
Uusi vaskulaarinen  
arviointivalikoima

dopplex®



Yli 30 vuoden kokemuksella vaskulaarisesta arvioinnista
uusimmat tekniset innovaatiomme ovat antaneet meille
mahdollisuuden kehittää uusi digitaalinen alustan 
uusimmalle doppler-valikoimallamme. DMX tarjoaa 
verrattoman arvon ja laadun ja se on suunniteltu 
parantamaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta kliinisissä 
diagnooseissa.

Kaksisuuntainen aaltomuotomme on ainutlaatuisesti 
luotu digitaalisesta Dopplerspektristä. Tämä antaa
kliinikolle avuksi objektiivisen todisteen vaskulaaristen 
sairauksien diagnosoinnissa, joka muille dopplereille on 
vaikeaa tai mahdotonta.  

Algoritmimme optimoivat aaltomuotojen esityksen 
ja parantavat äänen laatua käyttämällä ainutlaatuista 
dynaamisen digitaalisen kohinanvaimennuksen (DDNR) 
järjestelmää ja geelisuodatinta. Dopplerin äänen tallennus 
ja toisto on vain yksi monista uusista ominaisuuksista 
tässä huipputason digitaalisessa doppleryksikössä.

Dopplex kaksisuuntainen digitaalinen
doppler – uusi ulottuvuus äänessä ja näössä
Äänen visuaalinen vahvistuminen parantaa kliinistä arviointia

KORKEARESOLUUTIOINEN 
VÄRINÄYTTÖ 
•  Aaltomuodot näytetään
 teräväpiirtona.
•  laaja katselukulma.

KAKSISUUNTAINEN 
AALTOMUOTO LUODAAN 
DIGITAALISESTA DOPPLER-
SPEKTRISTÄ AUTOMAATTISEN
SKAALAUKSEN 
OMINAISUUDELLA
•  Maksimoi aaltomuotojen
 tarkkuuden ja selkeyden,
 oleellinen potilaille, joiden
 verenkierto on huono.
•  Selaus-toiminto, jolla voit
 tarkastella tulosta ja valita
 ihanteelliset aaltomuodot
•  Sisältää valtimo- ja laskimotilat.

KIINTEÄ LATAUS JA
LIITETTÄVYYS
•  USB-portti kätevään
 lataukseen ja kommunikointiin
 ohjelmistomme kanssa.
• Stereokuulokkeiden
 liintäntäpistoke.

SUUREN HERKKYYDEN
VAIHDETTAVAT ANTURIT 
•  Kaikki uudet XS-anturit on
 kalibroitu ja hienosäädetty
 optimaaliseen käyttöön.
•  Valinnainen PPG-anturi
 tarjoaa helpon ja tarkan
 varvaspaineen mittauksen. 

KUULE ERO
•  Digitaalinen äänen
 prosessointi mahdollistaa uuden
 DDNR-järjestelmän 
 avulla taustasuhinan poiston
 ja geelifiltteri vähentää äänekästä  
 rätinää, kun geeliä levitetään.

TIETOJEN TALLENNUS
MICRO SD-KORTILLE
•  Säilytä aaltomuotoja ja äänet 

tarkistamista tai siirtämistä 
varten lisävarusteisen DR5-
ohjelmistopaketissa raporttien 
tulostamista ja arkistointia varten.

HD

DDNR
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Dopplex kaksisuuntainen digitaalinen
doppler – uusi ulottuvuus äänessä ja näössä

Luotettava diagnoosi
Doppler-äänet voivat olla harhaanjohtavia. 
Nyt mukana tulevan aaltomuodon kanssa 
voit visuaalisesti varmistaa, että tulkitset 
äänet oikein.

Vahvista PAD visuaalisesti
PADin (Alaraajojen tukkiva valtimotauti 
=ääreisvaltimotauti) varhaisena 
merkkinä voidaan nähdä käänteisen 
virtauksen häviäminen alaraajan  
Doppler-aaltomuodossa. 

