
TERHELÉSES 
KARDIOVASZKULÁRIS ÉS 
STRESSZ ANALIZÁLÓ 
RENDSZEREK

3/6/12 csatornás EKG teljeskörű analízissel  
(mozgás közben mért)

Kerékpár-ergométerrel és futópaddal is elérhető

Standard és szabadon konfigurálható  
protokollok szerinti automatizált mérések

Mozgás közbeni non-invazív,  
programozható vérnyomásmérés

Széleskörű analizálási lehetőségek:  
ciklusonként, átlagolt, QT, QTv, QTd, HRV

Automatikusan elkészített analízis lapok  
(átlagolt EKG, trendszámítás, terhelési összesítő lap, stb.)

Azonnali eredménynyomtatás  
előre definiált nyomtatási sablonok használatával

A gasztrointesztinális traktus myoelektrikus 
tevékenységén alapuló stressz mérő opció
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Telemetriás kardiális terhelésvizsgáló 
rendszereink stabilan és megbízhatóan biz-
tosítják a terheléssel arányos fiziológiai válto-
zások követését kerékpár-ergométeren, vala-
mint futópadon.

A rendszerek az Ergo-Fit GmbH által gyár-
tott magas színvonalú eszközökkel működnek, 
így a rendszercsomagok a mérőkészüléket, a 
terheléses eszközt és a vizsgálathoz szüksé-
ges összes tartozékot tartalmazzák. A mérő-

rendszer professzionális technológiájának és 
a hozzátartozó terheléses eszközök magas 
minőségének köszönhetően a mozgás hatásá-
ra keletkező artefaktumok sem az EKG görbé-
ket, sem az NIBP értékeket nem befolyásolják. 
Emellett az automatikus jelszintkeresés a szív-
frekvencia (HR) stabil online monitorozását is 
lehetővé teszi. Mindezek a feltételek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a kiértékelés során a leg-
pontosabb eredményeket kapjuk.

A mérőeszközök a felhasználó és a vizs-
gálóhely igényei és lehetőségei alapján akár 
kerékpárral, akár futópaddal működtethetőek. 
A rendszerek kétmonitoros kiépítésben, a hoz-
zájuk egyedileg készített kerekes műszertartó 
kocsival együtt kerülnek szállításra. Telemetri-
ás kialakításuknak köszönhetően mentesülnek 
a kényelmetlen kábelektől, így a mérőállomá-
sok a vizsgálóhelyen belül bárhol elhelyezhe-
tőek, azokat nem kell közvetlenül a terheléses 
eszköz mellé beállítani.

A rendszer széleskörű felhasználási lehe-
tőségeket biztosít többek között a mindenna-
pi kardiológiai diagnosztikában, a sportorvosi 
gyakorlatban, valamint a rehabilitációs utánkö-
vetésben.

TerMéK FUNKcIóK reNDSZer
Mérőeszköz Terheléses eszköz

TSe-01

Telemetriás rendszer
Kardiális (EKG) 
modullal
Futópaddal

•
•

•

BSe-01

Telemetriás rendszer
Kardiális (EKG) 
modullal
Kerékpár-ergométerrel

•
•

•

TSe-02

Telemetriás rendszer
Kardiális (EKG) és 
gasztrointesztinális 
stressz (EGIG) modullal
Futópaddal

•
•

•

BSe-02

Telemetriás rendszer
Kardiális (EKG) és 
gasztrointesztinális 
stressz (EGIG) modullal
Kerékpár-ergométerrel

•
•

•
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A pácienskezelő gyors elérését az arra 
szolgáló funkciógomb segíti. Az adattáblában 
lehetőség van új páciens adatainak felvételé-
re, vagy korábban rögzített páciens kiválasztá-
sára. A pácienshez tartozó azonosító kódot a 
szoftver automatikusan generálja.

A személyi adatok rögzítése mellett itt tör-
ténik a további dokumentálás (súly és magas-
ság rögzítése, betegcsoport létrehozása, adat 
export és import, valamint további, a páciensre 
vonatkozó fontos információk rögzítése) és a 
korábban készített felvételek visszahívása is. A 
betegek személyes adatainak archiválásánál a 
személyi adatok védelmét is figyelembe vettük.

