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12-svodový poèítaèový elektrokardiograf

automatický i manuální re�im

délka EKG záznamu 10, 20, 30, 60, 120, 180 sekund

rozmìøení a interpretace HES

detekce odpadlých elektrod

komunikace s programy pro vedení ambulance (GDT)

archivace EKG-záznamù

mo�nost rozšíøení systému o další diagnostické pøístroje (PADSY)

Klidový elektrokardiograf Flashlight byl vyvinut pro ka�dodenní pou� ití v nemocnicích a privát-
ních ambulancích. Díky jednoduchosti a pøesnosti v detailech poskytuje EKG Flashlight svému
u� ivateli bìhem záznamu a analýzy maximální pøehled o EKG vyšetøení.
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PADSY

EKG záznam

Rozmìøení, interpretace HES a hodnocení

Technické parametry

SW klidového EKG

EKG jednotka

Pacientský diagnostický systém Padsy integruje v jedné spoleèné databázi nìkolik
pøístrojù a umo�òuje provádìt komplexní kardiologické vyšetøení. Klidové EKG,
ergometrie, Holter krevního tlaku, Holter EKG a epizodní EKG-záznamník tvoøí
ucelenou skupinu pøístrojù pro funkèní diagnostiku v kardiologii. Systém Padsy
umo�òuje provoz nejen v poèítaèové síti, ale i na rùzných poèítaèových platformách –
Windows, Linux, Solaris, Apple, Unix. Samozøejmostí je komunikaèní rozhraní GDT 2.0
pro obousmìrnou výmìnu dat mezi jednotlivými aplikacemi a pacientskými
databázemi.

Pøístroj umo�òuje zobrazit na monitoru 3, 6 nebo 12-kanálový EKG-záznam a u� ivatel mù�e do archivu
ukládat 10, 20, 30, 60, 120 a 180 sekundové EKG stripy. Dále má k dispozici informaci o tepové
frekvenci, pou� itých mìøítcích a filtrech. Elektrokardiograf je rovnì� vybaven funkcí pro detekci a
indikování odpadlých elektrod.

Softwarový modul pro analýzu provede automatické rozmìøení a interpretaci EKG-záznamu.
Zárukou velmi pøesného rozmìøení u EKG Flashlight je vyu� ití algoritmù interpretace HES. Zobrazují se
prùmìrované QRS-komplexy všech 12 svodù, namìøené hodnoty intervalù a amplitud, tepová
frekvence a srdeèní osa. Pro dokonalé promìøení QRS-komplexu je mo�no vyu� ít dvojrozmìrné
rozmìøovací pravítko.

EKG-záznam s rozmìøením, interpretací a hodnocením lékaøe je mo�no vytisknout na tiskárnì ve
formátuA4 a dále ulo� it pro archivaci ve svém PC.

12-svodový klidový záznam automatická indikace odpadlých elektrod
detekce stimulaèních pulsù
zpìtný náhled na EKG pøi monitorování
integrované „emergency“ EKG
prùmìrované QRS komplexy ze všech 12 svodù
zvìtšený prùmìrovaný QRS komplex
dvojrozmìrné rozmìøovací pravítko
filtry: sí�ový, svalový a antidrift
komentáø lékaøe
automatické promìøení EKG (HES) vèetnì srdeèní osy
archivace EKG-záznamù
automatická interpretace HES (volitelné)
sí�ová verze (volitelné)

rozlišení 12 bitù
vzorkovací frekvence 500 – 2000 Hz
defibrilaèní ochrana dle EN 60601
spojení s PC pøes COM, USB
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