
 

Tester funkcji TBH-400 
 

 

 

 

Technika 
pomiarowo-kontrolna dla 

medycyny i przemysłu 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urządzenie do symulacji termometrów  medycznych,  

urządzeń do pomiaru rzutu serca,  

inwazyjnych i nieinwazyjnych urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi 

 
�  temperatura 0 – 70 °C  

� generacja sygnałów NIBP   

�  generacja statycznych oraz dynamicznych 
  sygnałów IBP 

 

�  do wyboru do 4 objętości serca   

 

�  dopuszczony do kalbracji  
  medycznych termometrów 

 



 

Dane techniczne 

(Określona dokładność pomiaru odnosi się do wartości zmierzonej. Z zastrzeżeniem zmian technicznych i omyłek. 03/2012) 
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Napięcie zasilania: ac 83 V – 264 V, ± 10 %, 50 / 60 Hz 
 wzgl. praca z wewnętrznym akumulatorem 
Moc nominalna: max. 25VA 
Klasa ochronności: zasilanie wewnętrzne 
  
Temperatura otocznie: +5 - +40°C 
Temperatura przechowywania: -10 - +50°C 
Zegar:  10 - 60 min  w 10 min krokach, ± 1 sec 
Interfejs: 1 x RS-232 do podłączenia komputera PC 
  
Wyświetlacz cyfrowy: 4 x 16 char wyświetlacz 
Klawiatura 8 przycisków na folii 
  
Akcesoria 1 x RS-232 kabel 
 Łdowarka lub zasilacz 
  
Dane mechaniczne: Obudowa z lekkiego metalu IP20 
Wymiary: 140 x 220 x 30mm (Sz x W x G) 
Ciężar: ca. 2,0kg symulator 

ca. 6,5kg incl. walizka i akcesoria NIBP 
  
  
Symulacja- i zakres pomiarowy  
  
Temperatura: 0 - 70°C w 1°C krokach, ± 0,01°C  
  
Rzut serca: 3, 5, 7, 9 l/min, ± 0,3 l/min 
Temperatura krwi: 37 °C, ± 0,1 °C 
Temperatura Injektatu: 4, 12, 20° C, ± 0,1 °C 
  
Statyczne ciśnienie krwi (IBP): 0 - 400 mmHg w 1mmHg krokach, ± 1mmHg  
 
 
 
 

  

Sygnały dynamiczne (IBP): ± 1 mmHg  

ARP 120 / 80 mmHg Ciś. w tętnicy promieniowej  
AFP 130 / 70 mmHg Ciś. w tętnicy udowej   
CVP 10 / 0 mmHg Ośrodkowe ciś. żylne   
PAP 25 / 10 mmHg Ciś. w tętnicy płucnej   
PAWP 10 / 0 mmHg Ciś. zaklinowania w tętnicy płucnej  
LVP 10 / 0 mmHg Ciś. w lewej komorze serca  
LAP 5 / 0 mmHg Ciś. w lewym przedsionku   
RVP 25 / 0 mmHg Ciś. w prawej komorze serca   
RAP 5 / 0 mmHg Ciś. w prawym przedsionku   

Arytmia: Aorta zwolniona 110 / 80 mmHg  
 Aorta przyspieszona 170 / 20 mmHg  
Częstotliwość pulsu (IBP): 30 – 150 bpm w 10 bpm krokach, ± 2bpm   
Puls między 1 arytmią: 0-20 w pojedyńczych krokach  
   
Nieinwazyjne ciśnienie krwi 0,1 %   
Manometr (NIBP): 0 – 750 mmHg w 1mmHg krokach, 0,1% 

FS  
 

Pomiar szczelności (NIBP): 1 – 15 min w 1min krokach, ± 0,1 
sekundę 

 

Częstotliwość pulsu (NIBP): 80 bpm, ± 2 bpm  
Pojemność (NIBP): 100, 500 ml  
Skurcz (NIBP): 120 mmHg, ± 3 mmHg  
Rozkurcz (NIBP): 80 mmHg, ± 3 mmHg  
   