A páciensekre vonatkozó adatok rögzíté-
se mellett az egyes mérésekhez tartozó fontos 
információk rögzítésére és tárolására külön 
adattáblában van lehetőség.

PÁCIENSKEZELÉS ÉS MÉRÉSI JEGYZETEK

A szoftver tartalmazza a 
terheléses vizsgálatoknál be-
vett standard protokollokat 
(pl. Cooper, Bruce, stb.), me-
lyek azonnal betölthetőek és 
használhatóak.

Emellett természetesen 
lehetőséget biztosítunk arra 
is, hogy a felhasználó azok 
módosításával újabbakat 
hozzon létre, vagy a vizsgáló-
helyen már bevált, a korábbi-
aktól teljesen független pro-
tokollokat programozzon és 
működtessen.

MÉRÉSI PROTOKOLLOK

A panelban beállítható a mérés előtti 
nyugalmi szakasz (idő megadásával), a terhe-
léses szakasz (sebesség és dőlésszög állítás-
sal, vagy terhelési W megadásával), valamint a 
terhelés utáni levezetés (terhelés mértéke és 
idő megadásával) is.

Emellett programozható a rendszerhez 
tartozó vérnyomásmérővel történő automa-
tikus mérések gyakorisága (idő vagy terhelési 

szint szerint), de a vizsgálat alatt a felhasználó 
manuálisan bármikor indíthat az előreprog-
ramozottakkal egyenértékű mérést, melynek 
eredménye szintén tárolásra kerül.

A felhasználó által létrehozott protokollok 
a rendszer adatbázisába elmenthetőek, így 
bármikor visszahívhatóak, és azokkal szintén 
tetszőleges számú mérés végezhető el.
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A mérés alatt egy vagy két 
monitoron, akár 12 elvezeté-
sen kijelzésre kerül a páciens 
EKG görbéje, a folyamatosan 
monitorozott hőmérséklet 
adat, az előre meghatározott 
ütem szerint és manuálisan 
mért vérnyomásértékek, illet-
ve a felhasználó által kiválasz-
tott trend/trendek és a nyu-
galmi szakaszhoz viszonyított, 
folyamatosan frissülő super-
imposed görbe.

A monitorozott trendek 
egymagukban vagy tetszőle-
ges párosításban is megjele-
níthetőek:

ONLINE EKG MONITOROZÁS ÉS FELVÉTELEZÉS

ST Slope (mV/s)
P (mV)
Q (mV)
R (mV)
T (mV)
ST (mV)

•
•
•
•
•
•

RR (ms)
HR (bpm)
P range (ms)
PP (ms)
ST segment (ms)
ST interval (ms)

•
•
•
•
•
•

PR (ms)
QRS (ms)
QT (ms)
QTcb (ms)
T-Te (ms)

•
•
•
•
•

OFFLINE AUTOMATIKUS EKG ANALÍZISEK
A vizsgálat elvégzése után néhány kattintással kitöltheti a szoftverben biztosított offline ana-

lízis lapokat. Ehhez csak a korábbi felvételt kell visszahívnia, majd beállítani az analízishez szüksé-
ges alapvető feltételeket (pl. sebesség, erősítés, triggerszint, szűrés), illetve definiálni az analízis 
lapok szabadon választható paramétereit (pl. melyik elvezetéseket használja a program, milyen 
trendeket számoljon és rajzoljon ki a szoftver, stb.).

A beállítások elvégzése után a program azok alapján automatikusan kiértékeli a felvételt, és 
az alábbi analízis lapokat hossza létre:

Összesítő adatlap, mely tartalmazza a vizsgált személy adatait, a vizsgálatra jellemző 
összes információt (pl.: protokoll lépcsők, terhelési szint, idő, stb.), illetve a legfontosabb 
kiértékelt paramétereket táblázatos formában és grafikus ábrázolással. Az összesítő 
adatlaphoz a kiértékelések alapján további jegyzetek fűzhetőek.

