Stetoskop, ktorý pripojíte
na Váš smartphone
Čo dokáže?
Umožňuje zvyšovanie a znižovanie hlasitosti
Zaznamenáva auskultáciu
Aplikuje filtre na srdce a pľúca
Zobrazuje zvukový záznam
Ľahko zdieľate auskultáciu

Prípady použitia - benefity

Zaznamenajte a
vizualizujte počúvanie
Umožňuje oveľa
presnejšie sledovanie
pacientov.

Objektívne sledovanie
Objektívne porovnáva
pacienta počas
niekoľkých časových
období.

Komunikujte so
svojimi zákazníkmi
Spoločne počúvajte
a ľahšie vysvetlite
diagnózu pacienta.

Vysoké školy
Zvyšuje výkon
študentov a zlepšuje
ich porozumenie.

Veterinár s poruchou
sluchu
Zdieľať auskultáciu
Výsledok môžete rýchlo
zdieľať so veterinárnym
špecialistom.

Nastavením
hlasitosti môžete
mať opäť
auskultáciu podľa
svojich potrieb.

Stetoskop ktorý sa prispôsobí Vaším
požiadavkám

Prípady použitia:

Pripojenie
Jackom

Jack
+
Slúchadlá

Jack + Receiver
+
Sluchové
pomôcky

Jack
+
Kochleárny implantát

Pripojenie cez
Wifi

Wifi + Smartphone + Bluetooth
+
Sluchové pomôcky / Slúchadlá /
Prijímač

Bluetooth vysielač + Bluetooth
+
Sluchové pomôcky / Slúchadlá /
Prijímač

Čo to robí ?

Zvyšuje hlasitosť
Pripojenie na slúchadlá
Pripojenie na sluchové
pomôcky
Pripojenie na smartphone
Zaznamenáva a zdieľa evidenciu

Prenosné EKG riešenie

EKG, ktorí sa pripojí na Váš
smartphone, alebo tablet

Benefity

Ľahké používanie

Presné a obratné

Môžete rýchlo a ľahko
monitorovať viac pacientov.
U väčšiny zvierat ne stresu a
holeniu.

Získajte rýchlejšiu a
presnejšiu diagnostiku.
Analyzujte výsledky
pomocou počítačového
softvéru.

Praktický monitor

Marketingový nástroj

Prenosný a ľahko
umiestniteľný. Použite ho
ako aj monitor počas
operácie, alebo po
operácii.

Komunikujte so svojimi
zákazníkmi. Teraz môžu
zaznamenávať doma ekg.

Používajte so
smartphonom

Registrácia informácií

Zaznamenajte srdcovú aktivitu
pacienta pomocou smartfónu.
Vyšetrite pacienta v pohodlí
jeho domova.

Čo dokáže?

Okamžitý elektrokardio záznam

Pooperačný monitor

Objektívne sledovanie

Stresové testy

Okamžité zdieľanie

Bezpečne ukladajte EKG a
informácie o pacientovi.
Budete schopní analyzovať,
zdieľať a tlačiť.

Endoskopická kamera

Vyšetrite svojich pacientov bezpečným
spôsobom pri nízkych nákladoch

Benefity

Včasné odhalenie
patológií

Komunikujte so
svojimi pacientmi

Získajte rýchlejšiu a
efektívnejšiu diagnostiku.

Pomocou obrazu
môžete ľahšie vysvetliť
diagnostiku pacienta .

Eliminácia zvláštnych
bodov

Nahrajte a pustite

S týmto fotoaparátom sa
môžete dostať ďalej do
pacienta.

Zdieľanie
Odošlite video
špecialistovi a okamžite
získajte druhý názor.

Použite

Presnejšie sledovanie a
porovnávanie vývoja
pacienta.

Zobraziť v reálnom
čase
Umožňuje vám vidieť
vnútornú časť pacienta
v reálnom čase.

: endoskopia ústnej dutiny, larynxu a hornej časti trachei
- kamera najlepšie sníma a má ostrosť obrazu vo vzdialenosti 2-3cm
Čo to robí?

Nahráva

Fotografuje

Vizualizuje sa v reálnom čase
Zďieľanie

Digitálny veterinárny otoskop

Prenosné a vysoko spoľahlivé pripojenie
k smartfónu, alebo tabletu

Benefity

Umožní vám pracovať bez
prekážok a dá sa použiť pri
návštevách u klienta doma.

Marketingový nástroj
Môžete zapojiť
majiteľov. Vidia vývoj
ochorenia svojho
domáceho maznáčika.

Vysoká presnosť

Ideálne pre
telemedicínu

Prenosný

Skvelá kvalita obrazu, vysoké
rozlíšenie. zväčšenie x500.

Registrácia informácií
Umožňuje vám zaznamenať a
vyfotografovať zvukovod a
zdieľať video s odborníkom.

Čo to robí?

