Qualisys Clinical System
Effektiv och objektiv klinisk gånganalys

Qualisys Clinical System är vår lösning för
kliniska gånglaboratorier där effektivitet,
användarvänlighet och tillförlitlighet
är kritiska aspekter.

• Användarvänlighet – specifikt
anpassad för klinisk gånganalys

Kärnan i själva systemet är Clinical Gait-modulen för Project
Automation Framework (PAF) som tillhandahåller datahantering,
datainsamling och datarapportering, allt via ett gränssnitt
i Qualisys Track Manager-programvara (QTM).

• Interaktiv HTML 5-rapport,
skräddarsydd för klinisk gånganalys

Klinisk gånganalys kräver strikta protokoll och efterlevnad av
regler. Därför är Qualisys Clinical System medicinsk utrustning
i klass 1m1. Systemet kan också byggas ut med hjälp av
kompatibel extern maskinvara, som kraftplattor och EMG-system.

FORSKNINGSANVÄNDNING ELLER KLINISK ANVÄNDNING – VILKEN
GÅNGMODUL SKA JAG VÄLJA?

FU N KT I O N E R

• Klass 1m medicinsk utrustning,
inklusive programvara och
kompatibel extern maskinvara

• Ej begränsad till ett markörset
• Smidig integration med Visual3D
• Anpassningsbar lösning – från 8 till
16 eller fler kameror. Vår personal
och våra distributörer vägleda dig så
att du hittar rätt lösning för ditt labb.

M E D FÖ L JAN D E M AR KÖR SET
• CAST/6DOF (Cappozzo et al. 1995 2 )

Om du utför mätningar på patienter i diagnos-, behandlingsbedömnings- eller
uppföljningssyfte är Qualisys Clinical System rätt val för dig (artikelnr 150401).
Qualisys Clinical System (QCS) är medicinsk utrustning med Klass 1m CE-märkning.

• Leardini (Leardini et al. 2007 3 )

Om du är forskningsanvändare är våra forskningsmoduler mest lämpliga;
se qualisys.com/applications/gait-rehab.

• Oxford Foot Model (Stebbins et al. 20064)
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• Conventional Gait Model

qualisys.com QUALISYS AB

Översikt
Clinical Gait PAF-modulen visas som ett tillägg till Qualisys
Track Manager-programvara (QTM). QTM används för att
ändra kamerainställningar och kalibrera systemet.

Projektvyn ger snabb tillgång till en patients
samtliga filer. Högerklicka på valfri post för
att redigera dess egenskaper.
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Datainsamling
Vid datainsamling vill vi att du ska kunna fokusera på patienten
i stället för på tekniken eller på repetetiva uppgifter som
namngivning av filer. Därför erbjuder vår Clinical Gait
PAF-modul dig en lista med förbestämda mätningsnamn, med
hjälp av ett intuitivt system med röda och gröna knappar.

Färgkodade knappar gör det enkelt att
följa hur ett mätningstillfälle fortskrider.
När de önskade testerna har registrerats
och du vill göra en analys trycker du bara
på knappen Analyse (Analysera).

Markörer kan etiketteras automatiskt med hjälp av
förbestämda Automatic Identification Models (AIM) vilket
sparar värdefull tid. Dessa modeller inbegriper alla markörnamn
och markörfärger, och är klara för din första datainsamling.

Datahantering
Patientdata (t.ex. längd, kroppsvikt och födelsedatum)
skrivs in direkt i QTM. Dessa uppgifter lagras i rörelsefilerna,
så du behöver inte ha och underhålla externa databaser.

Dataanalys

Clinical Gait PAF-modulen har
stöd för eventsättning genom olika
eventsättningslägen inklusive manuell,
en kraftplatta och flera kraftplattor. De
automatiska eventen skapas under
analyssteget med hjälp av Visual3Ds
algoritm för eventsättning.

