce bólu kręgosłupa. Jego 
budowa pozwala na ukierunkowanie działań  
z jego wykorzystaniem w rehabilitacji, treningu 
czy relaksacji.

Zaawansowana technologia

ME6000 to proste narzędzie do oceny ergonomii pracy. Urządzenie pozwala na 
wybór sposobu oceny pracy w zależności od obciążenia.

Komfortowa praca

•	 urządzenie typu data logger wyposażone standardowo w kartę CF 1 GB,
•	 możliwość rozbudowania systemu o opcję synchronizacji z kamerą wideo,
•	 możliwość synchronizacji z systemami do analizy ruchu tj. VICON, QUALISYS, 

SIMI,
•	 możliwość synchronizacji z systemami do izokinetyki tj. BIODEX, CYBEX, 

CONTREX,
•	 możliwość synchronizacji z systemami platform do pomiaru siły tj. KISTLER, AMTI,
•	 możliwość współpracy z czujnikami tj.: inklinometry, goniometry, czujniki 

żyroskopowe, czujniki ciśnienia, czujniki siły, akcelerometry,
•	 możliwość rozbudowania oprogramowania o moduł neurologiczny 

(oprogramowanie), które pozwala na analizę parametrów typowo neurologicznych 
tj. SEN, NCV, MEP,

•	 możliwość rozbudowy oprogramowania o atlas anatomiczny 3D mięśni i nerwów,
•	 oprogramowanie umożliwia eksport danych do formatów ASCII oraz formatów 

kompatybilnych dla programu MATLAB.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

Liczba kanałów:

Częstotliwość próbkowania [Hz/kanał]:

Możliwość rozbudowania pamięci:

Współczynnik CMRR [dB]:

Rozdzielczość [bit]:

Zakres częstotliwości pomiaru EMG [Hz]:

Przewodowe lub bezprzewodowe podłączenie do komputera:

Zasilanie bateryjne [V]:

Waga [kg]:

4, 8 lub 16

100, 250, 1000, 2000, 10000

do 2 GB (karta CF)

110

14

15-500

port USB

4x1,5

0,35

Biomonitor ME6000 jest przenośnym  
i bezprzewodowym systemem typu data logger,
zaprojektowanym dla najbardziej wymagających
użytkowników. Pozwala on w zależności 
od czujników na pomiar powierzchniowych 
potencjałów mięśniowych (sEMG), ale także 
innych biosygnałów, nawet do 16 czujników 
jednocześnie. idealnie sprawdza się  
w zastosowaniu klinicznym, łącząc w sobie 
niewielki rozmiar i bezprzewodowość. 
Urządzenie posiada liczne opcje, co czyni je 
doskonałym rozwiązaniem dla zaawansowanej 
analizy laboratoryjnej oraz centrów badających 
fizjologię wysiłku.

ME6000 pozwala na obiektywną ocenę 
funkcjonowania mięśni. Pod tym względem 
urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla  
pacjentów po udarach lub urazach 
neurologicznych. Z ME6000 ocena odpowiedzi 
mięśniowej na bodźce jest dużo prostsza, a jego
kompaktowość pozwala wykorzystać je także  
w trakcie analizy chodu, w okresie przed  
i pooperacyjnym kolana czy ręki.

Zaawansowana technologia

ME6000 można wykorzystać do treningu na 
wiele różnych sposobów. Urządzenie pozwala 
na pomiar czasów reakcji, siły mięśniowej, 
koordynacji mięśniowej, wytrzymałości oraz 
aktywacji poszczególnych grup mięśniowych.

Zoptymalizowany trening
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