
Лінійка систем
ISIS IOM 

Інтраопераційний нейромоніторинг
Функціональна нейрохірургія
Лікування болю
Неврологічна діагностика

>> Потужні
>> Прості у використанні
>> Гнучкі

Нова ISIS Xpress  
доповнює лінійку систем ISIS IOM>>  

>> ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Нейрохірургія
• Хірургія хребта
• Ортопедія
• Судинна хірургія
• Кардіоторакальна хірургія
• Загальна хірургія
• ЛОР хірургія

Версії систем 
ISIS IOM

Конфігурація Система ISIS
IOM    

Система ISIS 
IOM Compact

ISIS Xpress

Базовий пристрій з ПК, монітор inomed, лазерний принтер, 
клавіатура, дві шухляди для аксесуарів
Базовий пристрій з ПК, монітор, шухляда для клавіатури,
кошик для аксесуарів
Опція - монітор inomed

Опція - Multitouch для монітора inomed

Кейс + ноутбук, колеса та телескопічна ручка

Канали підсилювача макс. 128,  
індивідуально 
конфігурується

макс. 32,  
індивідуально 
конфігурується

макс. 24,  
індивідуально 
конфігурується

Модуль програмного забезпечення

EMG ПЗ модуль

SEP ПЗ модуль, включаючи PRSEP

AEP ПЗ модуль 

MEP ПЗ модуль

VEP ПЗ модуль

EEG ПЗ модуль

Характеристики
Функція вимкнення звуку ПЗ для зменшення шуму від 
попередження
Зовнішній датчик вимкнення звуку для зменшення шуму від 
попередження
Відеомодуль з функцією синхронізації    
Віддалений моніторинг / iPad

Інтеграція з Zeiss Pentero®

Опція мережі

Можливість модернізації MER (5 каналів)

iSSS - inomed System Security Solution

> ВЕРСІЇ СИСТЕМ ISIS

Програмне забезпечення NeuroExplorer здатне 
створювати та запам’ятовувати необмежену 
кількість програм з індивідуальними методами 
вимірювання.

>> Інтраопераційне регулювання дисплея та 
параметрів, таких як каскади, криві тренду, 
амплітуда і часові осі тощо під час вимірювання

>>  Віддалений моніторинг дозволяє користувачеві 
бачити екран будь-де, навіть за межами 
операційної кімнати

www.inomed.com
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Дізнайтеся більше про продукти:

>> Партнерство
>> Точність
>> Інноваційність

Інтраопераційний нейромоніторинг
Функціональна нейрохірургія
Лікування болю
Неврологічна діагностика

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

> Програмне забезпечення NeuroExplorer ISIS IOM 

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

Конфігурація Система ISIS 
IOM

Система ISIS 
IOM Compact ISIS Xpress

Базовий пристрій з ПК, монітор inomed, лазерний принтер, 
клавіатура, дві шухляди для аксесуарів ▪

Базовий пристрій з ПК, монітор, шухляда для клавіатури ▪

Опція - монітор inomed ▪

Опція - Multitouch для монітора inomed ▪ ▪

Кейс + ноутбук, колеса та телескопічна ручка ▪

Канали підсилювача
макс. 128,  

індивідуально 
конфігурується

макс. 32, 
індивідуально 

конфігурується

макс. 24, 
індивідуально 

конфігурується

Модуль програмного забезпечення

EMG ПЗ модуль ▪ ▪ ▪

SEP ПЗ модуль, включаючи PRSEP ▪ ▪ ▪

AEP ПЗ модуль ▪ ▪ ▪

MEP ПЗ модуль ▪ ▪ ▪

VEP ПЗ модуль ▪ ▪ ▪

EEG ПЗ модуль ▪ ▪ ▪

Характеристики

Функція вимкнення звуку ПЗ для зменшення шуму ▪ ▪ ▪

Зовнішній датчик вимкнення звуку для зменшення шуму ▪ ▪

Відеомодуль з функцією синхронізації ▪ ▪

Віддалений моніторинг / iPad ▪ ▪ ▪

Інтеграція з Zeiss Pentero® ▪ ▪

Опція мережі ▪ ▪ ▪

Можливість модернізації MER (5 каналів) ▪ ▪ ▪

iSSS - inomed System Security Solution ▪ ▪ ▪



Адаптер

ISIS Headbox

> НЕЙРОСТИМУЛЯТОР 
ISIS   

Кожен ISIS Headbox складається з 8 вхідних каналів і 
діє разом із медичним комп’ютером як повноцінний 
пристрій для запису електрофізіологічних сигналів. 

>> Оптимальне виділення сигналу, незважаючи на 
складні умови в операційній кімнаті

>> Різні комбінації ISIS Headboxes забезпечують 
загальну систему відповідно до індивідуальних вимог

Нейростимулятор ISIS - це багатофункціональний

стимулятор постійного струму для повного

спектру інтраопераційного нейромоніторингу. 