Laskimoiden testaus
Oma laskimotila sallii minkä tahansa
refluksin selkeän visualisoinnin
virtauskuviolla vertailulinjan yläpuolelta. 

Visualisoi heti aaltomuodot kuvatodisteita varten
Näe ero - visuaalisen näkymän arvo.

Parannettu äänenlaatu
Äänen puhtautta tehostetaan käyttämällä DDNR-järjestelmäämme, joka poistaa täysin taustasuhinan.  
Tämä ominaisuus auttaa kliinikoita havaitsemaan pieniä verisuonia tai valtimoita, joissa on 
valtimonkovettumatauti. Näitä muiden dopplereiden voi olla vaikea tai mahdoton paikantaa.

Uudelleenladattava
USB-pistokkeen kautta ladattuna tarjoaa alhaiset käyttökustannukset ja poistaa tarpeen paristojen vaihtoon.

Reaaliaikainen kello
Antaa käyttäjän tallentaa tuloksia päivämäärällä ja kellonajalla, tarjoten todisteet siitä, milloin testi suoritettiin.

Koulutuksellinen resurssityökalu
Valmiiksi SD-kortille tallennettuja tiedostoja voidaan käyttää opetus- ja koulutustarkoituksessa 
havainnollistamaan suhdetta Doppler-aaltomuotojen ja äänien välillä.

DDNR

Suunniteltu 
parantamaan
tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta
tarjotessaan 

korkeaa laatua 
potilaan  
hoitoon
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Varvaspaine  
ja varvasolka-

varsipainesuhde
tehty helpoksi



Yksinkertainen ja nopea  
varvaspaineiden mittaus

Edistyksellinen nilkka- ja varvas-olkavarsisuhteen
mittausjärjestelmä
Nilkka- ja varvaspainesarja (ATP) on ainutlaatuinen DMX
Dopplerin, antureiden ja lisälaitteiden yhdistelmä, 
joka tarjoaa verisuonten, diabeteksen tai imusuonten 
erikoislääkärille laitteen valtimosairauden tai neuropatian 
arvioinnin avuksi. Valtimon pletysmografia-anturimme 
(APPG) on helppo kiinnittää DMX Doppler -yksikköön 
yksinkertaisesti vaihtamalla doppleranturi
sen sovittimeen.

Varpaan valtimon systolinen paine voidaan mitata nopeasti 
potilailta, joiden nilkan valtimoita ei voida puristaa. Tämä 
voidaan toistaa käsivarsissa varvas-olkavarsisuhteen 
määrittämiseksi. Sisäinen paineanturi sovittimessa tarjoaa 
suoran painelukeman dopplernäytössä. PPG-aaltomuodot 
ja -paineet voidaan tallentaa sisäiseen muistiin ja niitä 
voidaan tarkastella milloin vain. Lisäksi aaltomuodot ja 
paineet voidaan siirtää DR5 ohjelmistopakkaukseen.

Kattava sarja diabeettisenjalan ja
lymfaattisen raajan vaskulaariseen
arviointiin

ATP-sarjan sisältö:

•  DMX digitaalinen Doppler
•  Lääkinnälliseen käyttöön luokiteltu  

latausjärjestelmä
•  EZ8XS laajan säteen 8MHz doppler-anturi
•  APPG-anturi ja sovitin
•  Varvasmansetit ja inflaattori
•  Käsivarsi-/nilkkamansetit (vakio ja suuri: 

lateksittomat)
•  Liipaisintoimintoinen verenpainemittari
•  Neuropen ja laatikollinen kärkiä  

(sisältää 10 g monofilamentin)
•  Koulutus-CD
•  Suuri kantolaukku

Visuaalinen apu optimaaliselle
tyhjennysnopeudelle

Systolisten paineiden helppo
määritys

Nilkan ja varpaan
painesarja
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Nilkka-olkavarsipainesuhteen mittaussarja
Nilkka-olkavarsipainesuhde (ABI) ainutlaatuinen DMX 
Dopplerin, doppler-antureiden ja mansettien yhdistelmä, 
joka tarjoaa haavanhoidonammattlaisille tai verisuonten 
erikoislääkärille järjestelmän, joka auttaa arvioimaan 
valtimosairauksien tilaa ennen sidosten laittoa.

