
Vyntus® CPX
з програмою SentrySuite®

JAEGER® Vyntus CPX - представник нового покоління систем для тестування серцево-легеневої функції з фізичним 

навантаженням (Cardio Pulmonary Exercise Testing - СРЕТ), та представляє поєднання високоякісного вимірювання з 

простотою робочого процесу для CPET діагностики. Vyntus CPX є результатом  50-річного досвіду у розробці приладів 

для CPET діагностики.

ТОЧНИЙ - Створений на основі надійної високоякісної сенсорної технології

ГНУЧКИЙ - Підходить для широкого діапазону досліджуваних - від хворих до професійних спортсменів 

КОРИСНИЙ - Допомагає в інтерпретації результатів дослідження

ІНТЕГРОВАНИЙ - 12-канальне ЕКГ включене у програму CPET діагностики



Vyntus® CPX представляє нове покоління професійних
приладів для діагностики з фізичним навантаженням 
JAEGER® Vyntus CPX - це точна та надійна система, яка дозволяє визначити метаболічну реакцію досліджуваного. Вона 

може проводити вимірювання у дітей та дорослих, у хворих пацієнтів та спортсменів, збираючи дані для кожного дихання.

Основні параметри: V’O
2
, V’CO

2
, RER, V’O

2
/kg, V’E, BF, VTex, EqO

2
, EqCO

2
, BR FEV%, PETO

2
, PETCO

2
, REE, FAT, CHO, 

PROT та багато інших. 

Vyntus CPX стає стандартом з усіма необхідними програмами для CPET діагностики:

• Тестування серцево-легеневої функції з фізичним навантаженням для кожного дихання

• Спокійна/Форсована спірометрія та MVV у спокої включаючи Pre/Post тестування та програму анімації

• Петлі Потік/Об’єм дослідження під навантаженням (EFVL) з накладанням максимальної петлі

• Непряма калоріметрія (REE, FAT...)

• Новий та попередній 9-панельний графік Вассермана та графік можливих обмежень

• 3 різні визначення порогових значень (VT1, VT2 та VT3)

• 4 різні автоматичні обчислення значень кривих (V’O
2
/Watt, V’E/V’CO

2
, V’E/V’O

2
, HR/V’O

2
kg)

• Змінні діапазони для базової лінії, фаз розминки, пікової активності та відновлення

• Online введення Рейтингу сприйманої напруги (RPE), газів крові, артеріального тиску, подій або встановлення маркеру 
для подальшого введення даних

• Offline введення газів крові з автоматичним підрахуванням додаткових параметрів (P(A-a)O
2
...)

• Налаштований користувачем робочий процес оцінювання результатів

• Програма для коментарів та інтерпретації з корисним менеджером шаблонів

• Автоматичне управління велоергометром/тридмілом/тонометром

• Програма редагування протоколу для створення індивідуальних протоколів залежно від нахилу, сходинки та ваги

• Програма Конструктор звітів для створення власних звітів включаючи експорт у формат Excel® 

Комбінація Vyntus CPX з іншими приладами:

• Інтегроване SpO2 з різними типами датчиків

• JAEGER Vyntus® ECG, повністю інтегроване бездротове ЕКГ у 12 відведеннях (12-Lead Bluetooth® PC-ECG)

• GE CAM USB CardioSoft 12-Lead-PC-ECG або інша система ЕКГ у 12 відведеннях

• Інтерфейс Polar® Bluetooth®

• Вибір велоергометрів з/без тонометрів та тридмілів різного розміру та різними характеристиками

• Монітор артеріального тиску Tango®

• Інтерфейс аналізатору газів крові для послідовного імпорту даних газів крові 

Додаткові програми для оптимізації робочого процесу:

• Дизайнер опитувача та анкети для запису приймання ліків

• Обєднання у мережу з PFT системами включаючи станції звітів для перегляду та інтерпретації

• Засноване на інтрернет-технології оцінювання звітів у форматі PDF через Sentry.NET

• Інтеграція EMR, CIS та HIS даних через SentryConnect (стандарт з GDT інтерфейсом)

Різні конфігурації 
залежно від потреб

• Конфігурація на мобільному візку

• Конфігурація на столі

• З одним або двома моніторами



2.4 м подвійна трубка лінії 
відбору проб для 
максимальної свободи руху

Приєднання 
пульсоксиметру

Порт для майбутніх 
опцій

Додатковий вбудований високоефективний 
механізм газового висушування

Міцні високоякісні 
матеріали стійкі до 
дії дезрозчинів та 
легко очищуються

Порт/нагнітач 
повітря для 
унікального 
повністю ав-
томатичного 
калібрування 
об’єму

USB порт для з’єднання з
ПК та для оновлення про-
грамного забезпечення

Світловий індикатор 
стану для постійної
інформації про вашу 
систему та автоматичну 
самоперевірку

Легка заміна датчику O
2
 

Датчик O
2
 з довгим строком служби можна 

легко замінювати за одну хвилину. Все що 

вам потрібно - це монетка щоб відкрити

дверцята відсіку датчику на задній панелі 

системи Vyntus® CPX. Витягніть старий 

датчик та вставте новий. Повністю автома-

тична система оптимізації фільтру гарантує 

точне вимірювання також після такої заміни 

датчика.

