
•  Intuitive touch screen control 
Easy to use

•  Pulse oximetry and heart rate 
Accurately measure heart rates up to 900bpm

•  Warming and temperature control 
Safely warm the animal without overheating

•  Automatic ventilator 
Ventilate animals from 3g to 1,250g

•  End-tidal CO₂ and respiratory rate 
Delivers clear, accurate capnogram

More innovative products for your research: CODA

SomnoSuite®
Low-flow electronic vaporizer

www.animalab.eu

PhysioSuite®
Multi-physiological monitor with  
warming, temperature control and 
ventilation 

1116 Litchfield Street 
Torrington, CT 06790

10.18.1

Visit our website for additional product information.

•  Integrated electronic vaporizer 
Auto-calculates flow rate based on animal weight

•  Built-in air compressor 
Operates with room air or compressed gas

•  Flow rates from 25mL to 1L 
Requires less isoflurane

•  Intuitive touch screen control 
Easy to use

•  Induction chamber flush 
Minimize exposure to waste anesthesia gases

•   Efficient design 
Compatible with stereotaxic devices

•  Modular capability 
Select modules for a variety of functions

•  Multi-animal capability* 
Greater efficiency

* Our clinical department will be pleased to review your 
study protocol to confirm that our product will meet  
your specific study requirements.

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi



CODA Noninvasive Blood Pressure

CODA Surgical Monitor

1-Animal

Includes: 
• Controller
•  RightTemp® temperature monitor and  

homeothermic control module
• Cuff kit
• Far infrared warming pad
• Non-contact infrared thermometer

Options:
• Animal holder
• Database software

FREE RightTemp® 
Temperature monitor and  
homeothermic control module  
with purchase of the CODA Monitor. 

CODA High Throughput

2, 4, 6 or 8 animals simultaneously 
(up to 48 animals)

Includes: 
•  Controller
• Custom stand
• Database software
• Cuff kits
• Animal holders
• Far infrared warming platforms (1 or 2)
• Non-contact infrared thermometer

Options:
•  Additional channels
• Laptop computer
• Onsite installation and In-Service training 
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Contact us today to learn more about the CODA systems
www.animalab.eu  |  info@animalab.eu

Mankiet okluzyjny

Mankiet do rejestracji
ciśnienia objętościowego
[VPR]

Rejestracja ciśnienia objętościowego [VPR]

VPR to dokładna, klinicznie potwierdzona,
opatentowana metoda odpowiedzi
objętościowo-ciśnieniowej do pomiaru ciśnienia krwi
u myszy i szczurów poprzez określenie objętości
krwi w ogonie za pomocą czujnika rejestrującego
ciśnienie objętościowe i opaski okluzyjnej na ogonie.

Rejestracja ciśnienia objętościowego

Ciśnienie skurczowe

Rozkurczowe ciśnienie krwi

Średnie ciśnienie krwi

Tętno

Objętość krwi z ogona

Przepływ krwi w ogonie
Co mówią naukowcy:

„ Rejestrowanie ciśnienia objętościowego (VPR)
doskonale korelowało z bezpośrednim ciśnieniem
krwi. Wypróbowaliśmy wiele cieszących się
dużym uznaniem urządzeń NIBP, które zostały
nam przysłane na próbę i żadne z nich nie było
satysfakcjonujące.
 
Tylko CODA działała dobrze w naszym
laboratorium. Dane okazały się  przydatne
i przekonujące.”

Kompatybilny z MRI
Mierzy ciśnienie krwi w trakcie obrazowania

Do użytku z myszami o masie 8 g do 950. g szczurów
Pojedynczy system dla wielu zakresów wagi

Mierzone ciśnienie rozkurczowe - nie obliczane
Dokładne dane do Twoich badań

Pomiary na podstawie objętości i ciśnienia
Łatwe uzyskiwanie odczytów od ciemnoskórych zwierząt

Przezroczyste uchwyty z ciemnym stożkiem nosowym
Dokonuj pomiaru na przytomnych lub uśpionych zwierzętach

1 rok 100% gwarancji
(Możliwość rozszerzenia gwarancji do 3. lat)

Ponad 1000 recenzowanych publikacji i badań walidacyjnych.

