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 PC EKG propojení kabelemBezdrátové PC EKG

SE-1010 PC EKG 

Veliká kapacita pro ukládání dat a výkonný software pro správu dat

PDF, DOC, BMP a JPG formát záznamů pro přenos E-mailem

XML, DICOM, SCP, PDF, JPG export záznamů

Pokročilé analytické funkce: Vektorové EKG (3D), Timed VCG, SAECG,

Heart Rate Turbulence (HRT), QT interval, Dispersion, High Frequency EKG, 

Frequency Spectrum Cardiogram

12 svodové křivky v reálném čase a ST segment/trend zobrazení

Kon>gurovatelné protokoly testů včetně Bruce a upravených

Bruce protokolů

Možnost připojení k GDT

Volitelně: 

Bezdrátový vzorkovací modul

Zátěžový test včetně 

monitorování krevního tlaku

Pomocí vzorkovacího modulu a pro sběr EKG signálu a sady komplexního softwarového 

programu pro vzorkování, analýzu, ukládání a revizi 12-kanálového EKG, EDAN PC EKG systém 

poskytuje komplexní řešení pro klidové EKG a zátěžový test. Software je kompatibilní s 

operačními systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 a je schopen pracovat

s PC i tablety.

 

SE-1515 15/16-svodové PC EKG 

Intuitivní prostředí a uživatelsky příjemný design

Podpora až 30 minut vzorkování EKG

Automatická detekce a indikace arytmie 

Spolehlivá automatická interpretace pro následnou diagnózu

Management událostí umožňuje následnou manuální diagnózu

Možnost úpravy závěrečné zprávy EKG

Sdílení databáze a síťování

PDF/XML/SCP/DICOM/JPG/BMP/DOC formát exportu dat

Podpora HL7/DICOM 

Volitelně:

DP12 vzorkovací modul propojení kabelem

DX12 vzorkovací modul bezdrátový

Zátěžový test včetně monitorování krevního tlaku 

 

SE-1515 PC EKG vám poskytuje komplexní EKG řešení, které integruje klidové EKG,

zátěžové EKG a správu dat v jednom PC softwaru. Jeho uživatelsky přívětivé

prostředí a spolehlivá interpretace pomáhá zlepšit klinickou efektivitu lékařů.

S nejnovějším DE15 vzorkovacím modulem jsou lékaři schopni provádět standardní 12-svodové

EKG vyšetření a rovněž snadno rozšířit test na 15/16 - svodové jen tím, že přidají 4 oddělené svody. 

 

Holter Systém

Kompletní záznam 24/48/96 hodin a až 7 dní nahrávacího času

Klasi>kace QRS šablon

Analýza arytmií

Analýza změn ST segmentu a vyhodnocení segmentu

z ischémie myokardu

Analýza Variability srdeční frekvence (HRV) 

Analýza sysndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) 

Analýza >brilace síní 

Analýza Heart Rate Turbulence (HRT) 

Otevřené komunikační formáty GDT / XML

 

Váha záznamníku pouze 42g

2/3/12-kanálové digitální nahrávání

Zobrazení křivky v reálném čase

Až 7 dní nahrávání s jednou AAA baterií

SD karta pro rozšíření paměti

Detekce stimulátoru

Holter Software

Holter Záznamník

Výkonný software

DE15 
15/16-svodový propojení kabelem 

Vzorkovací modul

DP12

 12-svodový vzorkovací modul 
propojení kabelem

vý  tlaku 

DX12

12-svodový bezdrátový 
vzorkovací modul
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Kardiologie - Diagnostické PC EKG

Nový DE15 vzorkovací modul

    Kompaktní a uživatelsky příjemný design

    Samostatně dělené pacientské svody

    Diody zobrazující kvalitu EKG signálu : zelená, oranžová a červená  

    Tlačítko One-touch pro 1 dotyk

LHL s.r.o., Lipová 17/18, 400 10, Ústí nad Labem
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