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Lekki i doskonay
Nowy rejestrator impedancji i pH - ZepHrTM
jest o dwie trzecie mniejszy i lȈejszy
od dotychczasowego mistrza
diagnostyki refluksu - SleuthTM.
Technologia pomiaru impedancji
rejestruje epizody refluksu a czujnik
pH okreǴla jego charakter.

Poǌczenie impedancji i pH dostarcza wszystkie niezbǗdne informacje
potrzebne do oceny refluksu. Wykrywa refluks kwaǴny i niekwaǴny
oraz okreǴla ich korelacjǗ z dolegliwoǴciami.

ZepHr™

Impedancja/pH System Rejestracji Refluksu

High Definition G.I. Diagnostics

I

SLEUTH™

ZepHr™ Impedancja/pH System Monitorowania Refluksu
Zasilanie 2 baterie AA

Wszystkie, niezbǗdne informacje aby postawiǎ trafnǌ diagnozǗ
Tradycyjna pH-metria bywa bezradna u pacjentów zgaszajǌcych siǗ z
dolegliwoǴciami takimi jak: kaszel, zgaga, regurgitacje, ból w klatce
piersiowej.

(10,6 cm)

ǌczǌcy w sobie impedancjǗ i ph-metriǗ ZepHr pozwala diagnozowaǎ
pacjentów z refluksem kwaǴnym, refluksem niekwaǴnym oraz pacjentów,
których dolegliwoǴci nie majǌ zwiǌzku z refluksem.
Badanie moȈna prowadziǎ bez odstawiania leków obniȈajǌcych
produkcje kwasu solnego.
Wskazania do badania
pH/impedancji
• Utrzymujǌce siǗ
dolegliwoǴci podczas
terapii IPP
• Refluks po posikach
• Diagnostyka refluksu u
niemowlǌt

(11,43 cm)

Konkluzje terapeutyczne
• RozwaȈenie zmiany
farmakoterapii u pacjentów z
refluksem niekwaǴnym i nie
odpowiadajǌcych na PPI.1
• Dodatnia korelacja
dolegliwoǴci z refluksem
kwaǴnym lub niekwaǴnym
dobrze rokuje przy
planowanej fundoplikacji
laparoskopowej metodǌ
Nissena.2
• Badania naukowe
potwierdzajǌ zwiǌzek refluksu
niekwaǴnego z GERD.2
• ZepHr umoȈliwia
identyfikacjǗ dolegliwoǴci nie
majach zwiǌzku z refluksem.

Przyciski pozycji ciaa

Przyciski dolegliwoǴci

Badania zapisane na karcie 4%®
moȈna atwo transferowaǎ do stacji
roboczej

1. Agrawal and Castell; Reflux Reduction Therapy: When PPI's Are Not Enough, Practical
Gastroenterology, 68-72, April 2006.
2. Inder Mainie, R. Tutuian & D. O. Castell; Medical University of South Carolina; Symptoms on PPI
Therapy Associated with Nonacid, Acid or No Reflux; ACG Presentation; October 2004.

BioVIEW® oprogramowanie analityczne

®

Opracowane przez Sandhill oprogramowania BioVIEW® z
funkcjǌ AutoSCAN® (automatyczna detekcja epizodów
refluksu) pozwala na prostǌ i wiarygodnǌ ocenǗ badania
oraz tworzenie wyniku badania. AutoSCAN wykona za
Ciebie wiǗkszoǴǎ pracy.
BioVIEW® umoȈliwia równieȈ wykonanie „testu
przekniǗǎ”, który umoȈliwia ocenǗ funkcji poykania dziǗki
uwidocznieniu przeykanej treǴci. Test ten wykonywany
jest podczas badania refluksu a analiza nastǗpujǗ po
zakoǩczeniu rejestracji.
DziǗki temu moȈna stwierdziǎ upoǴledzenie funkcji
poykania i diagnozowaǎ refluks kwaǴny i niekwaǴny.

ContourVIEW™ (obrazuje charakter
refluksu; kwaǴny, niekwaǴny)

PACJENCI Z TYPOWYMI OBJAWAMI
BADANIE PRZEPROWADZONE PODCZAS TERAPII IPP
IMPEDANCJA/pH
TYLKO pH

(+) KORELACJA DOLEGLIWOƴCI
Z REFLUKSEM KWAƴNYM
10%

(+) KORELACJA DOLEGLIWOƴCI
Z REFLUKSEM NIEKWAƴNYM
45%

* patent pending
1. Agrawal and Castell; Reflux Reduction Therapy: When PPI’s Are Not Enough, Practical
Gastroenterology, 68-72, April 2006.
2. Inder Mainie, R. Tutuian & D. O. Castell; Medical University of South Carolina; Symptoms on
PPI Therapy Associated with Nonacid, Acid or No Reflux; ACG Presentation; October 2004.
3. Patients with typical symptoms (heartburn, regurgitation, chest pain) while on PPI Therapy.

(-) BRAK KORELACJI DOLEGLIWOSCI
Z REFLUKSEM
45%

Raport badania
pozwala na graficzny
zapis epizodów refluksu,
zawiera pene dane
takie jak: iloǴǎ
refluksów, wysokoǴǎ,
charakterystykǗ pH,
zawaroǴc refluksatu,
pynna , mieszana,
gazowa i wiele innych
danych.

RapidVIEW™ (wizualizuje ruch bolusa)

®

Nich moc "Z" pozwoli postawiǎ penǌ diagnozǗ.
"Z" jest symbolem impedancji, technologii zastosowanej
przez Sandhill Scientific aby stworzyǎ najbardziej czue i
dokadne narzǗdzie diagnostyczne.
Impedancja wykrywa epizody refluksu i przy pomocy pH
ocenia jako kwaǴny lub niekwaǴny. Opatentowana
technologia Sandhill'a okreǴla zwiǌzek refluksu z
dolegliwoǴciami.

Szkolenia
medyczne

Nastǌpi przeom w diagnostyce GERD.
Od tej chwili wiesz czy jest to refluks kwaǴny lub
niekwaǴny, pynny, mieszany lub gazowy.
Widzisz, Ȉe dolegliwoǴci majǌ zwiǌzek z refluksem.
Wiesz równieȈ, Ȉe dolegliwoǴci nie majǌ zwiǌzku z
refluksem.
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