Doppler-aaltomuodot voidaan tallentaa sisäiseen muistiin 
ja niitä voidaan tarkastella milloin vain. Vaihtoehtoisesti 
aaltomuodot voidaan siirtää DR5 -ohjelmistopakettiin 
arkistointia, tarkastelua ja raporttien tulostusta varten.

ABI-sarjan sisältö:

•  Digitaalinen DMX-doppler
•  Lääkinnälliseen käyttöön luokiteltu latausjärjestelmä
•  EZ8XS laajan säteen Doppler-anturi
•  VP5XS Doppler-anturi
•  Liipaisintoimintoinen verenpainemittari
•  Käsivarsi-/nilkkamansetit (vakio ja suuri: lateksittomat)
•  Koulutus-CD
•  Suuri kantolaukku

Nilkka- 
olkavarsipaineet

vahvistettu 
aaltomuodoilla
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Kattava kokonaisuus nilkka-
olkavarsipaineen mittaukseen

Dopplex Ability on mullistanut ABI-mittausten  
prosessin ja tarjoaa automaattiset, helpot, nopeat ja tarkat 
mittaukset välittömällä tulosten tulostusmahdollisuudella 
suoraan laitteesta tai lisävarusteisesta  
DR4-ohjelmistopakkauksesta.
 
Vaatii vain vähän käyttökoulutusta ja tarjoaa nopeat 
bilateraaliset nilkka-olkavarsipainesuhteen mittaukset 
vain 3 minuutissa. Liikuteltavuuden ansiosta mittaukset 
voidaan tehdä tehokkaammin terveyskeskuksessa, 
sairaalassa tai potilaan kotona. Tämä auttaa palveluiden 
priorisoinnissa lisäämällä testauspaikkojen määrää.

Dopplex Ability tallentaa myös nilkan pulssitilavuuden
aaltomuodot, jotka tarjoavat kuvatodisteet kliinikolle 
diagnoosin avuksi: tämä on erityinen arvo potilailla, joilla 
on taipumus valtimonkovettumatautiin,  
kuten esim diabeteksessa.

Kustannuksia ja aikaa säästävä, tehokkaampi tapa

Dopplex Ability tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun 
nilkkaolkavarsipainesuhteen mittaukseen:

• Nopeat mittaukset 3 minuutissa
• Potilaan ei tarvitse levätä ennen mittausta
• Hoitohenkilökuntaan kuuluva työntekijä voi suorittaa  
 mittauksen
• Vähentää tarpeettomia lähetteitä
• Välittömästi tulostettava tulos
• Tulokset ovat tulostettavissa ja arkistoitavissa myös  
 DR4 ohjelmistolla

Lisätietoja saatavilla Dopplex Ability -esitteestämme

Dopplex Ability – Automaattinen nilkka-olkavarsipainesuhteen (ABI) mittausjärjestelmä

Kliinisesti 
todistettu

Mittaa molemmat 
käsivarsipaineet:
Oleellista nilkka-

olkavarsipainesuhteen 
mittaussuositusten 
noudattamiseksi

Käyttää  
mittaamisessa 

tilavuusmittausta 
(plethysmography), jonka  

on todistettu olevan tarkempi 
kuin värähtelymittaukseen 
(oscillometry) perustuva 

mittaustapa. Näin on 
erityisesti alhaisten 

nilkkapaineiden 
havaitsemisessa
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Kertakäyttöinen Dopplex Intraoperatiivinen -anturi 
toimitetaan steriloituna ja sitä voidaan käyttää 
välittömästi varmistamaan verenvirtaus ennen 
leikkausalueen sulkemista, säästäen näin aikaa ja 
mahdollisen uuden operaation aiheuttamat kustannukset.

