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Korzenie działalności medical Econet GmbH sięgają roku 1997. Będąc europejską centralą firmy Kretz Technik AG,
Zipf / Austria, nasza siedziba mieściła się w Dorsten, w Zagłębiu Ruhry.
W chwili obecnej jesteśmy niezależnym podmiotem, który zyskał renomę wykwalifikowanego producenta i dostawcy
produktów medycznych, odnoszącego sukcesy w obszarze sprzedaży krajowej i międzynarodowej. W lutym 2013
roku przenieśliśmy siedzibę do nowego i zmodernizowanego kompleksu budynków w Oberhausen / NRW.
Oferując wysoką jakość oraz innowacyjne wyroby medyczne, medical Econet GmbH odnotowuje stały wzrost
zapotrzebowania na oferowane produkty w Niemczech, Europie oraz wielu innych regionach świata.
Naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi zaufali dostawcy z branży medycznej, szpitale, kliniki, położne, terapeuci
oraz wiele innych group prowadzących aktywną działalność leczniczą.
Naszym celem jest ciągłe poszerzanie i doskonalenie oferty produktowej obejmującej urządzenia diagnostyczne oraz
systemy obrazowania. Potrzeby i życzenia naszych klientów, które z powodzeniem realizujemy od wielu lat, inspirują
nas do ciągłego rozwoju.
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Płód

ECOtwin LCD

Udoskonalony i przyjazny dla
użytkownika aparat do
monitorowania płodu przed
porodem

ECOtwin LCD
Nr produktu 35.71-3470

Oprogramowanie
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• 7" szeroki kolorowy monitor LCD TFT (800 x 480)
• Łatwy transfer danych na USB
• 450 godz. wewnętrznej pamięci zapisu
• Bardzo czułe 9-elementowe przetworniki 0,985 MHz
• Wodoodporne głowice
• Wbudowane akumulator i drukarka
• Możliwość podłączenia do komputera
• Port LAN
• Dwa porty USB do przechowywania danych
• Darmowe centralne oprogramowanie
• Analiza KTG, w tym STV
• W komplecie głowice wodoodporne IPX8, znacznik ruchu, pasy KTG, żel
i papier do drukarki
• opcjonalnie sonda ASP

Sondy do ECOtwin

Torba do ECOtwin

Pasy KTG

ECOtwin LED
Udoskonalony i przyjazny dla • Duży 7-segmentowy wyświetlacz LED
użytkownika aparat do • Łatwy transfer danych na USB
monitorowania płodu przed porodem • Bardzo czułe 9-elementowe przetworniki 0,985 MHz
• Wodoodporne głowice
• Wbudowane akumulator i drukarka
• Możliwość podłączenia do komputera (RS-232 lub
opcjonalnie Bluetooth)
ECOtwin LED • W komplecie głowice wodoodporne IPX8, znacznik ruchu,
Nr produktu 35.71-3450
pasy KTG, żel i papier do drukarki

ECOsound
Łatwy w użytkowaniu,
kieszonkowy detektor
tętna płodu z
woodoodporną sondą

• Duży wyświetlacz LCD - tętno i stan baterii
• Niezwykle czuły przetwornik 2MHz
• Wbudowany głośnik
• Wyjście audio - gniazdko do podłączenia
słuchawek
ECOsound WP • Aktywna redukcja zakłóceń w celu optymalizacji
Nr produktu 35.71-2600 jakości sygnału
• Automatyczne wyłączanie w celu wydłużenia
żywotności baterii (AA 1,5 V x 2)
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Smart 1
Aparat KTG (monitorowanie • Bardzo czuła sonda US, zewnętrzne wykrywanie skurczów macicy
ciąży pojedynczej) • Wyświetlacz LED
• Wydruk w dużym formacie
• W zestawie 1 sonda US 9-kryształowa 1 Mhz, 1 sonda Toco, znacznik
ruchu, pasy KTG, 2 rolki papieru, żel USG, zasilacz, instrukcja obsługi
Smart 1 • (Papier - 21,5 cm x 30 m / średnica 45 mm)
Nr produktu 35.11-7000