1.
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Átlagolt EKG analízis lap, mely grafikusan bemutatja az egyes terhelési szintekhez 
tartozó jellemző EKG ciklusokat az összes elvezetésen külön-külön, az adott terhelési 
lépcső alatt rögzített EKG görbéből átlagolva.

2.

Trend analízis lap, mely az online módban kiválasztható opciók közül egy vagy két 
tetszőlegesen (a felvételezés alatt megjelenítettektől függetlenül) választott paraméter 
trendjét ábrázolja grafikusan a vizsgálat teljes idejére, az összes elvezetésre külön-külön.

3.
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Az automatikus offline analízisek elvégzése után az egyes adatlapok egyenként, vagy akár 
egyszerre kinyomtathatóak a rendszerhez csatlakoztatott nyomtatón keresztül, előre definiált, 
jól áttekinthető lelet formájában. Egy adott vizsgálathoz tartozóan az offline automatikus analízi-
sek szabadon megismételhetőek, így azok akár megváltoztatott paraméterekkel (pl. más trendek 
megjelenítésével) ismét lefuttathatóak és nyomtathatóak.

Értéktáblázat analízis lap, mely szoros összefüggésben áll a trend analízis lappal 
és terhelési szintenként tartalmazza az ott megjelenített trendekre jellemző átlagolt 
értékeket az összes elvezetésre külön-külön.

4.

OFFLINE MANUÁLIS EKG ANALÍZISEK
Közvetlenül a vizsgálat 

befejezésekor elmentett, vagy 
bármely régebben archivált 
vizsgálat primer görbéi be-
tölthetőek és újra kiértékel-
hetőek. A kiértékeléshez a 
program az Analízis legördülő 
menün keresztül hat lehetősé-
get biztosít. Az analízis során a 
jellemző értékeket a program 
automatikusan kalkulálja a fel-
használó által tetszés szerint 
kijelölt felvételi szakaszból. 
A kiértékelt eredményeket a 
program automatikusan táb-
lázatos formában gyűjti, me-
lyek abból kinyomtathatóak, 
illetve exportálhatóak.
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EKG ciklusonkénti kiér-
tékelése automatikus para-
méterértékeléssel.

EKG átlagolt kiértékelés 
a felhasználó által tetszőle-
gesen kijelölt ciklusokból au-
tomatikus paraméterértéke-
léssel.

QTd (diszperzió) meg-
határozás 12 elvezetésből és 
egy ciklusból.

EKG QT kiértékelés:
választható RR, HR függ-
vényében a QT vagy QTc,
QT variabilitás (QTv) 
értékelés minimum 32 
ciklusból.

•

•

HRV (szívfrekvencia vál-
tozás) meghatározás idő és 
frekvencia tartomány analí-
zissel.
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GASZTROINTESZTINÁLIS STRESSZ OPCIÓ
Egyes terheléses rendszereink (TSE-02 és 

BSE-02) a kardiális (EKG) modul mellett gaszt-
rointesztinális stressz (EGIG) modult is tartal-
maznak. A rendszert kiegészítő mérőeszközzel 
a terheléses vizsgálat alatt az EKG felvételezés 
és vérnyomásmérés mellett, azzal egyidejűleg 
a gasztrointesztinális traktus myoelektrikus 

