
C2 Нейромонітор

Області застосування

>>  Хірургія щитовидної залози

>>  ЛОР хірургія

>>  Судинна хірургія

>>  Ректальна хірургія

>>  Хірургія хребта

>>  НейрохірургіяРозумний спеціаліст  
для різних хірургічних 
застосувань.

inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen (GERMANY)

Tel. +49 7641 9414-0
Fax +49 7641 9414-94
info@inomed.com
www.inomed.com

Інтраопераційний нейромоніторинг
Функціональна нейрохірургія
Лікування болю
Неврологічна діагностика

Різноманітні застосування.
Надійні результати.
Легкий у використанні.

Pioneer and Partner in neuromonitoring

Уповноважений представник
в Україні:
Представництво BOWA-electronic
GmbH & Co. KG
пр-т Григоренка, 22/20, офіс 248,
02081, Київ
Тел.: +38 (044) 593 86 99
E-mail: office.ukraine@bowa.de



Функція скриншота
C2 Xtend – для кортикального
картографування

Функція pIOM® Функція SEP

Розумна функція тренду
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Виявлення спонтанної активності
У налаштуваннях тренду можна встановити до 
трьох сигнальних порогів для амплітуди та 
затримки. Якщо ліміти перевищені, користувач 
буде сповіщений про зміни сигналу візуально та 
акустично. Порогові значення можуть бути 
визначені індивідуально з відносними або 
абсолютними значеннями.

Якщо спонтанна активність виникає під час 
операції, вона виявляється автоматично, і 
користувач буде сповіщений акустично і візуально 
на дисплеї. Інформація про будь-яку спонтанну 
активність автоматично зберігається, а коментарі 
до документації можна додати.

Знімок екрана може 
бути згенерований 
одночасним 
натисканням верхньої 
та нижньої сенсорної 
кнопки з правого 
боку. Збережені 
скриншоти 
зберігаються в 
журналі експорту.

C2 Xtend пропонує два біполярних 
стимулятори і забезпечує стимуляцію 
для прямого кортикального 
відображення. C2 Xtend можна 
використовувати як автономний 
стимулятор або разом із записом EMG.

З випуском нового програмного забезпечення C2 
нейромонітор також може бути використаний при 
колоректальній хірургії. Користувач проходить 
процедуру нейромоніторингу крок за кроком: 
починаючи з введення інформації про пацієнта для 
проведення технічного налаштування та тестування. 
Результати стимуляції наглядно відображаються на 
гістограмі в різних кольорах.

Нова версія програмного забезпечення 
дозволяє використовувати C2 
нейромонітор для моніторингу 
каротидного стенозу у судинній 
хірургії. Доступні стандартні програми 
для одно- або двоканального запису
SEP із графіком тренду.