Sondy
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Analiza KTG

Wymiary

Smart 3
Aparat KTG • Szeroki 7" kolorowy ekran dotykowy TFT
(monitorowanie ciąży • Analiza KTG, w tym STV
bliźniaczej) • Kryteria Dawesa/Redmana
• 72 godz. pamięci trendów
• Pamięć USB (JPEG)
• Prędkość wydruku: • 1,2,3 cm/mn (Czas rzeczywisty), 25cm/min (Trend)
• Stymulator akustyczny (opcjonalnie)
• Darmowe oprogramowanie
• Bateria litowo-jonowa o długiej żywotności (opcjonalnie)
• Centralna stacja monitorująca dla maks. 16 urządzeń (opcjonalnie)
• Konwerter USB Wifi (opcjonalnie)
Smart 3
Nr produktu 35.11-4200

Centralne oprogramowanie

Kolorowy wyświetlacz

Bateria
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EKG

Cardio M Plus - Nowa wersja
Czuły 7" ekran dotykowy • 12-kanałowe EKG spoczynkowe z ekranem dotykowym oraz 2.000 SPS
• Interpretacja wszystkich 12 kanałów, w tym kompleksowe badanie EKG
Darmowe oprogramowanie EKG • Wbudowana pamięć do maks. 200 zapisów EKG
• Analiza HRV (zmienność rytmu zatokowego)
Opcjonalnie konwerter Wi-Fi USB do • Analiza arytmii
bezprzewodowej transmisji danych • Bateria litowo-jonowa umożliwiająca co najmniej 3-godzinną pracę urządzenia
(opcjonalnie)
Cardio M Plus • Formaty pliku EKG: ECG, XML, PDF, MFER, DICOM
Nr produktu 30.11-3700 • 2 x port USB do konwertera Wifi oraz zewnętrzna klawiatura (lub pamięć USB)
• Spirometr (opcjonalnie)
• Czas pracy na jednej baterii do 6 godzin dzięki baterii litowo-jonowej

Spirometr SPM 300
Nr produktu 30.11-3600 + 30.10-3100

Interpretacja
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Standardowe wyposażenie do
Cardio M / M Plus

Spirometr SPM 300
do Cardio M Plus

Bateria litowo-jonowa

Cardio M
12 -, 6 i 3 - kanałowe EKG z • 12-kanałowe EKG spoczynkowe
interpretacją wyników • Oszczędność czasu dla 3 oraz 6-kanałowego EKG
• Ręczny zapis EKG lub 10-sek. EKG do interpretacji
• Równoczesny zapis z 12 kanałów lub w pakietach (2 x 6, 3 x 4)
• Wyraźny wydruk
Do pobrania darmowe • Wydruk rytmu (6 lub 3 kanały)
oprogramowanie EKG • Zalecana automatyczna interpretacja
• Funkcja drukowania siatki w przypadku stosowania papieru
Cardio M
faksowego
Nr produktu 30.11-2200 • Wyposażenie w zestawie

• Opis graficzny i wydruk krzywej przepływ-objętość
• Parametry pomiarowe:
FVC, FEV1, FEV1/FVC
FEF02-1.2L, FEF25-75%, FEF75-85%,PEF, FEF 25%, FEF50%, FEF75%,
FIVC, FEV6, PEFT, FET100%, FVL ECODE

Standardowe wyposażenie do
Cardio M / M Plus

Jednostka ssąca (opcjonalnie)

• Pomiary na podstawie kryteriów ATS
• Wydruk w dużym formacie i łatwe
archiwizowanie
• W zestawie 100 ustników
• W zestawie akcesoria EKG