tevékenysége is mérhető és rögzíthető. A vizs-
gálat befejeztével a felvétel a hozzátartozó 
szoftverbe beépített automatikus és manuális 
analízisek használatával elemezhető. Így a ter-
helés által kiváltott hatások a kardiovaszkuláris 
analízisek mellett további szempontok szerint 
is értékelhetőek.
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Terhelésvizsgáló rendszereink kiemelkedő 
példái a magyar innováción és a megbízható 
német gyártástechnológián alapuló gyártmány-
fejlesztésnek. Előnyük a gyakorlatban használt 
rendszerekkel szemben, hogy megőrizték a 
már bevált és elterjedten használatos kardiális 
vizsgáló felületeket (pl. ST analízis, HR, RR, NIBP 
folyamatos monitorozás és trendképzés, stb.), 
emellett lényegesen mélyrehatóbban analizál-
hatók a terhelésre kialakuló kardiovaszkuláris 
változások a terhelés alatt és a terhelés után. To-
vábbi kiemelkedő előny, hogy a stressz hatása a 
kardiovaszkuláris rendszertől függetlenül a vizs-
gálat teljes időtartama alatt a gasztrointesztinális 
motilitás változások (EGIG) alapján is vizsgálható. 
A myoelektrikus jeleket folyamatosan rögzítő 
holter modul bármely rendszerhez szabadon 
csatlakoztatható.

A rendszer analízis felületének igazolása-
ként a hirtelen szívhalálra hajlamosító tényezők 
preventív diagnosztizálását emelnénk ki. A hirte-
len szívhalál hátterében sok esetben a nehezen 
felismerhető silent ischémiák és silent myocardi-
ális infarktusok kockázatai húzódnak meg. Fiatal 
egyéneken a hirtelen szívhalál számos esetben 
örökletes ritmuszavarokat okozó betegség kö-
vetkezménye, mint például a szívizom repolari-
zációjának zavarához vezető kongenitális hosszú 
QT szindróma (LQTS). LQTS-ban szenvedő bete-
gekben a fenotípus nagymértékben variábilis és 
az egyéni kockázat ritmuszavarok kialakulására 
jelentősen eltér az ugyanazon mutációt hordozó 
LQTS betegekben is. Klinikailag nem manifeszt 
LQT mutációt hordozó betegeken, akiknek a 
hagyományos EKG-n mérhető QT intervalluma 
normális hosszúságú, terhelésre vagy a szívizom 
repolarizációját megnyújtó gyógyszerek, étren-
di tényezők következtében váratlanul kialakuló 
életveszélyes ritmuszavarok és hirtelen szívhalál 
léphet fel. Az életveszélyes ritmuszavarok kocká-
zatának becslése, a ritmuszavarok előrejelzése 
nagy nehézséget jelent a klinikai gyakorlatban.

A fent említett problémák vonatkozásban 
merült fel a repolarizációs tartalék fogalma, 
melynek prediktivitása kísérletesen is bizonyí-
tásra került. E koncepció szerint, ha veleszületett 
vagy szerzett okok miatt a szívizom egy repolari-
záló ionáramának funkciója csökken, az nem fel-
tétlen vezet klinikailag detektálható repolarizáció 
megnyúláshoz és ritmuszavarhoz (csak a repola-
rizációs tartalék beszűküléséhez), hiszen a többi 
ionáram a kiesett funkciót kompenzálni képes. 
Ugyanakkor, ha további repolarizációt gátló, akár 
enyhe hatások érik a szívet (nem kardiovaszku-

láris gyógyszerek, étrendi tényezők, stb.), akkor 
jelentős QT intevallum megnyúlás, súlyos kamrai 
ritmuszavarok alakulhatnak ki, melyek hirtelen 
szívhalálhoz vezethetnek.

Az elmúlt években felmerült egy új EKG pa-
raméter felhasználása a proaritmiás kockázat 
megbízhatóbb előrejelzésére, valamint a repola-
rizációs rezerv felmérésére, az ún. ütésről ütésre 
(„beat-to-beat”) történő QT intervallum variabili-
tás mérése, mely a szívizom repolarizáció instabi-
litásának jellemzésére használható, és számsze-
rűen a QT intervallum rövidtávú variabilitásaként 
adható meg. A rövidtávú variabilitás növekedése 
jobban korrelált a később jelentkező súlyos kam-
rai ritmuszavarok előfordulásával, mint a hagyo-
mányos EKG paraméterek mind kísérletes, mind 
klinikai körülmények között.

