
Vaskulär programvara

...performance for life



Det möjliggör realtidsvisualisering av vågformer på en dator och 
lagrade för granskning, arkivering och utskrift. Kurvor kan också 
överföras från DMX-minneskortet.

DR5 är typiskt installerad som en självstående datorapplikation 
men kan konfigureras för att dela databasen med andra 
DR5-installationer. Det kan också konfigureras för att fungera 
med en existerande SQL-databas som del av ett “nav- och 
eker”-nätverk som gör det perfekt för sjukhus, kliniker och 
läkarmottagningar. DR5 körs med Windows 7, 8.1 och 10.

Tillgängliga funktioner i DR5 inkluderar:
•  Övre och nedre extremiteternas artärtryck- och 

flödesstudier

•  Venösa studier i nedre extremiteter

•  Extrakraniella blodflödesstudier

• Penis-tryck och flödesstudier

•  Podiatriska och fotvårdsstudier

•  Pre- och postoperativa studier

•  Kirurgiska studier med flödesberäkningar (V5.1)

•  Beräkningar av Doppler vågformsparameter (V5.1)

• Tåtrycksstudier 

• Fingervågformer

Viktiga funktioner i DR5 är:

Programvarupaket

Dopplex DR5 är ett unikt programvarupaket för vaskulär rapportering 
som används tillsammans med Dopplex DMX, ATP och ABI-set.

Realtidsvisualisering av vågformer
via USB 

•  Visar dopplerns spektrala vågformer i 
färg i realtid.

• Dopplerindex kan beräknas för att   
 passa de kliniska kraven. (V5.1)

Fördefinierade profiler

•  Enklare konfiguration av testerna.

•  Flexibilitet gällande längden på och 
antalet lagrade kurvor.

PPG-vågformer och tryck

•  Realtidsdisplay av PPG-vågformer 
och tryck när tillbehöret APPG-probe 
används.

Integrerad PDF-generator
• Slutrapporter kan sparas som en PDF-fil och överföras  
 till externa EPR-system.

• Blandade modalitetsprofiler kan skrivas ut på en  
 enkelrapport, t.ex. arteriell, venös och PPG.



Överföring av lagrade data

• Vågformer och ljud som lagrats på   
 SD-kortet kan överföras, arkiveras och  
 skrivas ut.

En integrerad databas för att lagra 
patientdata och dopplerljudfiler

• Stöder konfigurationer med flera   
 användare, ansluter till SQL   
 Express och komplett SQL-databas.

• Perfekt för sjukhus, kliniker och   
 läkarmottagningar.

Spelar upp dopplerljud

•  Spelar upp flödesseparerade 
dopplerljud med vågformer för 
diagnosställning.

•  Perfekt för undervisning.
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Teknisk specifikation
Lägsta krav på maskinvara

Processor Pentium i3 eller likvärdig (dual core) processor (32 eller 64bit)

Minne 2 GB RAM (8 GB rekommenderas)

Lagring 40 GB fritt utrymme

Grafik 1024 x 768 upplösning 

Anslutningar Extra USB-kontakt för DMX (USB 2 rekommenderas) 

Programvarukrav

Operativsystem Windows 7, 8.1 och 10 (32 eller 64 bit)

LIT 780055/SV-1

Konfigurationer för en eller flera användare*
DR5 finns tillgänglig i flera olika varianter för att passa den efterfrågade konfigurationen och budgeten.

SQL Server

DR5 Enterprise Multiuser

DR5EMU: Multiuser Enterprise-versionen inkluderar alla 
konfigurationer för att jobba med en extern SQL-databas. 
(5 PC-licenser – samtidig åtkomst till databasen)

Också tillgänglig i en enkel PC-version, DR5E. 
Nödvändiga produkter (i exemplet med flera användare)

1x DR5EMU och 1x DR5E. 

Obs: varje användare kommer ha samtidig åtkomst till DR5-databasen 
som är lagrad på en SQL eller SQL Express-server*.

Exempel med flera användare

DR5 Enkel licens

DR5: En databasversion med lokala filer för en eller flera 
användare (1 PC-licens).

Nödvändiga produkter: 1 x DR5.

Också tillgänglig i en version med 5 PC-licenser, DR5ML, 
utan samtidig åtkomst till databasen.

Obs: varje användare måste aktivera DR5 på sitt användarkonto genom 
att använda samma aktiveringskod. DR5-fildatabasen lagras på PC1.

* SQL eller SQL Express medföljer inte.
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