Wymiary
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Najnowocześniejsze połączenie mikroelektroniki i
najwyższej klasy oprogramowania EKG. Cardio MPC to idealny moduł do nagrywania i analizy
zapisanego badania EKG. Urządzenie spełnia
wszystkie wymogi nowoczesnej technologii
komputerowej. Wbudowany port USB umożliwia
łatwe podłączenie oraz mobilne zastosowanie na
przenośnym komputerze.
Cardio M - PC EKG spoczynkowe
Nr produktu 30.90-9500
Cardio M - PC net
Nr produktu 30.90-9501
Cardio M - PC ergometria
Nr produktu 30.90-9501

• 12-kanałowe EKG, Einthoven, Goldberger, Frank, Nehb
• Zapis EKG w odstępach 8, 16, 32-sekundowych oraz w
trybie ciągłym
• Prezentacja i porównanie zapisu EKG
• Automatyczne badanie i interpretacja przy pomocy
algorytmu Mortara-Rangoni
• Opcja wykrywania zmienności rytmu zatokowego (HRV),
arytmii
• Wektor 2D/3D
• Ratunkowe EKG
• Sieć umożliwiająca połączenie maks. 256 stacji roboczych
(opcjonalnie)
• Możliwość rozszerzenia o dodatkowe funkcje: spirometria,
holter ciśnieniowy, holter EKG
• • Interfejs GDT / HL7

Centrum diagnostyczne ME

Karta pacjenta

Ekran początkowy

EKG spoczynkowe

Laptop opcjonalnie

Wektor EKG

EKG wysiłkowe
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CARDIO M-HOLTER - EKG
• Wysoka rozdzielczość (16 bitów z częstotliwością
próbkowania 10 000 Hz)
• Automatyczne wykrywanie rozrusznika serca dla
wszystkich kanałów
• Interfejs łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika
• 1 bateria AAA daje możliwość ciągłego zapisu danych
przez ponad 96 godzin
• Karta SD o dużej pojemności
• Kompletny przesył danych w ciągu 10 sekund
• Opatentowana automatyczna analiza migotania
przedsionków z dokładnością 99%
Cardio M-Holter EKG • Wytrzymałe kable EKG
Nr produktu 30.90-9453 • Waga zaledwie 82g

Cardio M-Holter Oprogramowanie
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Monitorowanie

Compact 5
W zestawie moduł Suntech i drukarka • NIBP, EKG, puls, oddychanie, SpO2, temperatura (opcjonalnie)
• Analiza odcinka ST
7“ ekran TFT o rozdzielczości 800 x 600 • 1 kanał fali EKG
pikseli z podłączeniem do zewnętrznego • Alarm dla wszystkich parametrów
monitora VGA (opcjonalnie) • Waga 4,5 kg umożliwiająca przenoszenie urządzenia
• W zestawie akcesoria
• dł. 238 x wys. 175 x gł. 155 mm
• Języki: bułgarski, czeski, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, włoski,
Compact 5
polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki
Nr produktu 20.11-5700S

Złączka uchwytu ściennego
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Torba ratunkowa

Mankiet NIBP

Wymiary

Compact 7
W zestawie moduł Suntech i drukarka • NIBP, EKG, tętno, oddychanie, SpO2, temperatura (opcjonalnie),
IBP (opcjonalnie), EtCO2 (opcjonalnie)
Szeroki 10,4" kolorowy wyświetlacz TFT o • Funkcja alarmu dla wszystkich parametrów
rozdzielczości 800 x 600 pikseli, dodatkowo • Wbudowana drukarka (możliwość wyboru parametrów do
wyjście VGA do zewnętrznego monitora,
wydruku)
pomiar IBP i EtCO2 (opcjonalnie) • Tryb szkoleniowy
• Wyświetlanie do 7 fal
• Urządzenie przenośne - waga ok. 4,5 kg
• W zestawie akcesoria
Compact 7 • dł. 270 x wys. 184 x szer. 250 mm
Nr produktu 20.11-5900S • Języki: bułgarski, czeski, angielski, francuski, niemiecki, węgierski,
włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki

