
Q-NRG Metabol�k Mon�t r 

Klinik ve Kri�k Bak m Uygulamalar nda ndirekt Kalorimetre i in Yeni Nesil 
Metabolik Monit rlerin Tan t lmas



Mekanik ventilasyon uygulanan kritik hastalarda, EE indirekt kalorimetre 
kullanılarak belirlenmelidir 1

Ventilasyon uygulanan hastalarda veya 
kendiliğinden solunum yapan kişilerde Dinlenik 
Enerji Harcaması 

Metabolik Değerlendirme (REE, RQ, VO2, 
VCO2, VE, vb.) 

Ventilatör, Canopy veya Yüz Maskesi ile test 

Yoğun bakım için tasarlandı, kullanımı,
temizlenmesi ve bakımı kolay

Isınma süresi yok 

Günlük gas kalibrasyonu gerektirmez 

Kompakt, hafif, batarya ve ana kumanda ile 
çalışır

1 Singer P, et al., ESPEN guideline on clinical nutrition in the 
intensive care unit, Clinical Nutrition (2018), https://doi. 
org/10.1016/j.clnu.2018.08.037 

2 Oshima T., Berger MM., De Waele E., Guttormsen AB., Heidegger 
CP., Hiesmayr M., Singer P., Wernerman J., Pichard C.(2016). 
Indirect calorimetry in nutritional therapy. A position paper by 
the ICALIC study group. Clinical Nutrition. https://doi. 
org/10.1016/j.clnu.2016.06.010 

Yenilikçi tasarım 

� Yeni bir endüstri standardı. Q-NRG, YBÜ'de 
beslenme desteği alanında dünya 
standartlarında enstitülerle yakın işbirliği içinde 
geliştirilmiştir. Ürünün konsepti ve özellikleri 
ICALIC Trial2 çalışma grubuyla birlikte 
tasarlanmıştır. 

� Altın Standart Ölçümler.     Q-NRG, metabolik 
sistemlerin tasarımında 30 yılı aşkın deneyimin 
sonucudur. Yeni kalorimetre, mükemmel uyum 
ve kütle spektrometresi ölçümleri ile en yüksek 
doğruluğu elde etmek için hem in-vitro hem de 
in-vivo olarak doğrulanmıştır. 

� Optimize kullanıcı deneyimi. Q-NRG, 
operasyonları ve ölçüm süresini en aza 
indirecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem ısınma
süresi ve kullanıcı destekli kalibrasyon 
gerektirmez. Cihazın kullanılabilirliği en iyi 
klinik uygulamalara göre dizayn edilmiştir. 

� Birçok uygulama için bir araç. Q-NRG, çeşitli 
klinik ortamlarda esneklik sağlar, farklı hasta 
koşullarını (mekanik ventilasyon veya spontan 
solunumu) ve pediatrikten yetişkinlere kadar 
farklı teknikler (Canopy Hood ve / veya yüz 
maskeleri) 

� Yoğun bakım ünitesi için tasarlanmış. Ürünün 
tasarımının içerdiği yuvarlak şekillere sahip tüm 
yüzeyleri sayesinde temizlik süreçleri 
kolaylaştırılmıştır. İç solunum devresi ekshale 
edilen nefesin iç kısımları kirletmesini önlemek 
için yapılmıştır. Tek kullanımlık sarflar ve 
antibakteriyel filtreler ile çapraz 
kontaminasyon engellenmiştir. 

� Kompakt bir tasarımda son teknoloji. Q-NRG, 
kompakt, hafif, pil ile çalışan bir işletim cihazıdır. 10,1
inç LCD dokunmatik ekran tüm işlemlere erişimi 
kolaylaştırır. Sistemi herhangi bir hub'a (PC, yazıcı, 
vb.) bağlamak için Bluetooth®, USB, RS-232 ve LAN 
arayüzleri. 

� Bağımsız veya PC tabanlı kullanıcı modu. Q-NRG, 
entegre LCD dokunmatik ekran üzerinden ya da 
bilgisayar üzerinden bir PC Software ile kontrol 
edilebilir (isteğe bağlı). Bluetooth® veya USB ile veri 
iletişimi. 