Az előzőekben leírtak terhelés hatására 
fokozottabban jelentkezhetnek, ami az analízis 
funkciók bevitelét eredményezte. A rendszer a 
vizsgálat végén egy automatikus, minden EKG 
paraméterre (idő, amplitúdó) kiterjedő elemzés-
re ad lehetőséget, mely a képernyőtartalommal 
együtt nyomtatható. Emellett a letárolt primer 
görbék bármikor visszahívhatóak, és a terhelés 
függvényében részletesen is analizálhatók.

A kardiális diagnosztikai vizsgálatokhoz (ál-
talános kardiológia, sport, harcászati kiképzés, 
stb.) használt terheléses rendszerek jellemzője, 
hogy elsődlegesen a szív elektorfiziológiai vizs-
gálatára koncentrálnak. Ez a sportolók esetén ki-
egészül egy korlátozott CO2 paraméterfigyeléssel 
is. Szakmai körökben már többször felmerült az 
igény egy olyan non-invazív módszer iránt, amely 
a vizsgált személy mozgását nem korlátozza, de 
a szívműködés mért jeleivel egyidejűleg észleli a 
kialakuló stresszhatást is. Ismert fiziológiai para-
digma, hogy a stressz hatása jól megfigyelhető a 
gasztrointesztinális terület (gyomor és bél) mo-
tilitásváltozásain keresztül. A bélidegrendszer 
külön egységet képez, afféle „zsigeri agynak” is 
tekinthető, működése azonban csak látszólag 
önálló. A szimpatikus és kisebb mértékben a 
paraszimpatikus vegetatív efferensek átszövik a 
gyomor-bélhuzam saját idegrendszerét, és el-
sődleges jelzőrendszerként szolgálnak a külső 
stresszhatások gyors érzékeléséhez.

A vizsgálat objektivitását jelentősen megnö-
veli azon ténynek a pontos regisztrálása, hogy 
a terhelésre létrejövő kardiovaszkuláris zavarok 
milyen arányban vezethetőek vissza e régió kó-
ros elváltozásaira, vagy a terheléssel kiváltott 
stressz által keletkezett közvetett hatásra.

MIBEN SEGÍT A RENDSZER?
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TECHNIKAI ADATOK
EKG mérő telemetriás egység
3/6/12 csatorna EKG
50 Hz-es, 120 dB analóg zajszűrés
Mozgási artefaktumok szűrése (keréképár-ergométeren és futópadon is)
Bluetooth technológia
Hatótávolság épületen belül: 10 m
Hatótávolság nyílt terepen: 50 m
Üzemidő (folyamatos méréssel, kikapcsolás és töltés nélkül): 14 óra
Töltési idő (merültségi állapottól függően): max. 4 óra

NIBP mérő telemetriás egység
Számítógépes szoftverből történő mérésvezérlés
Protokollban definiálható mérési gyakoriság: idő vagy terhelési lépcső alapján
Mozgási artefaktumok szűrése (keréképár-ergométeren és futópadon is)
Szisztolés mérési tartomány: 25 Hgmm és 280 Hgmm között
Diasztolés mérési tartomány: 10 Hgmm és 220 Hgmm között
Bluetooth technológia
Hatótávolság épületen belül: 10 m
Hatótávolság nyílt terepen: 50 m
Üzemidő: 24 óra (kb. 1400 mérés)
Töltési idő (merültségi állapottól függően): max. 4 óra

EGIG stressz holter egység
Négycsatornás rögzítés
Üzemidő (folyamatos, töltés nélküli működés): 24 óra
Számítógépes szoftverből történő konfigurálás
Memóriakapacitás: 4 GB (kb. 1450 óra mérési adat)
Manuális indítás automatikus leállásvédelemmel

Futópad
Számítógépes szoftverből történő vezérlés
Beállítható dőlésszög: -5 % és +15 % vagy 0 % és +20 % között (típustól függően),  
0,5 %-os lépésekben
Beállítható sebesség: 0 km/h és 25 km/h között, 0,1 km/h-s lépésekben

Kerékpár-ergométer
Számítógépes szoftverből történő vezérlés
Beállítható terhelés: 15 W és 600 W között, 5W-os lépésekben
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