W zestawie dostępne dla wszystkich • Do jednoczesnego wyświetlania wszystkich parametrów z 2
monitorów Compact
monitorów Compact na jednym komputerze
oprogramowanie Lite Central Software • Piloty do monitorów pacjenta
• PC: Windows Professional, procesor Intel Pentium 4, 256 MB RAM,
17“ - Monitor i karta graficzna VGA o rozdzielczości 36 MB lub
lepszej. Min. 1280 x 1024 pikseli, karta LAN ze stałym adresem IP,
HUB (8 łóżek: 12 portów, 16 łóżek: konieczność 24 portów), min. 40
MB pamięci na dysku twardym, karta dźwiękowa min. 16 BIT,
• CD - sterownik i głośnik
• WLAN (opcjonalnie)
• PC, monitor oraz inny sprzęt peryferyjny nie są wliczone w cenę
Centralne oprogramowanie Lite
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12-kanałowe EKG opcjonalnie

Compact 9

W zestawie moduł Suntech i drukarka
12,1“ ekran dotykowy TFT
800 x 600 pikseli,
dodatkowo wyjście VGA dla monitora
IBP i EtCO2
(opcjonalnie)

• NIBP, EKG, puls, oddychanie, SpO2,
temperatura (opcjonalnie), IBP (opcjonalnie), EtCO2 z modułem EtCO2
(opcjonalnie)
• Alarm dla wszystkich parametrów
• Tryb szkoleniowy
• Wyświetlanie do 6 fal
• W zestawie akcesoria
• 168-godz. pamięć trendów
Compact 9 • Języki: bułgarski, czeski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski,
Nr produktu 20.11-6000S
włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki

Mankiet NIBP
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Bateria

Wymiary

Wbudowana drukarka

Sieć bezprzewodowa

Centralny system monitorowania

Centralne
oprogramowanie

Centralne
oprogramowanie

Sieć kablowa

Centralny System Monitorowania współpracuje z centralnymi
środowiskami monitorowania w sposób przewodowy lub
bezprzewodowy, umożliwiając jednoczesne monitorowanie maks. 32
Nr produktu 21.10-5750 pacjentów z jednego stanowiska.

Moduł EtCO2
opcjonalnie
Compact 7/ 9

Obliczanie dawki leku

Ekran dotykowy

Mobilny stojak dla Compact
5/7/9 i M10
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M10
Przenośny monitor podstawowych
funkcji życiowych
M10 - do stosowania na oddziałach • NIBP, SpO2, temperatura, tętno
szpitalnych, izbach przyjęć i w klinikach • Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania umożliwiająca
pracę urządzenia do 12 godzin
• Masimo® SpO2 (opcjonalnie)
• Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
• Kompaktowy i lekki - zaledwie 1,2 kg
• Szybki, 2-sekundowy, pomiar temperatury ciała
M10 • Wyposażony w bezprzewodowy termometr douszny na
Nr produktu 20.50-6005
podczerwień
• Przechowywanie danych do 50 badań
M10 - MASIMO® • Wymiary: 125 x 299 x 230mm
(opcjonalnie)
Nr produktu 20.50-6006
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Mobilny stojak dla
Compact 5/7/9 i M10

Pulsoksymetr
Pulsoksymetr PalmCare PRO
• 3“ kolorowy wyświetlacz LCD TFT (240 x 400)
• Wskaźnik perfuzji (PI)
• Cztery tryby wyświetlania
• Trendy w formie wykresu i tabeli
• Ochronne etui
• Czas pracy do 10 godzin
• Baterie alkaliczne
• Oprogramowanie do monitorowania na komputerze
PalmCare PRO
(opcjonalnie)
Nr produktu 40.50-2220 • Zacisk do stojaka (opcjonalnie)

Pulsoksymetr PalmCare Plus
• SpO2, Tętno, Fala pulsowa,
• Poziomy alarmu, jakość sygnału
• 2,8" kolorowy wyświetlacz LCD
• Dla dorosłych, dzieci i niemowląt
• 72-godz. zapis trendu
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwiający
pracę do 2 godz. (opcjonalnie akumulator umożliwiający
pracę przez 4h)
Palmcare Plus • Alarm dźwiękowy z możliwością regulacji poziomu alarmu
Nr produktu 40.50-2220 • angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski
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Densytometria