 Test verilerini (CSV dosyası ) veya PDF  çıktı 
dosyalarını bir USB sürücüsüne aktarmak için 2 
USB bağlantı noktası vardır 



Vent 

Canopy 

Mask  

 

Canopy 

Yüz Maskes�  

COSMED tek-kullanımlık pneumotach 
�owmetre (Flow-REE) 

Ventilatör hasta devresi, tek kullanımlık bir 
�owmetre ve HME filtresi kullanımını gerektirir. 

Canopy başlığı(küçük veya büyük boy) çapraz 
kontaminasyonu önlemek içintek kullanımlık bir örtü 
kullanır 

Ops�yonlar & Aksesuarlar 
Canopy hood kit

Yüz maskesi kit

Gas Kalibrasyon Kit. 

 

 Flow/Volume Kalibrasyon Kit. 

Taşıma aracı. 

Klemp. 

Canopy testleri, canopy hortumunu ü�eyiciye 
bağlayarak basit bir kurulum gerektirir 

Çok amaçlı silikon oro-nasal yüz maskeleri 5 farklı 
boyutta (yetişkin ve pediatrik) mevcuttur 



Kaynak a 
• Oshima T, Berger MM, De Waele E, et al. “Indirectcalorim-

•

•

Versiyonlar 

 Mekanik olarak havaland r lan ve spontan 
solunum yapan hastalarda Dinlenik Enerji 
Harcamas  (REE) l mleri3
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Canopy Veil, Anti-bacterial Filter 

Q-NRG opsiyonel taşıma arabası (Tüp tutucu ve 
aksesuar sepeti ile) veya VESA montaj plakalı 
opsiyonel kelepçe ile herhangi bir hastane 
ekipmanına monte edilebilir 

Ventilator standart mevcut de il 
CanopyHood opsiyon standart 
Y z Maskesi opsiyon opsiyon 

Teknik Özellikler 

Tip Tek kullanımlık Pneumotach (Flow-REE) Digital bidirectional türbin 
Akım Aralığı  0.01 – 1.6 L/s 0.05 - 2 L/s 
Doğruluk ± 2% ± 2% 
Direnç <2.3 cmH2O s/L @ 1 L/s <0.25 cmH2O s/L @ 1 L/s 
Kalibrasyon Dahili blower üzerinden otomatik 3L kalibrasyon şırıngası ile 

(aylık) 

Gas değişimi örneklemesi Micro Dynamic Mixing Chamber (patentli) 
Tip Galvanic Fuel Cell (GFC) Digital NDIR 
Aralık 0-75% 0-10% 
Doğruluk ±0.05% ±0.05% 
Çözünürlük ±0.01% ±0.01% 
Kalibrasyon Gas tüpü üzerinden otomatik (aylık) 
Rapor 
Export modları USB, Bluetooth® 
Export formatlar PDF, CSV,XML 

Donanım 
Ekran 10.1”Transmissive TFT LCD, capacitive touch screen, 1024x600, 65kcolors 
Güç Pil: Li-Ion “akıllı”(3 saat kullanım) 

Ana: 100V-240V ±10%; 50/60Hz, 1.5A @100 VAC, 1.0A @240 VAC 
Kablosuz Ba lant  Bluetooth (2.1 + EDR Class II - Range 10 m G r  hatt ) 

A rl k&Boyutlar 4.65 kg (10.3lb), 31x21x27cm(12.2x8.3x10.6in) 

  MDD (93/42/EEC Class IIa), Safety (Class I IEC 60601-1), EMC (IEC 60601-1-2),Telemetry (ETSI EN 301 489-17)  

COSMED Srl

 

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041, Italy

 

+39 (06) 931-5492 Phone

 

+39 (06) 931-4580 Fax

 

info@cosmed.com | 
cosmed.com 
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Standart Paket Q-NRG+, USB kablo, güç kablosu 

Kablolu Bağlantı 1 USB-device (5kV galvanic-insulated), 2 x USB Host, RS-232,LAN 

Ortam Değişiklikleri Sıcaklık.+10°Cto+35°C.Nemlilik:5-93%(yoğuşmasız).Atmosfer basıncı: 3011m ye kadar 

PCSoftware(opsiyonel) OMNIA 

Diller; Italian,English,Spanish,French,German,Portuguese,Greek,Dutch,Turkish,Russian, 
Chinese Korean,Romanian,Polish,Czech,Norwegian,Hebrew 
Windows 7, 8, 10 


