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■ تسجيل وتحليل البيانات

المزايا والفوائد
n

نظام كامل لتسجيل و تحليل 
التدفق

n
درجة عالية من الدقة في 

قياس حجم التدفق

n
المعيار الذهبي في قياس 

التدفق باستخدام تقنية 
الموجات فوق الصوتية 

العابرة

n
يعتبر المجس المستخدم 
حول الوريد األداة األفضل 

للقيام بدراسات حادة و مرنة 
في الجسم الحي

n
أجهزة استشعار التدفق 
للقيام بالدراسات حول 

التدفق من الحيوان الحي

n
إشارة الخرج توصل مباشرة 

PowerLab بجهاز الـ

n
المحددات النموذجية التي 

يتم قياسها تتضمن:
تدفق الدم في األوعية   •

الدموية
(CO) نتاج القلب  •

حجم الضربة  •
تدفق الدم من الكلى  •
التدفق في األنابيب  •

 Transonic ونظم قياس التدفق الـ ADInstruments الخاصة بالـ PowerLab ان نظم تسجيل االشارة الـ
تزود الباحثين بآلية تسجيل، تحليل وعرض للبيانات بطريقة دقيقة جدا سواء تم اجراء التجربة في داخل 

جسم الحيوان الحي أو خارجه.

تستخدم أنظمة الـ Transonic لقياس التدفق باستخدام تقنية عبور اإلضاءة بالموجات فوق الصوتية والتي 
كان تعتبر المعيار الذهبي في قياس حجم الدم المتدفق على مدى العقدين الماضيين. والميزة الرئيسية 
لتقنية عبور الموجات فوق الصوتية هو أن المؤشر ال يتأثر باالضطرابات التجريبية أو تغييرات في االوعية 
الدموية. توفر هذه التقنية لمقياس حجم تدفق لم يسبق مثيال له مرفق مع مجس التدفق وجهاز استشعار 

التدفق معيير وجاهزة لالستخدام الفوري.

البيانات باستخدام  الـ PowerLab لتسجيل  الـ Transonic مباشرة بنظام  التدفق  يتم توصيل جهاز قياس 
  PowerLab الـ  نظم  باستخدام  سهله  بطريقة  التدفق  بيانات  تسجيل  يتم  القياسية.   BNC الـ  مدخالت 
المرفقة مع برنامج الـ ®LabChart و من ثم يتم تحليل نتائج هذه البيانات في وقت حقيقي خالل التسجيل 
التسجيل الستخالص المحددات المطلوبة. مرونة هذه األجهزة والبرمجيات تتيح للمستخدم  الحي أو بعد 

تسجيل وتحليل ما يصل الى 32 قناة للبيانات عالية الدقة في وقت واحد.

الحي  الجسم  في  اجرائها  يمكن  التي  التطبيقات 
تشمل ما يلي:

 وظيفة عضلة القلب
n

 الدورة الدموية للشريان التاجي
n

 وظيفة الرئة
n

 ارتفاع ضغط الدم الكلوي
n

 أنواع التخثر
n

 تبادل المواد الغذائية
n

 دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي 
n

  ديناميكة تدفق الدم أو الدورة الدموية للجنين 
n

أو المرأة الحامل

أنظمة الـ®PowerLab لتسجيل االشارة 
وأنظمة الـ®Transonic لقياس التدفق

قياس التدفق من داخل جسم 
الحيوان الحي أو خارجه
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تسجيل و حتليل البيانات

التحليل و  التسجيل  وأنظمة  المناسبة  والمجسات   Transonic الـ  التدفق  مقياس  أنظمة  تستخدم  بحيث  للفئران  السباتية  الشرايين  في  الدم  تدفق  انسداد  بفعل  التخثرة  حالة  في  أو  الطبيعية  الحالة  في  التطبيق  هذا  استخدام  يتم 
 الـ ADInstruments PowerLab وبرنامج الـ LabChart. أرسل البروفيسور كريستين رايت األستاذ المشارك بجامعة ملبورن، أستراليا هذه البيانات.