Wózek transportowy dla
Sonost 3000
Nr produktu 26.99-1033

Sonost 3000
Ultradźwiękowy densytometr do • Krótki czas przygotowania
pomiaru gęstości kości • Automatyczne dopasowanie wkładek żelowych dla optymalnej pozycji stóp
• Wysoka precyzja pomiaru
Sonost 3000 oferuje możliwość • Duża prędkość pomiaru (15 sekund)
łatwego i szybkiego pomiaru gęstości • Krótki czas przygotowania
mineralnej kości poprzez kość • Wbudowane oprogramowanie
piętową. • Funkcja pediatryczna
Urządzenie dokonuje pomiaru • Ekran dotykowy z wbudowaną drukarką
prędkości fali ultradźwiękowej (SOS) • Łącze USB dla drukarki zewnętrznej (dla wydruku DIN A4)
oraz szerokopasmowego tłumienia • Wyjście VGA
dźwięków (BUA) obliczając w ten • Kompatybilność i możliwość połączenia z PACS
sposób wskaźnik jakości kości (BQI).
Sonost 3000
Nr produktu 25.40-1300

Ultradźwiękowy densytometr do pomiaru
gęstości kości
Sonost 2000 jest kompaktowym i
ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym do
oszacowania ryzyka wystąpienia osteoporozy.
Urządzenie oferuje szybką, wygodną i łatwą
metodę pomiaru poprzez kość piętową.

Sonost 2000

• Łącze USB umożliwiające korzystanie z komputera zewnętrznego
• W zestawie fantom do kalibracji, 4 x balon, żel USG, kabel USB i
instrukcja obsługi
• Wysoka precyzja pomiaru
Sonost 2000
Nr produktu 25.40-1000 • Duża odtwarzalność
• Oprogramowanie w zestawie
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Dexxum T

Stacja robocza w
zestawie

System DEXA wykorzystujący Złoty • Pomiar gęstości mineralnej kości – kręgosłup, kość udowa, przedramię
Standard Światowej Organizacji Zdrowia • Wbudowany kalkulator FRAX
(WHO) • Analiza poziomu tkanki tłuszczowej
• Bardzo dobra odtwarzalność dzięki dużej precyzji
Densytometr ze składanymi bokami oraz • Automatyczne określenie obszaru zainteresowania (ROI)
metodą osiowego pomiaru DEXA • Pozycjonowanie przy pomocy lasera
• Intuicyjna obsługa dzięki oprogramowaniu przyjaznemu dla użytkownika
• Szeroki zakres raportowania i archiwizacji danych
Dexxum T • Oszczędność miejsca
Nr produktu 25.40-3100 • Zestaw obejmuje komputer, biurko komputerowe, klawiaturę i drukarkę
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Stacja robocza w
zestawie

Excellus
Złoty standard Ocena połowy ciała z • Bardzo duża dokładność oraz szybkie 19-sekundowe skanowanie (kość
wykorzystaniem technologii wiązki
udowa)
wachlarzowej • Miejsca pomiarowe: Połowa ciała, kręgosłup AP, kość udowa (obie),
przedramię, kręgosłup w projekcji bocznej, LVA
• Fukcja ortopedyczna - analiza gęstości kości okołoprotezowych
• Pediatria - analiza BMD u dzieci
• B-Scope (skład ciała): TŁUSZCZ, MIĘŚNIE, TŁUSZCZ %
• FRAX (ocena ryzyka złamania na okres 10 lat)
• Mapowanie kolorów: RCM, BCM, OCM
• DICOM & PACS
• Obracane ramię (możliwość korzystania ze stołu do wykonywania badań
Excellus
USG)
Nr produktu 25.40-4000 • Niska dawka promieniowania
• Wymiary i waga: 190 x 80 x 123cm, Waga: 160 kg
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Stacja robocza w
zestawie

