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Az Innomed Medical Zrt nagy gyakorlattal rendelkezik humán betegőrző monitorok 
fejlesztésében, gyártásában. 
Jelen pályázati támogatással, az állatgyógyászat számára kíván fejleszteni speciális, ennek a 
területnek a sajátosságait figyelembe vevő monitor családot. 
A projekt eredményeként gazdaságos, a különféle állatokra és különféle szituációkra (műtét, 
vagy normál életvitel közbeni) optimalizált biológiai jel monitorozó készülékek, szenzorok 
készülnek el. 
 
A projekt keretében kifejlesztendő állatorvosi betegőrző monitorunk magából a monitor 
készülékből a hozzá vezeték nélkül csatlakozó telemetrikus mérőegységből, szenzorokból, 
elektróda vezetékekből fog állni. A készülék által mérhető legfontosabb paraméterek:  
 
− EKG,   
− légzés,  
− oxigénszaturáció,  
− invazív, vagy nem invazív vérnyomás.   
− Hőmérsékelt  
 

http://www.innomed.hu/www.nfu.hu
http://www.magzrt.hu/


Természetes piaci igény, hogy a monitorozás eredményét számítógépre lehessen menteni, és 
ott rendszerben tanulmányozni, összehasonlítva a korábbi mért eredményekkel.  
Új konstrukciós kialakítás a monitorral vezeték nélküli kapcsolatban lévő kisméretű
mérőegység, amely az állatra rögzíthető, rövid, speciális érzékelőkkel ellátva. A csekély 
méretű, ám robosztus, ütésálló, sokfunkciós mérőegység megkonstruálása kihívás a 
mérnökcsapatnak. 
 

A

méretjellemzők hangsúlyozottan fontosak: Az állatra csatlakozó egységnek olyan kis  
méretűnek kell lennie, hogy az állatot minél kevésbé akadályozza, vagy feszélyezze a 
normális életvitelben. A monitor is könnyű és kisméretű legyen, hogy az orvosnak ne 
jelentsen gondot a készüléket a terepre szállítani. A kis méretek mellett a mai kor elvárása az 
esztétikus a divatot követő, formatervezett külső.

Fentiekhez szervesen kapcsolódva éppen ezért a monitorozás zavartalanságát, magas szintjét a 
legkorszerűbb alkatrészek, anyagok felhasználásával kívánjuk elérni. A projekt teljes 
életciklusa során a tervezéstől a gyártásig kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítésének. Beszállítói körünktől követelmény az ISO 
minőségirányítási rendszer (ISO 9001 és/vagy 14001) szerinti működés, a környezettudatos 
magatartás szem előtt tartása. A gyártás során a viszonylag kis méret lehetővé teszi a 
logisztikai, közlekedési költségek csökkentését, csomagolóanyag- megtakarítását. A készülék 
a legnagyobbrészt ólommentes alkatrészekből épül fel, a kisméretű, miniatürizált mérőegység, 
és a monitor egység az életciklusa végén könnyen szelektálható, újrahasznosítható 
alkatrészekből épül fel.  
Nagy hangsúlyt fektetünk minél kisebb energiafelvételre, a minél ideálisabb akkumulátor-
kezelésre (minimalizáljuk a cserék számát).   
 
Az elektródák és szenzorok kialakításánál, lehetőség szerint mellőzük az egyszer használatos  



elemek alkalmazását, és a gyakrabban cserélendő szenzor vezetékeket is újrahasznosítható  
anyagból gyártatjuk.  
 
A kis méret és akkumulátoros működés miatt az áramkör fogyasztását a lehető legkisebbre  
kell tervezni, így az úgynevezett nanowatt technológiájú processzorok alkalmazása indokolt. 
 
A szenzorok és elektródák terén is kutatásra és fejlesztésre egyaránt szükség lesz, mivel 
jelenleg a piacon beszerezhető érzékelők az állatorvosi őrzőmonitornál nem felelnek meg, 
hiszen sok állatfajnál (fajtánál) nagyon korlátozottan, vagy egyáltalán nem használhatók. Már 
az EKG elektródaként használt krokodil csipeszek is problémásak a nagyon kicsi és nagyon 
nagyméretű állatoknál.   
 
Nagy kihívást jelent az állatfajok (fajták) sokaságára való felkészülés nemcsak érzékelők és 
mérési módszerek, hanem jelfeldolgozási szempontból is. Egyrészt a feldolgozandó jelek 
amplitúdó és frekvencia jellemzői jelentős eltéréseket mutatnak, másrészt nem állnak 
rendelkezésre standard adatbázisok a teszteléshez, a humán biológiai jelekkel ellentétben.   
Fentieken túl nem rendelkezünk állatgyógyászati készülékekre érvényes szabványokkal sem.  
Állatorvosi EKG szakkönyv csak kevés van, a többi paraméterek mérésével kapcsolatos pedig 
egyáltalán nincs. 
 

A projektet 2010.07.15-re sikeresen befejeztük. Jelenleg a gyártás előkészítés, technologizálás 
folyik. 
Elkészült az új monitor az önálló vezetéknélküli mérőmodullal – amely modul akár 
közvetlenül számítógéppel, a monitor nélkül is használható. 
 

Elkészült  a miniatűr szenzor, normál életvitel közbeni monitorozásra. 
 

Elkészült néhány szenzormegoldás az állat műtétek egyszerűsítése érdekében. 