تعتبر نظم الـ ADInstruments لتسجيل و تحليل البيانات و المؤلفة من الـ PowerLab و برنامج الـ LabChart مثالية لتسجيل وتحليل المتغيرات و محددات القلب 
 ADInstruments الـ برنامج  يسمح  العلمية.  المجالت  من  مئات  في  ونشرت  البحثية،  األوراق  من  اآلالف   ADInstruments الـ  بنظم  استشهد  وقد  الدموية.  واألوعية 
من  العديد  بعده، وعرض  أو  الحي  التسجيل  الحسابية خالل  العمليات  وتنفيذ  الخام،  البيانات  من  قناة   32 إلى  يصل  ما  باستمرار، وعرض  بالتسجيل  بالقيام  للمستخدم 
النوافذ التحليل واستخراج تلقائيا المتغيرات أو تصدير البيانات الى برامج أخرى. يسيطر على أجهزة الـ ADInstruments بواسطة البرامج وكما تقوم هذه البرامج بإعداد 
المحددات المراد تسجيلها في ثوان معدودة مثل نطاقات والمرشحات. يتم حفظ كل المعلومات، بما في ذلك إعدادات التجربة، والمعايرة، وبيانات الخام والقيم المحسوبة 

في ملف واحد.

التطبيق حول الوريد - الشرايين السباتية للجرذ

:PowerLab مزايا الـ
nنظم متوفرة بأربعة، ثمانية أوستة عشر مدخال أو قناة تسجيل

n تسجيل العينات بطريقة حية وسريعة يصل الى 200 كيلو هرتز لكل قناة
(400 كيلو هرتز بشكل اجمالي)

n(أجهزة و برمجيات) مجموعة واسعة من الترشيحات

nالمدخالت والمخرجات الرقميه للسيطرة أدوات خارجية

n عالي السرعة لالتصال بنظامي USB 2.0 الناقل المتسلسل العام الـ
 Mac® و الـ Windows® الـ

nمدخالت جاهزة لتوصيل مع اي مضحم ومحسن لالشارة ومحوالت الطاقة

n بطريقة سهلة Transonic يتم ربط جهاز مقياس التدفق الـ

:LabChart مزايا الـ
n ،يتم من خالل البرامج تحديد عدد العينات المراد تسجيلها في الثانية

النطاقات، ومجموعة إعدادات المرشح

n32 يمكن تحديد معدل تسجيل العينات مختلف لكل القنوات الـ

nسهولة في التعيير باستخدام وحدات التحويل المرفقة بالبرنامج

n استخراج البيانات بشكل ألي خالل التسجيل الحي أو بعده

n ربط وتصدير البيانات المستخرجة خالل التسجيل الحي والمحفوظة في
 Excel ببرامج أخرى لعرض البيانات مثل الـ OLE جداول بيانات بطريقة الـ

n للدالة على حدث ما خالل LabChart يمكن وضع تعليقات في ملفات الـ
التسجيل الحي أو بعده

nأتمتة إجراءات التجربة

n(وحدات الماكرو) أتمتة المهام المتكررة
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املجسات التي تستخدم حول الوريد و أنابيب االستشعار
 Transonic عمل مبتكر لقياس عبور الموجات الفوق الصوتية من خالل أنظمة الـ Transit-Time حصل على براءة اختراع في عام 1983، بحيث تعتبر هذه التقنية الـ
ذات سرعة أعلى من الصوت، وكما أعتبرة ألكثر من عقدين المعيار الذهبي لقياس حجم التدفق. ويتم التحقيق من مصداقية النتائج المنشورة لهذا النظام بشكل مستقل 

في العديد من التطبيقات والمشار إليها في اآلالف من المنشورات.

مجس التدفق حول الوريد
يتوفر المجس المستخدم حول األوعية للقيام بقياسات حادة ومزمنة من التدفق في األوعية الدموية للحيوانات. توضع المجسات خارج 
الشريان وال تتداخل مع تدفق الدم إلى األنسجة المستهدفة. متوفر بطائفة واسعة من األحجام والتشكيالت(0.5 إلى 35 مم). تعتبر 
هذه المجسات األداة األفضل لقياس و تسجيل التدفق في الشرايين الكبيرة و الصغيرة وفي أنواع متعدده، بدءا من الفئران إلى األغنام 

واألبقار. يتوفر أيضا مجس للقيام بقياس المؤشرات القلبية.