Просте калібрування

Немає необхідності у ручному 3-літровому шприці, тому що 

система Vyntus CPX оснащена унікальним повністю автома-

изованим блоком для калібрування. Тільки одне натиснення

на функцію в програмі SentrySuite, і калібрування вашого 

датчику об’єму буде автоматично проведене за допомогою 

інтегрованого нагнітача повітря. 

Зі спеціальною подвійною трубкою відбору проб та системою 

промивання свіжим повітрям не потрібно переміщувати лінію 

проб до порту калібрування. Просте повністю автоматичне 

газове калібрування аналізаторів O
2
/CO

2
 у двох точках методом 

“натисни та програй” визначає час затримки та відгуку в одній 

процедурі для точної синхронізації з сигналом об’єму.

П о л о ж е н н я  
цифрового дат-
чику об’єму для 
калібрування газу 
та об’єму

Серце системи - високоточний та 
перевірений аналізатор O

2
/CO

2

Міцні кодовані 
медичні з’єднання

Перевірений циф-
ровий датчик об’єму 
для точного визна-
чення вентиляції



Вимірювання з Vyntus® CPX - усе під контролем 

В системі Vyntus CPX з програмою SentrySuite® застосовані інструменти автоматизації до-тестових та тестових функцій, 

що дозволяє сконцентрувати увагу на пацієнті, а не на застосуванні системи. Програма SentrySuite показує найбільш 

важливі CPET криві та параметри з вихідними значеннями на одному екрані. 

Діаграма досягнутих результатів висвіт-

лює показники пацієнта по відношенню до 

прогнозованих максимальних значень. 

Vyntus CPX допомагає підготуватися.  Пе

релік подій з відліком часу показує вам, 

коли відбудеться наступна запрограмована 

подія.

9-панельний графік Вассермана в реальному часі дозволяє 

слідкувати за даними під час вимірювання. Одним натисканням 

кожен графік можна збільшити до розміру екрана. 

Функції під час тестування
• Меню запуску з перевіркою з’єднань, максим. прогнозо-

ваними значеннями, рекомендованим навантаженням та 
автоматичним вибором протоколу.

• Автоматична поява програмованих подій, таких як EFVL, 
введення артеріального тиску або введення Рейтингу 
сприйманої напруги (RPE)

• Ручне введення маркерів  даних газів крові або лактату 
для offline введення після тестування

• Ручне введення введення Рейтингу сприйманої напруги 
(RPE)

• Ручний або програмований запуск EFVL вимірювання

• Регульоване користувачем зображення параметру

• Автоматичне управління приєднаним ергометром або 
тонометром

Петлі Потік/Об’єм

(EFVL) під час 

фізичних вправ з 

інструкцією виконання

RPE шлала 
введення під 
час тесту



Цифровий датчик об’єму
Перевірений цифровий датчик об’єму відповідає 24-хвильовому тесту Американського 

та Європейського Товариства Пульмонологів (ATS/ERS) та забезпечує точні та надійні 

вимірювання потоку/об’єму в повному діапазоні від низького до високого потоку. Завдяки 

своєму компактному та легкому дизайну (усього 45 г), датчик має дуже маленький 

мертвий простір (тільки 30 мл). Цифровий датчик об’єму нечутливий до водяної пари 

та концентрацій дихального газу. Порівняно з турбіною, пласка система вентилятору

не має проблем запуску або коливання завдяки своїй малій інертності. Пацієнти та 

спортсмени оцінять той факт, що він створює мінімальний опір повітряному потоку та 

його дуже зручно надягати як з маскою, так і з мундштуком.

П’ять розмірів маски дозволяють підібрати оптимальну маску для кожного пацієнта -

є одноразові та багаторазові маски.

З Vyntus® CPX робочий процес простий для новачків та експертів
Після вимірювання автоматичний процес оцінювання проведе вас покроково по процедурі оцінювання після 

тестування. Тільки натисніть на “Next” (Далі). Це допомагає стандартизувати оцінювання/інтерпретацію та зменшити 

час для отримання результату. Робочі процеси можна конфігурувати для окремих користувачів щодо завдань та 

послідовності їх виконання.