Korkean herkkyyden steriloidut anturit ovat saatavilla 
10 anturin  pakkauksissa. Tämä mahdollistaa 
varakappaleiden saatavuuden kontaminaatiotapauksissa.

Anturit on suunniteltu kevyiksi ja helpoiksi käsitellä sen 
sijaan, että käytettäisiin normaalia anturia ja steriiliä 
suojaa.

Anturit ovat yhteensopivia koko Dopplex-
dopplerivalikoiman kanssa. Käytettäessä anturia uuden 
digitaalisen DMX-dopplerin kanssa, aaltomuotojen 
välittömällä visualisoinnilla voidaan varmistaa 
verenkierron tila.

Doppler voidaan kiinnittää tippatelineeseen käyttämällä
erikoissuunniteltua tippatelinekiinnitintä tai jalustaa.

Dopplex -kertakäyttöinen intraoperatiivinen  
anturi - Steriili kertakäyttöinen 8 MHz:  
n kirurginen anturi

Lisätietoja saatavilla Dopplex intraoperatiivinen anturi -esitteestämme
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Dopplex -kertakäyttöinen intraoperatiivinen  
anturi - Steriili kertakäyttöinen 8 MHz:  
n kirurginen anturi
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Dopplex 900 on edullinen, yksisuuntainen, pelkästään 
äänitoiminen doppleri, jota käytetään pääasiassa 
sairaanhoitajien ja lääkäreiden toimesta potilaiden 
säärihaavojen hoidon yhteydessä.

• Selkeät verenvirtauksen äänet
•  Yhteensopiva kaikkien suuren herkkyyden   
 XSverisuoniantureiden kanssa
• Audio-liitäntä
• Suuri kantolaukku

Dopplex SD2 tarjoaa kaksisuuntaisen tiedon 
verenkierrosta verisuoniammattilaisille, virtaussuunnan
näyttö mukaan lukien. Se on ihanteellinen
erikoislääkäreille, jotka haluavat suorittaa alaraajan 
doppler-tutkimuksia.

• Tarjoaa kaksisuuntaisen tiedon verenvirtauksesta
• Yhteensopiva kaikkien suuren herkkyyden 
 XS-verisuoniantureiden kanssa
• Stereo audioliitäntä
• Suuri kantolaukku

Käytä mitä tahansa kädessä pidettäviä dopplereitamme EZ8 -laajansäteen  
anturin kanssa olkavarren ja jalan valtimoiden helppoon paikantamiseen.

Audio- ja kaksisuuntaiset dopplerit

Kattava anturivalikoima Kaikki suuren 
herkkyyden XS-

anturit ovat 
yhteensopivia 
koko Dopplex-

Dopplervalikoiman 
kanssa

15mm*

20mm

35mm

*

*40mm

15mm *

*

15mm*

20mm

35mm

*

*40mm

15mm *

*

15mm*

20mm

35mm

*

*40mm

15mm *

*
15mm*

20mm

35mm

*

*40mm

15mm *

*

110mm

120mm

110mm

120mm

15mm*

20mm

35mm

*

*40mm

15mm *

*

4 MHz: n vaskulaarinen anturi

5 MHz: n vaskulaarinen anturi 10 MHz: n vaskulaarinen anturi

8 MHz: n vaskulaarinen anturi

OP2 synnytysanturi

EZ8 8 MHz: n vaskulaarinen anturi

OP3 synnytysanturi



Raporttien tyylitulosteet
Monia käyriä voidaan tallentaa, arkistoida ja tulostaa
raportteihin

Dopplex DR5 on ainutlaatuinen vaskulaarisen 
raportoinnin ohjelmistopakkaus käytettäväksi yhdessä 
Dopplex DMX-dopplerin kanssa. 

