EKG holter
CardioTrak
Zaměřeno na rychlé vyhodnocení a každodenní spolehlivost

Automaticky označuje atriální fibrilace! Výjimečné!

Proč se s holterem CardioTrak
tak rychle a příjemně pracuje?

■ Zobrazuje kvalitní křivku s nízkým počtem artefaktů.
■ Automaticky detekuje atriální fibrilace. To významně šetří
čas lékaře a současně snižuje riziko přehlédnutí. Atriální
fibrilace jsou přehledně vyznačeny jak graficky, tak textově.
Informace jsou přeneseny i do závěrečné zprávy.

Automatická detekce atriální fibrilace

■ Má přehledné nástroje pro rychlé hodnocení. Tlačítka

nástrojů jsou řazena v pořadí, v jakém se při procházení
záznamu obvykle používají.

■ Jedním kliknutím získáte přehled o pauzách, tachykardiích
a bradykardiích.

■ Spolehlivý algoritmus šetří váš čas při procházení výsledků
analýzy a minimalizuje riziko přehlédnutí - spolehlivost je
vyšší, než 99,6 % na databázi MIT BIH.

Zobrazení přehledu pauz, bradykardií a tachykardií
stiskem jediného tlačítka
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Malý odolný záznamník
■

Je vyroben z kvalitního pevného plastu.
Napájení jen jednou mikrotužkovou baterií AAA.

■

Záznamník se startuje automaticky po nasazení. Umožňuje i start manuální.

■

V případě výměny baterie během záznamu se sám znovu spustí.

■

Pacientský kabel je konstruován s důrazem na odolnost a snadné použití.
Na výběr je několik pacientských kabelů s různým počtem elektrod.

■

Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti je záznamník komfortní pro pacienty.

Pokročilé nástroje pro náročné uživatele
Mimo standardních nástrojů, obsahuje systém též pokročilé nástroje
analýzy. Jejich ovládání je koncipováno tak, že nijak neruší jednoduché
uživatelské rozhraní.
Jedná se o široký výběr histogramů a přehledů, podrobnou analýzu
pacemakeru, změny ST segmentu, variabilitu srdeční frekvence (HRV),
turbulence srdeční frekvence (HRT), alternaci vlny T (TWA), ventrikuární
pozdní potenciály (VLP), vektorkardiogram (VCG), spánková apnoe
(SAP) a disperze QT (QTD).
Homogenitu vzoru vidíte na první pohled.
Netřeba procházet jednotlivé vlny.

Technické parametry
LED display s vysokým rozlišením
Přesnost detekce EKG vln

99.6% na databázi MIT BIH.

Přesnost detekce arytmií

95.1% na databázi MIT BIH.

Počet kanálů

3 / 3 až 12 dle typu záznamníku

Vzorkování

10000 Hz pro spolehlivou detekci pacemakeru

Detekce kardiostimulátoru

0,1 ms

Doba záznamu

24, 48, 72 hodin až 7 dní dle nastavení a typu záznamníku

Funkce Auto-Restart po výměně baterie během záznamu
Kapacita úložiště

2 GB – 32 GB

Rozměry

91 x 60 x 18 mm

Hmotnost

cca 80g

Napájení

jediná mikrotužková baterie AAA, alkalická nebo Ni-MH

Propojení s nemocničními systémy

PDF report, HIS, GDT, HL7
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