Повний робочий процес включає: 

• Введення критеріїв завершення тесту, вручну або обрати з заданих шаблонів

• Редагування діапазонів фаз спокою, розминки, тестування та відновлення

• Редагування діапазонів нахилів

• Редагування вентиляційного порогу VT1

• Редагування вентиляційного порогу VT2 

• Редагування вентиляційного порогу VT3

• Редагування виміряних петель EFVL (Exercise Flow/Volume Loops)

• Редагування Рейтингу сприйманої напруги (RPE)

Редагування 
діапазонів фаз 

Редагування 
діапазонів нахилів 

Редагування VT2 

Редагування виміряних петель EFVL 



Vyntus® CPX - Все в одному - Результат та оцінювання 
Екран результатів та оцінювання серцево-легеневої функції під фізичним навантаженням (CPET) спроектований 
таким чином, що дані та засоби оцінювання переглядаються на одному екрані, що дозволяє здійснювати швидку 
та кращу інтерпретацію. 

Кодована за 
кольором стрічка 
класифікації що 
базується на 
V’O2 max Pred1

Інтегроване 
ЕКГ 
Vyntus

Кнопки для перегляду, 
друкування та збереження звітів

Вкладки для переходу між 9-панельним гра-
фіком Вассермана, екранами EFVL та ЕКГ

Швидкий до-
ступ до даних
пацієнта

Результати, 
гази крові та 

таблиці 
показників 

кожного 
дихання з 

регульованим 
усередненням 

Р е ж и м  
“правка” для 
оцінювання 
після тесту

Запуск авто-
матизованого 
процесу оці-
нювання

Автоматична 
інтерпретація за 
W. L. Eschenbacher 
&   A. Mannina2

Коментарі та інтерпретація 
за заданими користувачем 

шаблонами та застосування 
макросів

Прискорена процедура інтерпретації стає простішою

  

Діаграма можливих
обмежень 

з 6 типами 
фізіологічних станів 
на базі взаємного 
зв’язку 9 параметрів3. 

Оцінка петлі Потік/Об’єм 
при фізичному наванта
женні (EFVL) включаючи 
допоміжний графік  
EELV/EILV для діагно
стики тенденцій дина
мічної гіперінфляції. 

Вентиляційні пороги

• Оцінювання порогових значень (VT1, VT2, VT3)

• Автоматичне підрахування кожного порогового значення 
різними методами відображується на одному екрані

• Можливість змінювати верхній та нижній діапазон VT

• Ручне задання порогових значень

• Перевірка імовірності шляхом огляду порогових параметрів



Мистецтво діагностичної інтеграції 
JAEGER® Vyntus® ECG - це ідеальне розширення 12-канальної ЕКГ 

для системи Vyntus® CPX за допомогою бездротового з’єднання 

Bluetooth®. Воно повністю інтегроване в програму SentrySuite та 

надає користувачам можливість проводити весь спектр досліджень 

з однією системою.

• Покращений комфорт пацієнта

Бездротова технологія Bluetooth®, маленький та легкий (220г) 

підсилювач ЕКГ та короткі електродні кабелі

• Підтверджена технологія 

Застосування всесвітньо відомої та визнаної системи ЕКГ 

Hannover ECG System (HES-stress) для автоматичної оцінки та 

аналізу сигналів

• Краща якість сигналу 

Перевірка якості за допомогою світлодіодних індикаторів на 

роз’ємі та програмного діалогу

• Функція повного розкриття 

для зберігання нефільтрованих, безперервних сигналів ЕКГ

Ваші переваги - все в одному
• ОДИН інтерфейс користувача

• ОДИН мережний інтерфейс 

• ОДНЕ HIS з’єднання

• ОДИН комбінований звіт

• ОДНА програма для навчання

• ОДНА центральна база даних 

Bluetooth®

Вибір засобів для дослідження 
серцевої функції

• Дружній для користувача інтерфейс із заснованою на ПК про

грамою ЕКГ у 12 відведеннях CAM-14 CardioSoft виробництва 

GE з присосками KISS або без них

• Заснована на ПК система ЕКГ у 12 відведеннях інших 

виробників, таких як Customed, AMEDTEC, NORAV, Cardiolex, 

Welch Allyn, PBI...

• Рішення Polar WearLink® Bluetooth® 

• Монітор артеріального тиску Tango®

• Зовнішні прилади для вимірювання SpO2
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“Досвід CareFusion” 

Відділ приладів для діагностики функції дихання CareFusion діє більше ніжу 120 країнах та має штаб-

квартири у Німеччині та США. Це організація з 60-річним досвідом у сфері тестування легеневої функції 

заснована на відомих брендах: Godart, Mijnhardt, JAEGER®, Beckman, Gould, Micro Medical, SensorMedics®

та VIASYS®.

Відділ приладів для діагностики функції дихання CareFusion має понад 500 працівників, які намагаються 

підтримувати гарну традицію постачання надійних, професійних та доступних приладів для тестування 

серцево-легеневої функції та послуг. Сьогодні ми розширюємо наші послуги для вас та пропонуємо 

нову діагностичну концепцію та орієнтований на майбутнє робочий процес за новими інформаційними    

технологіями. Разом з нашою організацією всесвітньої підтримки відділ приладів для діагностики

функції дихання CareFusion до ваших послуг майже в кожній країні світу.
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