أنابيب استشعار التدفق
وتستخدم هذه األنابيب لقياس حجم التدفق في التطبيقات مثل الدراسات على األعضاء المروية المعزولة. يمكن دمج حساس التدفق 
اللحظي بسهولة ضمن األنابيب المخبرية، ويتم معايرتها لقياس حجم تدفق المياه، المحلول المالح، والمحلول المنظم، والدم وسوائل 
أخرى. ان تصميم مجسات األستشعار األربعة يوفر دقة تامة ألية تدفق أقل من 1مل /دقيقة وتصل إلى 100 لتر/دقيقة. أنابيب استشعار 
الغازية بما في ذلك  الغير  السوائل  لقياس معظم  الخارجي لألنابيب مرنة و تستخدم  السطح  المشبكة على   (PXL) المعقمة التدفق 
القياس  العضوية األخرى. بحيث يتم عزلها نهائيا عن أي اتصال مباشر بين ادوات  المالحة والعازلة، والدم والمياه والسوائل  المحاليل 
والسوائل. تتم معايره وبرمجة لقياس لمجموعة من أربعة سوائل مختلفة أو حرارة مختفة أوأنابيب مختلفة مع أجهزة االستشعار المتاحة 

التي تتناسب مع أنابيب ذات أبعاد من 3 الى 32 مم.

Working Heart تطبيقات األنابيب – المؤشرات القلبية في قلب الفأر المعزول بتقنية الـ

  ADInstruments PowerLab سجلت البيانات باستخدام نظام الـ .dP/dt يتم تسجيل متغيرات قلب الفأر المعزول مع األبهر، ضغط األذين والبطين األيسر الضغوط، مؤشرات القلب، وتدفق األبهر واشتقاق الضغط مع مرور الوقت الـ
مع برنامج الـ LabChart. وتم قياس  مؤشرات القلب وتدفق األورطي باستخدام أنظمة التدفق األسرع من الصوت الـ Transonic. أرسل البروفيسور جون هيدريك، من مؤسسة القلب مركز البحوث، جامعة جريفيث، أستراليا هذه البيانات.



Japan
Tel: +81 52 932 6462
Fax: +81 52 932 6755
info.jp@adinstruments.com

International
Tel: +61 2 8818 3400
Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

GLP
21CFR Part11
Compliance

PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor and LabAuthor are registered trademarks and Chart and Scope are trademarks of ADInstruments Pty Ltd. 
All other trademarks are the property of their respective owners ECG09/11

ADINSTRUMENTS.com ISO 9001:2008 Certified Quality Management System 

North America
Tel: +1 888 965 6040
Fax: +1 866 965 9293
info@adinstruments.com

South America
Tel: +56 2 356 6749
Fax: +56 2 356 6786
info.cl@adinstruments.com

United Kingdom
Tel: +44 1865 332 050
Fax: +44 1865 332 051
info.uk@adinstruments.com

Brazil
Tel: +55 11 3266 2393
Fax: +55 11 3266 2392
info.br@adinstruments.com 

Germany
Tel: +49 6226 970105
Fax: +49 6226 970106
info.de@adinstruments.com

South Asia
IN Tel: +91 11 4306 5615
PK Tel: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com 

North Asia
Tel: +86 21 5830 5639
Fax: +86 21 5830 5640
info.cn@adinstruments.com

Australia
Tel: +61 2 8818 3400
Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

South East Asia
Tel: +60 3 8024 5296 
Fax: +60 3 8023 6307
info.sea@adinstruments.com

New Zealand
Tel: +64 3 477 4646
Fax: +64 3 477 4346
info.nz@adinstruments.com

PowerLab systems and signal conditioners meet the European EMC directive. ADInstruments signal conditioners for human use are approved to the 
IEC60601-1 patient safety standard and meet the CSA C22.2 No. 601.1-M90 and UL Std No. 2601-1 safety of medical electrical equipment standards.

يمكنك تبادل البيانات مع زمالئك عن طريق برنامج الـ LabChart Reader. يمكن تحميل هذا البرنامج مجانا من خالل موقعنا على الشبكة العنكبوتيه لعرض 
LabChart وتحليل البيانات الـ

طلب املعلومات

LabChart Pro الـ
.LabChart Pro* تتوفر وحدات تحليل البيانات على حدة أو كمجموعة كاملة مع الـ

وحدة الـ Module Metabolic - يوفر الحساب الحي خالل التسجيل للمتغيرات التالية: كمية انتاج ثاني 
RER ونسبة التبادل التنفسي الـ V

.
E انتهاء فترة التهوئة الـ ،V

.
O2

V، كمية استهالك األكسوجين الـ 
.
CO2

أكسيد الكربون الـ 
وحدة الـ Dose Response Module - إنشاء منحنيات تظهر مدى االستجابة للجرعة، والقيم مثل 

الـ EC50 ومعلمات إضافية

وحدة الـ Module Spike Histogram - يكتشف، يميز ويحلل مجموعة النشاط المتصاعد خارج 
الخلية ويوليد العديد من الرسوم البيانية و االحصاءات

