EMG w nowej odsłonie.
Najwyższa jakości pomiaru
Najniższy poziom szumu bazowego
(Statyczny i dynamiczny)

Inteligentny system czujników Plug-and-Play
(Wyposażony w technologię SmartLead)

Nieograniczone możliwości przechwytywania
i analizy danych
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Przedstawiamy
system do pomiarów
biomechanicznych
Ultium™.
Nowa

linia

czujników

biomechanicznych najwyższej klasy.

Ultium-EMG został zaprojektowany tak, aby być
najdokładniejszym i najinteligentniejszym systemem
EMG, jaki powstał do tej pory.
Zbudowany wokół najlepszej na świecie technologii EMG,
system Ultium-EMG jest narzędziem do wielkoczynnikowej
bezprzewodowej transmisji sygnałów w niespotykanej dotąd
jakości.

Rozwój

opracowanie

zaawansowanej

opatentowanej

technologii

technologii

pozwolił

„SmartLead”,

na
która

sprawia, że urządzenie EMG zmienia się w inteligentny czujnik
pozwalający
i

na

pomiar

fizjologicznej,

dowolnej
z

wielkości

biometrycznej

dowolnego

sprzętu.

Czujniki Ultium-EMG próbkują dane do 4 000 razy na sekundę,
synchronizują w czasie rzeczywistym sygnały i charakteryzują się
najniższym szumem bazowym z najmniejszą liczbą artefaktów
pomiarowych w porównaniu z innymi systemami korzystającymi
z podobnej technologii. Ultium-EMG łączy w sobie najlepsze cechy
elektromiografii z możliwością dokładnego przechwytywania
najistotniejszych informacji o ruchu człowieka.

www.technomex.pl/ultium
www.noraxon.com
www.noraxon.com

CZTERDZIEŚCI LAT DOŚWIADCZENIA Z EMG.
Przejrzystość i wiarygodność danych, niezależnie od sposobu pomiaru.

OPATENTOWANE
INNOWACJE
DLA DOSKONAŁOŚCI OPARTEJ
NA DOWODACH

Sercem platformy biomechanicznej Noraxon
są opatentowane i dopuszczone przez FDA
technologie, które zapewniają najwyższy światowy
standard rejestracji danych. Efektem są rzetelne,
powtarzalne dane bez zakłóceń, które pozwalają
na dokładne zbadanie ruchu człowieka.

•
•
•
•
•
•
•

Częstotliwość próbkowania do 4 kHz
24-bitowa rozdzielczość
Zakres sygnałów wejściowych EMG + 24,000 µV
Szum bazowy <1µV
CMRR < -100dB
Odporności na pot
Optymalny współczynnik sygnału do szumu
Zintegrowany akcelerometr 16 g (rozdzielczość
16-bitowa)
Zastrzeżony protokół zmiany częstotliwości
radiowej
Programowa filtracja cyfrowa
Minimalizacja artefaktów pomiarowych
Pamięć wewnętrzna dla >8h rejestracji danych
Dane z EMG oraz akcelerometru (2000Hz/500Hz)
„Bezstratna” technologia odzyskiwania danych
Maksymalnie do 32 wyjść analogowych

złożony

myoMUSCLE™
i

rozbudowany

którym może obsługiwać dowolne
dane

elektro-kinezjologiczne

zarejestrowane za pomocą czujników Ultium-EMG.
Dane

w

czasie

synchronizowane

i

rzeczywistym
przedstawiane

są
za

automatycznie

pomocą

wstępnie

skonfigurowanych i dostosowanych raportów, umożliwiając
uzyskanie szczegółowych informacji o postępach w leczeniu
lub wskaźnikach badań. Możliwość eksportu danych w wielu
formatach oraz strumieniowania HTTP pozwala również na
kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem naukowym
innych firm oraz programami do animacji.
Aby

zapewnić

moduł
i

kompleksowy

myoMUSCLE

zsynchronizowany

jest
z

wgląd
w

w

biomechanikę,

pełni

zintegrowany

oprogramowaniem

platformy

myoRESEARCH® funkcjonalnym systemem, który obejmuje

CECHY SZCZEGÓLNE

biomechanikę całościowo, w tym EMG, kinetykę (ciśnienie

• Wbudowany tester impedancji
• Monitor stanu baterii
• Automatyczne wykrywanie rodzaju czujnika
biomechanicznego dzięki „SmartLead”
• Identyfikacja czujników poprzez funkcję
„Znajdź czujnik”

