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Přístroj VLab - Vascular Laboratory slouží k vyhodnocení patologických stavů vaskulárního systému 
v segmentech končetin.  
 
Indikace 

- Podezření na uzávěrovou chorobu tepen končetin (ICHDk, ICHHk) 
- Sledování účinku léčby žilních a tepenných onemocnění 
- Prevence 
- Diferenciální diagnostika bolestí a otoků dolních končetin 
- Sledování vlivu rizikových faktorů na funkci vaskulárního systému končetin (diabetes, poruchy lipidového 

spektra a dalších) 
 

Přístroj v sobě zahrnuje: 
 

1) Čtyřkanálový optický pletysmograf s automatickým   

• měřením prstového tlaku 

• vyhodnocením parametrů pulzové vlny 

• vyhodnocením reaktivity endoteliálního systému 

 

2) Vzduchový pletysmograf s automatickým snímáním a poloautomatickým vyhodnocením 

• parametrů klidového tepenného průtoku bércem dolní končetiny 

• parametrů tepenného průtoku bércem dolní končetiny při reaktivní hyperemii 

• žilního refluxu v dolní končetině současně s hodnocením parametrů pulzové vlny 

Na přístroji je možné realizovat následující hlavní diagnostické metody a postupy: 
 

 Popis metody Počet současně měřených míst 

1 Měření pulzové vlny optickým pletysmografem 4 

2 Měření prstových tlaků (sledování prokrvení končetin) 4 

3 Žilně svalová pumpa 2 

4 Tepenný přítok (klasická okluzní pletysmografie) 1 

5 Uživatelsky nastavitelné parametry metod  

 
Hlavní měřené parametry jsou: 
 

- Významné parametry pulzové vlny 

- Průtok bércem 

- Doba žilního reflexu 

- Sklon pulzu 

- Úhel vrcholu 

- Kvocient náběh – sestup 

- Poloviční doba vzestupu 

- Inklinační doba 

- Vrcholový čas 
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Název produktu: VLab – Vascular Laboratory 

Účel použití 
Přenosný diagnostický systém určený pro neinvazivní 
diagnostiku vaskulárního systému končetin 

Základní diagnostické metody:  

Tepny klidový přítok Ano 

Žilně svalová pumpa Ano 

Možnost aplikace jako telemedicínský systém Ano 

Možnost funkce bez dostupnosti elektřiny Ano 

Možnost samostatného použití (stand-alone) 
včetně databáze pacientů a jejich měření 

Ano 
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