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Działalność statutowa

─ Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie techniki i aparatury 

medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do 

zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych wyników, 

w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla 

ochrony i promocji zdrowia.

─ Działalność ekspercka w obszarze normalizacyjnym 

i technologicznym dotycząca projektowania, stosowania 

i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów i systemów 

medycznych.

─ Badania techniczne i funkcjonalne aparatury i systemów 

medycznych dla celów certyfikacji. Akredytowane 

laboratorium LAB-ITAM. System zarządzania jakością 

zgodny z dyrektywami europejskimi i normą ISO 9001 oraz 

ISO 13485



Opracowane i wdrożone nowatorskie technologie dla służby zdrowia

System do elektrostymulacyjnej 

Diagnostyki i terapii 

kardiologicznej DiagnoStim

Systemy do 

kardiologicznych 

badań wysiłkowych 

CARDIV 

Systemy monitorowania

i nadzoru matki i dziecka

w okresie ciąży i porodu

MONAKO

Systemy telemonitoringu

medycznego w trakcie 

rehabilitacji domowej 

Revitus

Wielostanowiskowe systemy  do 

spersonalizowanej rehabilitacji 

kardiologicznej PELETON Plus



Najnowsze  opracowania

Systemy telemonitoringu parametrów

psychofizjologicznych chorych i osób

wykonujących zawody wysokiego ryzyka 

BARBAKAN,  VENTUS, ESKADRA

System do elektrokardiografii

płodu w ciąży zagrożonej

KOMPOREL

Zrobotyzowane urządzenia 

rehabilitacyjne do prowadzenia 

wielopłaszczyznowego

ruchu biernego i czynnego 

kończyn z wykorzystaniem 

metod neurofizjologicznych

Termowizyjny system wspomagający 

diagnostykę ran oparzeniowych

i trudno gojących się IRDiagnostics
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Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

Laboratorium funkcjonuje na rynku polskim 
i międzynarodowym: Rosja, Litwa, Niemcy, Szwajcaria 

W 2013 r. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM podpisał umowę o 
wzajemnej współpracy z jednostką notyfikowaną TÜV NORD Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie badań wykonywanych 
w laboratorium LAB-ITAM. 



Badania medycznych urządzeń 
elektrycznych i systemów medycznych 
pod względem bezpieczeństwa 
elektrycznego, mechanicznego, 
termicznego, funkcjonalnego, 
właściwości fizycznych, itp. 

oraz 

badania środowiskowe, np.: wytrzymałość 
na zimno, wytrzymałość na suche gorąco i 
odporność klimatyczna oraz wytrzymałość 
na wilgotne gorąco stałe.
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• defibrylatory serca,
• elektroencefalografy,
• urządzenia do fizykoterapii,
• kardiostymulatory zewnętrzne,
• urządzenia lub systemy do pomiaru EKG,
• urządzenia monitorujące wiele funkcji pacjenta,
• urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną 

z automatycznym powtarzaniem cyklu pomiarowego,
• łóżka szpitalne z napędem elektrycznym i mechaniczne (szpitalne, 

rehabilitacyjne, porodowe), 
• sprzęt rehabilitacyjny,
• zasilacze stosowane w medycznych urządzeniach elektrycznych,
• medyczne urządzenia elektryczne i systemy medyczne 

przeznaczone do stosowania w środowisku domowej opieki. 

Urządzenia najczęściej badane przez LAB-ITAM
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