وحدة الـ Blood Pressure Module – يقوم تلقائيا بالكشف وتحليل وانشاء تقرير للمعلمات أو 
المتغيرات من تسجيالت الضغط للشريان أو البطين

وحدة الـ Cardiac Output Module - قياس مؤشرات القلب باستخدام تقنية التخفيف الحراري 
والقيام بحساب ناتج القلب و عرض منحنى قياس التخفيف الحراري الـ Thermodilution عند الحيوانات

تحليل تخطيط القلب الـ ECG Analysis Module – تقوم بالكشف وانشاء تقريرعن 
بداية،السعة، وفاصل الزمني للـ PQRST من اشارة مخطط القلب لإلنسان والحيوان 

وحدة الـ Video Capture Module - يسمح بالتسجيل المتزامن بين التسجيل الحي للبيانات 
 LabChart و الـ QuickTime واألنشطة المحيطه ويتم عرض ملف البيانات والتسجيل معا عبر برنامح الـ

وحدة الـ Heart Rate Variability Module - يعرض ويحلل االختالف أو التغيير في الفاصل 
الزمني بين دقات القلب الـ ECG لإلنسان والحيوان

وحدة الـ DMT Normalization – تقوم بحساب وتوحد الظروف المثلى لما قبل انكماش الشرايين 
Myograph باستخدام تقنية سلك الـ

تحليل القمم الـ Peak Analysis Module - الكشف التلقائي وتحليل متعددة للقمم الغير 
متداخل في طول الموجي التسجيل

وحدة الـ PV Loop Module – تحليل بيانات ضغط البطين األيسر والحجم، وحساب مساحة حلقة 
الضغط-الحجم ومجموعة واسعة من المعلمات الدورة الدموية

وحدة الـ Circadian Analysis Module - لتحليل وتوليد الرسوم وجداول البيانية لإليقاعية 
البيانية اليومية ومتوسطاتها

*LabChart Pro does not include GLP Client and GLP Server software.

أنظمة تدفق الدم و السوائل
PL3508B11 One Channel Perivascular 
System*

PL3508B12 One Channel Tubing Flow 
System*

PL3508B13 Two Channel Perivascular 
System*

1 x PL3508/P PowerLab 8/35
 includes LabChart Pro software

1 x PL3508/P PowerLab 8/35
 includes LabChart Pro software

1 x PL3508/P PowerLab 8/35
 includes LabChart Pro software

1 x T402-PB One Channel Perivascular 
Flowmeter

1 x T402-TB One Channel Tubing 
Flowmeter

1 x T402-PP Two Channel Perivascular 
Flowmeter

1 x MLAC01 BNC to BNC Cable 1 x MLAC01 BNC to BNC Cable 2 x MLAC01 BNC to BNC Cable

PL3508B14 Two Channel Tubing Flow 
System*

PL3508B15 Two Channel Perivascular/
Tubing Flow System*

* اختيار المجس
التطبيقات وأنواع  نتيجة لوجود مجموعة متنوعة من 
المجس  وطلب  شراء  يجب  لذلك  مختلفة  مجسات 
الـ  بممثل  االتصال  يرجى  محدد.  و  منفصل  بشكل 

ADInstruments لمزيد من المعلومات.

1 x PL3508/P PowerLab 8/35
 includes LabChart Pro software

1 x PL3508/P PowerLab 8/35
 includes LabChart Pro software

1 x T402-TT Two Channel Tubing 
Flowmeter

1 x T402-PT Two Channel Perivascular/ 
Tubing Flowmeter

2 x MLAC01 BNC to BNC Cable 2 x MLAC01 BNC to BNC Cable

Software

MLS060/7 LabChart MLS330/7 GLP Client and MLS335 GLP Server

MLS260/7 LabChart Pro  (Includes the modules listed below. Modules are also available for individual purchase.)

MLS390/7 Dose Response (Win) MLS310/7 Heart Rate Variability (Win and Mac) MLS340/7 Cardiac Output (Win)

MLS065/7 DMT Normalization (Win and Mac) MLS240/7 Metabolic (Win and Mac) MLS320/7 Video Capture (Win and Mac)

MLS370/7 Blood Pressure (Win) MLS062/7 Spike Histogram (Win and Mac) MLS395/7 Circadian Analysis (Win)

MLS360/7 ECG Analysis (Win) MLS380/7 Peak Analysis (Win) MLS375/7 PV Loop (Win)
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