Klicka bara på ”Analyse”-knappen så exporterar QTM filerna,
kör ett skript i Visual3D för att analysera dem och importerar
resultaten i rapportmallen. Patientdata överförs direkt
till rapporter, vilket gör att misstag undviks och
rapportgenereringen snabbas upp.

Markörset
Vi förstår att det inte finns ett enskilt markörset som passar
alla gånglaboratoriers specifika behov och önskemål. Därför
har Clinical Gait PAF-modulen tre olika markörset, som alla
används vid erkända gånglaboratorier.

Rapporter
Qualisys Clinical-systemet innehåller en Word- och en interaktiv
HTML 5-rapport. Rapporten är baserad på en mall skapad av
Baker, McGinley och Thomason inför seminariet Impairment
focused interpretation vid JEGM-mötet i Miami, 2010.
Videoöverlappning är idealiskt för att
visualisera kraftvektorer och verifiera
markörpositioner.

Kompatibla kraftplattor inbegriper
modeller från AMTI, Bertec och
Kistler. Kraftplattor är idealiska för
att automatisera eventsättning.
Rapporter kommer att visa ledmoment
och arbete när kraftplattor används.
Exempel på en Word-rapport med kinematisk och kinetisk analys.

Maskinvara
Datakabel

Strömförsörjning
för 4 kameror

Qualisys Clinical System kan byggas ut
med Noraxon DTS eller Delsys Trigno
EMG-system. EMG-data registreras
och bearbetas tillsammans med
rörelseanalysdata, och alla resultaten
integreras i en enda rapport.

3 x hybridkablar
ström och data

Kraftplattor/EMG*

Värdkabel
Strömförsörjning
för 4 kameror

Systemet kan byggas ut med hjälp av kompatibel extern
maskinvara som kraftplattor och EMG-system som samverkar
som ett system och som du kan använda på ett säkert sätt
i klinisk miljö.

Vår kalibreringsram inbegriper höjd
justering, vattenpass och justerings
hjälpmedel så att den kan placeras
korrekt ovanpå en kraftplatta.

Kompatibel maskinvara
Qualisys Clinical System är kompatibelt med följande maskinvara:

Komponent Typ

Artikel

Artikelnummer

3+-serien

5003xx+

5+-serien

5005xx+

7+-serien

5007xx+

M1

400100x

M3

400300x

Oqus

2c

500210C

Miqus

Video

400200x

Oqus
Motion capture-kameror
Miqus

Videokameror

DV-kamera
Webbkamera

Kraftplattor

AMTI

Gränssnitt

230614

Blackmagic Intensity Pro

Logitech

230610

USB

OPT400600

230156

Optima Signal Conditioner

OPT464508

230155

Optima Signal Conditioner

Bertec

FP4060-…

Noraxon

Desktop DTS

Delsys

Trigno

EMG

AM650x + USB-2533
230051 (8 ch)
230052 (16 ch)
230081 (8 ch)
230082 (16 ch)

Triggerport på mottagare

Delsys triggermodul

Rekommenderade tillbehör
Tillbehör Artikel

Artikelnummer

Markörer Standard: 14 mm med M4-bas.
Barn/fot: 9,5 mm med M3-bas
Tejp Tejp att fästa markörer med (11 mm x 19 mm)
Kluster Markörkluster (2 kluster)
Kalibrering

10 st

50 st

100 st

160340
160320

160341
160321

160342
160322

160183
160145

600 m kalibreringsram med två stavar

130456

Caltester för verifiering av kraftplatta

150206

Produktens tillgänglighet
På grund av språkkrav finns Qualisys Clinical System för närvarande endast i följande Europeiska länder:
Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
Vänligen kontakta Qualisys om ditt land inte finns med på listan.
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[2] Cappozzo et al. (1995). Clinical Biomechanics, 10, 171–178
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[4] Stebbins et al. (2006) Gait Posture. 2006 Jun; 23(4): 401–10.

QUALISYS AB Sweden
qualisys.com

2017-12-13

Referenser

+46313369400 sales@qualisys.com twitter.com/qualisysab