Podstawą
systemu
jest
bezprzewodowy odbiornik Ultium,
który wykrywa, synchronizuje oraz
przetwarza dane z maksymalnie 16
czujników Ultium-EMG.

www.technomex.pl/ultium
www.noraxon.com

zawiera

oryginalny zestaw narzędzi, dzięki

CHARAKTERYSTYKA

•
•
•
•
•
•
•
•

Oprogramowania

i siłę), kinematykę (ruch i wideo) oraz inne biosygnały.
DOSTĘPNE INTELIGENTNE CZUJNIKI

•
•
•
•
•
•

EMG powierzchniowe
Cienkoigłowe EMG
Goniometr 2D
Czujnik siły (45 kg lub 225 kg)
Flexiforce – czujnik siły nacisku
Monitor parametrów fizjologicznych (oddech
tętno)
• Czujnik faz chodu (FSR lub wkładka)
• Akcelerometr (all-in-one 24g/100g/400g)
• Uniwersalne wejście analogowe (3-kanałowe)

Dane techniczne

Ultium-EMG został zaprojektowany
tak, aby być najdokładniejszym
systemem EMG, jaki kiedykolwiek
powstał.
Postęp
technologiczny
zaowocował
zgłoszeniem
patentowym systemu “SmartLead”, który przekształca
urządzenie w inteligentny czujnik rejestruje dane z
dowolnego sprzętu. Ultium-EMG łączy w sobie najlepsze
cechy elektromiografii z możliwością dokładnego
przechwytywania najistotniejszych informacji
o ruchu człowieka.

ZASILANIE I SYNCHRONIZACJA:
-odbiornik: połączenie USB z komputerem (do ok. 25m)
-wejście synchronizacyjne TTL 2-5V
-precyzyjne wyjście przewodowe/bezprzewodowe systemu
synchronizacji
-zasilanie przez USB
WYJŚCIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ TRANSMISJI:
-do 100 mW
-30-metrowy zakres transmisji czujnika
-zastrzeżony protokół zmiany częstotliwości radiowej
- 2402-2480 MHz
-16-bitowe wyjście analogowe z dostosowywanym wzmocnieniem
-opóźnienie wyjściowe: 300 ms
DANE Z CZUJNIKA EMG:
-24-bit ADC , rozdzielczość dynamiczna
-rozdzielczość 0.3µV od 0 do 5,000µV
-rozdzielczość 1.1µV od 5,001 do 24,000µV
-niskie opóźnienie transmisji
-filtr dolnoprzepustowy 500/1000/1500 Hz
-filtr górnoprzepustowy 5/10/20 Hz
-częstotliwość próbkowania 2000 lub 4000 Hz
PRZEDWZMACNIACZ EMG
-brak filtrów środkowozaporowych (50/60 Hz)
-szum bazowy: <1µV RMS
-CMRR < -100dB
-impedancja wejściowa: > 1,000 MΩ
-zakres wejściowy: +/- 24mV
WYMIARY CZUJNIKA ULTIUM-EMG
-rozmiar: 37 x 24.5 x 16.5 mm (DxSxW)
-waga: 14 g
WYMIARY STACJI DOKUJĄCEJ ULTIUM-EMG
-rozmiar: 174 x 92 x 169 mm (DxSxW)
-waga: 545 g
WYMIARY ODBIORNIKA ULTIUM
-Rozmiar: 261 x 36 x 29 mm (DxSxW)
-Waga: 185 g
ODZYSKIWANIE DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM:
- 2GB pamięci wbudowanej
- odczyt danych bezprzewodowy lub za pomocą kabla

Oficjalny dystrybutor:
PHU Technomex Sp z o.o.
44-141 Gliwice
ul.Szparagowa 15
bts@technomex.pl
32 401 03 50 wew. 57
www.technomex.pl
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