>> 12 стимуляційних виходів високого струму до 250 
мА та 1 вихід прямої стимуляції нерва до 25 мА 

>> Використовується як автономний пристрій із 
спеціальним програмним забезпеченням або як 
частина системи ISIS IOM, яка контролюється 
програмним забезпеченням NeuroExplorer 

>> Модифікація та збереження параметрів 
для різних режимів стимуляції 

>> Одночасне використання кожного каналу 
для різноманітних нейрофізіологічних 
методів вимірювання

>> Безперервний контроль імпедансів стимуляційних
електродів під час операції

Спеціальні адаптери для стимуляції та 
запису для з’єднання електродів.

>> Зручне використання завдяки кольоровим 
плагінам, роз’ємам та кабелю

>> Чітке маркування для швидкого з’єднання 
електродів 

Системи inomed ISIS IONM забезпечують повний 

пакет для мультимодального інтраопераційного 

нейрофізіологічного моніторингу, що може 

налаштовуватися користувачем. Системи inomed 

ISIS IOM забезпечують вражаючу продуктивність, 

легкість використання, гнучкість та широкий спектр 

застосувань.

Система ISIS IOM доступна в трьох різних формах - 

система ISIS IOM, компактна система ISIS IOM і 

портативна система ISIS Xpress.

> Системи ISIS ІОМ для 
інтраопераційного нейромоніторингу

НОВИНКА: ISIS XPRESS

Нова ISIS Xpress - це портативна версія золотого 
стандарту системи ISIS IOM. Перевагою ISIS Xpress є 
нова спеціально розроблена, компактна і легка
консоль - ідеальна для зручного транспортування та 
забезпечення застосувань IOM. 

Валіза для транспортування ISIS Xpress розроблена
таким чином, щоб бути сумісною з правилами
перевезення ручного багажу авіакомпаній. Це дозволяє 
безпечно і легко транспортувати ISIS Xpress і особливо 
підходить для швидкої реєстрації в аеропорту.

>> Легке транспортування
>> Компактна
>> Індивідуальна конфігурація

Завдяки своїм гнучким варіантам конфігурації вона

працює відповідно до багатьох видів хірургічних 

процедур та може бути змодельована для 

індивідуальних потреб. Тип та кількість 

підсилювачів можна вибирати та налаштовувати 

відповідно до передбачуваного користувачем 

застосування. Системи можуть бути вдосконалені 

за допомогою додаткових каналів та додатків, 

необхідних для задоволення усіх потреб 

моніторингу, а також для мікроелектродного запису 

(MER) для глибокої стимуляції мозку.

> ISIS Xpress

> СИСТЕМА ISIS IOM > СИСТЕМА ISIS IOM
compact

Потужна та модульно зконфігурована система ISIS 

IOM доступна з 8, 16, 24 або 32 каналами, і може 

бути оновлена до 128 каналів, якщо потрібно. 

>> Постійний струмовий стимулятор з 12+1 
виходами для прямої нейронної, кортикальної, 
м’язової, транскутальної та транскраніальної 
електричної стимуляції

>> Стимуляційний струм від 0.01мA до 250мA 
можна встановити на індивідуально 
визначуваних рівнях

>> Постійне вимірювання імпедансу та індикатор
контролю за протіканням струму

>> Кожен канал стимуляції може 
використовуватися для всіх типів вимірювань

>> Включає велику кількість заздалегідь заданих 
програм для областей застосування + легке
створення необмеженої кількості попередньо 
встановлених програм для вимірювання залежно від 
області застосування

Система ISIS IOM compact - це 

базова система нейромоніторингу.

“Компактна” версія системи ISIS IOM 

забезпечує легкість управління та 

високу продуктивність. 

>> Легке та наглядне 
управління 
>> Високотехнологічна якість
>> Оптимальне співвідношення
ціна-продуктивність

Оновлення до 
системи ISIS MER

Система ISIS IOM може бути 

модернізована для 

мікроелектродного запису (MER). 

ISIS Headbox MER забезпечує 

повну апаратну основу для 

локалізації цілі при глибокій

стимуляції мозку. inomed як 

повний постачальник також 

пропонує всі необхідні 

стереотаксичні інструменти.

>> Повний пакет програмного забезпечення для 
використання у клінічній практиці та у 
дослідженні  

>> Підсилювач з 5 каналами для позаклітинного
запису 

>> Інтегрований стимулятор постійного струму для 
інтраопераційної тестової стимуляції 

>> Багаторазовий кабель для запису та електроди 
для запису та тестової стимуляції 

>>  MicroDrive для розміщення електродів