Zalety systemu CODA
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Occlusion Cuff 

Volume Pressure 
Recording [VPR]  
Cuff 

Volume Pressure Recording [VPR]  
is an accurate, clinically validated, patented 
method to measure the blood pressure in  
mice and rats by determining the tail blood 
volume using a volume pressure recording  
sensor and an occlusion tail-cuff.

Volume Pressure Recording

• Systolic Blood Pressure

• Diastolic Blood Pressure

• Mean Blood Pressure

• Heart Rate

• Tail Blood Volume

• Tail Blood Flow
What your colleagues are saying: 

“ Volume Pressure Recording (VPR)  
correlated perfectly with direct blood 
pressure. We have tried many highly  
acclaimed NIBP devices sent to us  
for trial and none of the devices were 
satisfactory. Only the CODA worked  
well in our lab. We found the data quite  
useful and convincing”

Both CODA systems feature:

•  MRI Compatible 
Measure blood pressure in imaging applications

•  Measure 8 gram mice to 950 gram rats 
Single system for multiple weight ranges

•  Diastolic BP measured - not calculated 
Accurate data for your research

•  Measurements based on volume and pressure 
Easily obtain readings from dark-skinned animals

•  Clear holders with dark nosecone 
Measure awake or anesthetized animals

1-Year 100% Parts & Labor Warranty  
(3-Year extended warranty available)

Over 1,000 peer-reviewed publications 
and validation studies to date.

Dla 1 zwierzęcia

Zawiera:
Kontroler
Monitor temperatury RightTemp® i moduł
kontroli homeotermicznej
Zestaw mankietów
Platforma grzewcza z promieniowaniem
dalekiej podczerwieni

• Bezdotykowy termometr na podczerwień

Opcje:

• Uchwyt na zwierzę
• Oprogramowanie

BEZPŁATNY RightTemp®
Monitor temperatury z modułem
kontroli homeotermicznej
przy zakupie monitora CODA.

Dla 2, 4, 6 lub 8 zwierząt równocześnie
(do 48 zwierząt)

Zawiera:
Kontroler
Statyw
Oprogramowanie
Zestaw mankietów
Uchwyty na zwierzęta

Platforma grzewcza (1 lub 2) z promieniowaniem
dalekiej podczerwieni 

• Bezdotykowy termometr na podczerwień

Opcje:

•

Dodatkowe kanały•
Laptop•

Instalacja i szkolenie

Monitor operacyjny CODA Wysokoprzepustowy CODA

Bezpłatne demo systemu w Twoim laboratorium? Skontaktuj się z nami!

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

info@animalab.pl   |   www.animalab.pl



CODA
Noninvasive blood pressure

SomnoSuite® PhysioSuite®
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•  Intuicyjny panel sterowania
Łatwy w obsłudze

•  Pulsoksymetria i tętno
Dokładny pomiar tętna do 900bpm

•  Warming and temperature control
Bezpieczne ogrzewanie zwierzęcia bez ryzyka przegrzania

•  Automatyczny wentylator
Dla zwierząt o masie od 3g do 1,250g

•  Końcowo-wydechowe CO₂ i częstość oddechowa
Zapewnia wyraźny, dokładny kapnogram

www.kentscientific.com

• Zintegrowany, elektroniczny waporyzator
Automatycznie oblicza natężenie przepływu na podstawie masy zwierzęcia

•  Wbudowany kompresor powietrza
Działa z powietrzem pokojowym lub sprężonym gazem

•  Natężenie przepływu od 25mL do 1L
Mniejsze zużycie izofluranu

•  Intuicyjny panel sterowania
Łatwy w obsłudze

•  Komora indukcyjna
Zmniejsza ekspozycję na odpadowe gazy anestetyczne

•  Efektywna konstrukcja
Kompatybilny z urządzeniami do stereotaksji

•  Modułowy
Umożliwia wybór modułów z różnymi funkcjami

•  Możliwość anestezji wielu zwierząt*
Większa wydajność

* Dział kliniczny Kent Scientific z przyjemnością zapozna się
  z protokołem badania, aby potwierdzić, że SomnoSuite
  spełni określone wymagania dotyczące badania.

www.animalab.pl

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej

Waporyzator niskoprzepływowy Monitor multifizjologiczny
z ogrzewaniem, kontrolą
temperatury i wentylacją

Więcej innowacyjnych rozwiązań