Primus
System DEXA do oceny całego • Densytometr do oceny całego ciała
ciała wykorzystujący Złoty • Szybki czas pomiaru przez kość udową i kręgosłup: 25 sekund
Standard Światowej Organizacji • Skład ciała (masa tłuszczu, masa tkanki, masa mięśniowa i zawartość procentowa
Zdrowia
tłuszczu)
• Ocena LVA
Obsługa w wielu językach • Analiza biodra w celu oceny geometrii bliższego końca kości udowej
• Funkcja pediatryczna
Szybkie skanowanie z małą • Funkcja ortopedyczna w celu wykluczenia protezy biodrowej, metalowych
dawką promieniowania oraz
zamocowań oraz innych elementów
wysoką jakością obrazu • FRAX (ocena ryzyka złamania na okres 10 lat)
• DICOM do przechowywania, wydruku i przesyłania raportów pacjentów
Primus
Nr produktu 25.40-3100P
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Medycyna ratunkowa

Szafka ścienna

Złączka uchwytu
ściennego

Torba

Manekin CPR, który wyświetla przepływ krwi z serca do mózgu
podczas prowadzenia reanimacji

Półautomatyczny ME PAD
i w pełni automatyczny ME PAD

ME PAD Trainer
ME PAD Automatyczny 30.10-4600
ME PAD Półautomatyczny 30.10-4300
ME PAD Szkoleniowy 31.10-4310
Szafka ścienna z alarmem ME PAD 31.10-4304
Złączka do mocowania szafki ściennej ME PAD 31.104305
Elektroda dla dorosłych ME PAD 31.10-4302A
Bateria litowa ME PAD 31.10-4301B
Torba ME PAD 31.10-4303
Elektroda pediatryczna ME PAD 31.10-4306C
Manekin 30.10-5000
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ME PAD jest defibrylatorem, który pomaga w przypadku nagłego
zgonu sercowego. Szybkie zastosowanie ME PAD, z którego można
korzystać w dowolnym miejscu, może uratować życie. Użytkownik
otrzymuje niezbędną pomoc dzięki instrukcjom głosowym. Poziom
głośności automatycznie dostosowuje się do otoczenia.
Na wewnętrznej karcie pamięci SD można zapisać do pięciu czynności
trwających trzy godziny każda. Wszystkie istotne informacje, np. rytm
serca, moc wyładowania defibrylatora czy godzina są zawsze
dostępne do późniejszej analizy. Oprócz automatycznego przełącznika
mocy podczas stosowania elektrod pediatrycznych, można ręcznie
obniżyć moc wyładowania defibrylatora.
Dzięki temu w nagłych wypadkach można udzielić pomocy dzieciom
nawet w przypadku braku elektrod pediatrycznych. W odstępach
dniowych, tygodniowych oraz miesięcznych przeprowadzany jest test.
Następuje automatyczne sprawdzenie wszystkich funkcji wraz z
wydajnością baterii i żywotnością elektrod. W przypadku błędów
włączy się alarm.
Oprogramowanie ME PAD zostało zaprogramowane zgodnie z
aktualnie obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
Użytkownik uzyskuje instrukcje podczas całego procesu resuscytacji.
Długa żywotność baterii litowo-jonowej gwarantuje okres czuwania
do 5 lat lub do 200 wyładowań pełnej mocy.

Automatyczny ME PAD

Półautomatyczny ME PAD
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Wsparcie techniczne i obsługa
Medical ECONET GmbH podlega zasadom ścisłego zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 13485
oraz spełnia najwyższe wymagania wszystkich systemów zarządzania jakością dla firm z sektora technologii
medycznych. Nasz dział obsługi/napraw na terenie Polski spełnia wszystkie wymagania § 4 Rozporządzenia
w sprawie Wyrobów Medycznych.
Tel.: +48 (052) 322 31 02; +48 602 354 657
Adres e-mail: arsmed@interia.pl
Zapewniamy wsparcie i doradztwo naszego wykwalifikowanego personelu ds. obsługi.
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