Akcesoria (NIBP): Ręczna pompka do kalibracji 

Adapter z setem połączeniowym 
Pojemnik różnicy ciśnień 100 i 400 ml 
Walizka 

 

   
   
   
 

 

 

 

Symulacja temperatury 
 
Symulacja temperatury jest zrealizowana poprzez 
odpowiednie wartości rezystancji i może być 
wykorzystana do symulacji temperatury w 
monitorach pacjenta lub termometrach 
medycznych. Podłączenie testera z monitorem 
pacjenta odbywa się poprzez specjalny kabel np. 
SPL611_YSI_N401. Symulacja temperatury 
dopuszczona jest do kalibracji termometrów 
medycznych. 

 

Symulacja rzutu serca CO 
 
Symulacja rzutu serca służy do generowania 
parametrów-CO poprzez odpowiednie wartości 
rezystancji i sygnały cyfrowo-analogowy do 
jednostki-CO w monitorach pacjenta. Symulować 
można również włącznik ręczny i nożny. Gniazda 
+OUT i –OUT służą do nadawania sygnałów. 
System-CO podłączamy specjalnym kablem np. 
SPL64X_PhilipsHP z testerm TBH 400. 
Symulacja-CO jest jednym z punktów 
pomiarowych okresowego przeglądu 
technicznego. Pomiar ten można stosować tylko 
tam gdzie występuje technologia pomiaru zwana 
termodylucją. 

 

Inwazyjna symulacja ciśnienia krwi IBP  
 
Symulacja-IBP służy do symulacji statycznych i 
dynamicznych ciśnień, wzgl.  przebiegów ciśnień. 
Odpowiednie sygnały z przetwornika cyfrowo-
analogowego będą nadawane poprzez pasujący 
kabel do jednostki-IBP w monitorze pacjenta. 
Symulacja-IBP jest jednym z punktów kontroli 
technicznej bezpieczeństwa urządzeń 
medycznych (STK). 
 

Nieinwazyjna symulacja ciśnienia krwi NIBP  
 
Symulacja-NIBP służy do generowania 
dynamicznych przebiegów ciśnień poprzez 
pompkę- i sterownik zaworów do jednostki-NIBP w 
monitorach pacjenta i ciśnieniomierzach 
medycznych. Przy pomocy wbudowanego czujnika 
ciśnienia można zmierzyć wartości ciśnienia 
(funkcja manometru). Czujnik ciśnienia jest 
podstawą do  pomiaru szczelności i pomiaru 
stawki spadku ciśnienia. Połączenie do systemu 
ciśnienia następuje poprzez adapter z 
odpowiednim przyłączem. Symulacja-NIBP służy 
do przeglądu technicznego urządzeń do pomiaru 
ciśnienia. 
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Ciśnienie w tętnicy udowej 
 
Aorta femoral pressure  
 
130 / 70 mmHg (AFP) 

 

 
 
Ciśnienie w tętnicy promieniowej 
 
Aorta radial pressure 
 
120 / 80 mmHg (ARP) 

 

 
 
Ośrodkowe ciśnienie żylne 
 
Central vein pressure 
 
10 / 0 mmHg (CVP) 
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Ciśnienie w tętnicy płucnej 
 
Pulmonary aorta pressure 
 
25 / 10 mmHg (PAP) 

 

 
 
Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej 
 
Pulmonary-ast-wedge-position 
 
10 / 0 mmHg (PAWP) 

 

 
 
Ciśnienie w lewej komorze serca 
 
Left ventricle pressure 
 
10 / 0 mmHg (LVP) 
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Ciśnienie w lewym przedsionku  
 
Left atrium pressure 
 
5 / 0 mmHg (LAP) 

 

 
 
Ciśnienie w prawej komorze serca 
 
Right ventricle pressure 
 
25 / 0 mmHg (RVP) 

 

 
 
Ciś. w prawym przedsionku 
 
Right atrium pressure 
 
5 / 0 mmHg (RAP) 
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