Sen avulla voidaan tehdä aaltomuotojen reaaliaikainen
visualisaatio tietokoneella. Rajoittamaton määrä käyriä 
voidaan siirtää ja tallentaa tarkastelua, arkistointia ja 
tulostusta varten. 

DR5:n avainominaisuuksiin sisältyvät:
•  Doppler-värispektriaaltomuotojen näyttö reaaliajassa
• Doppler-aaltomuotojen uudelleen toisto
• Kiinteä tietokanta potilastietojen ja    
 doppleräänitiedostojen tallentamiseen
• PDF-generaattorin avulla lopulliset raportit voidaan  
 tallentaa ja siirtää ulkoiseen EPR-järjestelmään

Dopplex DR4 on myös käytettävissä aaltomuotojen ja 
tietojen näyttöön Dopplex Abilitysta.

Doppler-spektrinäyttö
Doppler-värispektrien aaltomuodot voidaan visualisoida
reaaliaikaisesti

Asiakirjat ja arkistointi
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Huntleighin hienomekaniikka tekninen osaaminen 
ja jokaisen komponentin hienosäätö tuottaa äänen 
ja herkkyyden, joka antaa kliinikoille selkeyden ja 
tarkkuuden, jota mikään muu doppler ei anna.

Uusi valikoima suuren herkkyyden XS-antureita 
on suunniteltu maksimoimaan DMX Dopplerin 
suorituskyvyn, käytettäväksi useissa erilaisissa 
kliinisissä sovelluksissa ja toimenpiteissä.

Näihin sisältyy 4, 5, 8 ja 10 MHz:in vaihtoehdot ja 
ainutlaatuinen laajan säteen EZ8 8 MHz-anturi.  
2 MHz:in ja 3 MHz:in antureita voidaan käyttää myös 
synnytyksissä.

Täyden ääni- ja aaltomuoto-ominaisuuksien 
hyödyntäminen mahdollistuu vain käyttämällä 
ainoastaan uutta XS-anturivalikoimaa digitaalisen 
DMX-dopplerin kanssa.**

Reisivaltimo: VP4 / VP5 Reisilaskimo: VP4 / VP5

Solisvaltimo: VP4 / VP5
Solislaskimo: VP4 / VP5

Värttinävaltimo: EZ8 / VP8

Kyynärvaltimo: VP8
Olkavarren valtimo: EZ8 / VP8

Nikamavaltimo: VP5 / VP8
Kaulavaltimo: VP5 / VP8

Jalkavarren pieni iholaskimo: VP5 / VP8

Dopplex-anturit hienosäädettyinä optimaalista 
suorituskykyä varten, kaikenlaiseen käyttöön

Jalkapöydän valtimo: EZ8 / VP8 / VP10
Varvaspaineet: APPG

Takimmainen säärivaltimo: EZ8 / VP8
Takimmainen säärilaskimo: EZ8 / VP10

Jalkavarren iso iholaskimo: VP5 / VP8

Kaulalaskimo: VP5 / VP8

Polvitaivevaltimo: VP4 / VP5 Polvitaivelaskimo: VP4 / VP5

Intraoperatiivinen anturiAPPG-anturi
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Arjo-perheen ylpeänä jäsenenä olemme sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia tulosten parantamisessa ja 
potilaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa vuodesta 1979. Teemme tämän verisuonten kunnon arviointiin ja hoitoon sekä sikiön 
ja potilaiden  seurantaan tarkoitettujen laitteiden avulla. Koska innovaatiot ja asiakastyytyväisyys ovat pääperiaatteitamme, 
pyrimme kliiniseen huippuosaamiseen ja parempaan suorituskykyyn, elämää varten.

AW:: 1001043-2

Manufactured and distributed by Huntleigh Healthcare Ltd.
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885   sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2019

A Member of the Arjo Family
@ and ™ ovat Huntleigh Technology Limitedin tavaramerkkejä.  
Koska käytäntönämme on jatkuva kehittyminen, pidätämme oikeuden muuttaa malleja ilman erillistä ilmoitusta.