Nahráva

Fotografuje

Vizualizuje v reálnom čase

Zdieľa

Keďže je bezdrôtový,
umožňuje získať
diagnózu na diaľku.

Nastaviteľné LED
Pre väčšiu presnosť
obsahuje 6 LED
svetiel. Intenzitu
môžete upraviť
manuálne.

Basic Kit eKuore Vet II® fonendoskop (stethoscope)
[ REF: E2K0002 ]

Je to druhá generácia veterinárneho stetoskopu.
Prostredníctvom tejto súpravy si môžete užiť podstatu
stetoskopu určeného na individuálne použitie.
Obsah balenia:

• Stetoskop eKuore Vet II
• Stredný zvon 35,5 mm
(pre zvieratá strednej veľkosti, ako sú psy alebo mačky)
• Slúchadlá
• Micro USB kábel

Technické požiadavky
Operačný systém: Android, alebo iOS
Podporovaná verzia: Android 4 a viac, iOS 7.1 a viac
Kompatibilný s iPhone, iPad, iPad touch

Basic Kit eKuore Vet II® zosilňujúci fonendoskop
[ REF: E2K0099 ]

Zosilňujúcid eKuore Vet II je riešenie určené pre veterinárnych
lekárov s poruchami sluchu, ktoré vám umožňuje prispôsobiť
počúvanie vašim sluchovým potrebám. Táto verzia zosilňuje zvuk o
10 dB + v porovnaní so stetoskopo eKuore Vet II.
Obsah balenia:

• Zosilnený stetoskop eKuore Vet II
• Stredný zvon (35,5 mm)
• Slúchadlá
• Micro USB kábel
• Bluetooth modul

Technické požiadavky
Operačný systém: Android, alebo iOS
Podporovaná verzia: Android 4 a viac, iOS 7.1 a viac
Kompatibilný s iPhone, iPad, iPad touch

Veterinárny endoskop (Veterinary Endoscope)
[ REF: EK3002W ]

Je to najnovšia generácia videokamery s pripojením k vášmu
smartfónu. Spolu s tracheotubusom vám umožňuje preskúmať „vnútro“
Vašich pacientov.
Balenie obsahuje:

• WiFi modul
• Kamera s pripojením k vášmu smartfónu
• tracheotubus 7,5mm
• USB nabíjací kábel

Vlastnosti:

• Dĺžka kábla kamery 1,5 m
• Priemer kamery 5,5 mm
• Ohnisková vzdialenosť 2 - 4 cm
• použite s tracheotubusom 6 mm a viac
• 6 LED svetiel, manuálne nastavenie svetlosti
• video formát AVI, rozlíšenie 640 x 480
• formát fotiek JPEG
• vodeodolenosť stupeň iP67

EKG monitor 1 zvodový (ECG Veterinary Monitor1Lead)
[ REF EK3001 ]

Je to prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu
smartfónu. Toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať,
uložiť, analyzovať a zdieľať 30sekundový 1 zvodový EKG záznam
Môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor
po operácii.
Balenie obsahuje:

• 2 elektródy
• 2 klipsy
• 2 spojovacie káble
• 10 jednorazových elektród
• Nabíjací kábel

Technické požiadavky:
Operačný systém: Android, alebo iOS
Podporovaná verzia: Android 4.4 a viac, iOS 11 a viac
Bluetooth pripojenie ClassII

EKG monitor 6 zvodový (ECG Veterinary Monitor6Lead)
[ REF EK3008]

Je to prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu
smartfónu. Toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať,
uložiť, analyzovať a zdieľať 30sekundový 6 zvodový EKG záznam
Môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor
po operácii.
Balenie obsahuje:

• 6 jednorazových elektród (EK3004-E)
• 3 klipsy (EK3004-P)
• 3x pripojovací kábel
• Nabíjačka s káblom
• Ochranné puzdro
Technické požiadavky
Operačný systém: Android, alebo iOS
Podporovaná verzia: Android 6 a viac, iOS 11 a viac
Bluetooth pripojenie ClassII

Veterinárny otoskop (Veterinary Otoscope)
[ REF: EK3007 ]

Prenosný otoskop, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu alebo tabletu.
Umožní vám zachytiť snímky vonkajšieho zvukovodu a bubienka. Je
ideálny na detekciu chorôb alebo na zistenie príznakov: zápalu, cudzích
telies, nádorov alebo iných potenciálnych príčin problému.
Balenie obsahuje:

• Otoskop
• Modul WIFI
• 4xochranná kanyla
• Nabíjací kábel USB

Vlastnosti:

• Veľkosť: Priemer 5,4 mm x 161 mm
• Zaostrenie: 0,5 cm - 10 cm
• Zoom x500
• 6 LED svetiel, manuálne nastavenie intenzity osvetlenia
• video formát AVI, rozlíšenie 640 x 480
• vodeodolenosť stupeň iP67

Predaj a distribúcia:
All4vets spol. s r.o., Potočná 14, 921 01 Piešťany