Tekniset tiedot

LIT 772469/FI-8

• Vakio   • Lisävaruste   * Katso erillisiä takuuilmoituksia   ** Dopplex HS -sarjan antureiden käyttäminen antaa vain äänen ilman aaltomuotoja, DDNR:ää tai geelisuodatinta.   *** Mallista riippuen

Haluamme ilmaista vilpittömän kiitoksemme Walesin 
haavakeskukselle heidän avustaan   ja mahdollisuudesta 

käyttää heidän tilojaan ja resurssejaan.

Tuoteominaisuudet DMX-R DMX ATP-sarja ABI-sarja SD2 D900 Ability

Tuotteen tilauskoodi DMX-R DMX ATP-sarja ABI-sarja SD2 D900 DA100PB

Suuren tarkkuuden värinäyttö • • • •

Kaksisuuntainen Doppler-
aaltomuotonäyttö

• • • •

APPG-valmius • • • •
Kohinanvaimennus DDNR DDNR DDNR DDNR Aktiivinen Aktiivinen

Irrotettava Micro SD -kortin tallennuslaite • • • •

Selausmuisti 20 sekuntia 20 sekuntia 20 sekuntia 20 sekuntia

Aikakanta 3, 6 ja
12 sekuntia

3, 6 ja
12 sekuntia

3, 6 ja
12 sekuntia

3, 6 ja
12 sekuntia

Yhteensopiva vaihdettavien XS-
antureiden kanssa

• • • • • •

Integroidut kaiuttimet • • • • • •

Virtauserotettu stereo kuulokeliitäntä • • • • •

Vahvistuksen säätö Auto Auto Auto Auto Manuaalinen

Manuaalinen Obstetrinen valmius  
XS-antureiden kanssa

• • • • Ääni Ääni

Dopplex-ohjelmistoyhteensopiva DR5 DR5 DR5 DR5 DR4

USB-valmius Micro Micro Micro Micro Mini

Paristotyyppi 2 x AA 
ladattavat 

paristot

2 x AA 
-alkaliparistot

2 x AA 
ladattavat 

paristot

2 x AA 
ladattavat 

paristot

9 voltin alkali-6LR61, 6LF22 tai 
vastaavaa suositellaan (esim. 

MN1604)

NiMH 
kiinteä

Medical Grade luokiteltu 
latausjärjestelmä

• • • •

Pariston käyttöikä (1 min. tutkimusten 
määrä)

500 500 500 500 250 500 Verkkovirta 
/ Paristo

Takuu* 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 2 vuotta

Lisävarusteet Kaikki käsin pideltävät mallit toimitetaan kokonaisina geelin, pehmeän kantolaukun, käyttöoppaan kanssa. Kaikki 
sarjat toimitetaan suuren kantokotelon kanssa. Dopplex Ability: Mukana yksi normaalikokoinen mansettisarja, kaksi 
paperirullaa, raajasuojapakkaus, virtajohto ja käyttöohjeet.

Turvallisuusstandardien 
noudattaminen*** 

IEC 60601-1: Painos 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 No 60601-1:14. , IEC 60601-
1:1998+A2:1995 (2. painos) , JIS T 0601-1:2012 , EN 60601-1-11:2015 , EN 60601-2-37:2008+A11:2011. ,  
IEC 60601-1-2:2014

Paino 310 g 310 g Sarja: 1,5 kg 295 g 295 g 3 kg

Mitat Pääyksikkö: 
Korkeus 140 mm
Leveys 75 mm
Syvyys 30 mm 

Sarja: 
Korkeus 350 mm 
Leveys 400 mm 
Syvyys 100 mm

Korkeus 140 mm
Leveys 74 mm
Syvyys 27 mm

K 160 mm
S 240 mm
L 260 mm


