
ARGUSYS FD/ER 
Holterovský monitorovací systém 
 
 
 
 

 
 

Komplexní diagnostické systémy v oblasti 24-hodinového EKG monitorování 
 
 
 
 
 

 
� Vynikající a dostupný při screeningu rizikových pacientů (ER) 
� V úplné konfiguraci vyhovuje i vědeckým požadavkům (FD Clinic) 
� Umístění elektrod a kvalitu signálu lze monitorovat na displeji záznamové jednotky 
� Spuštění měření bez PC 
� Analýza proběhne po rychlém načtení automaticky, tak výsledky měření jsou hod-

notitelné okamžitě 
� Analýzu lze přehodnotit a třídit stah po stahu, resp. po typech QRS  
� Rychlé, jednoduché a informativní zobrazení: i trendy, arytmie, skupiny, ST událos-

ti se zobrazí informativně (1-2 kliknutí myší) 
� Flexibilní možnost zhotovení nálezů, předdefinované a uživatelské, složitelné for-

máty nálezů 
 



 
 
 
ArguSys FD 
Profesionální úplný (full disclosure) systém 
 
Spuštění měření kdekoliv – bez PC 
 
Použití nezapomínající „flash“ paměti resp. vynechání pohybli-
vých součástí v záznamové jednotce vyrobené pomocí nejmo-
dernějších technických a technologických řešení dává mimo-
řádnou jistotu. Grafický LCD zajišťuje, že spuštění záznamu 
není vázáno k místu (monitorovacímu počítači) a zabere pouze 
1-2 minuty. Správné umístění elektrod, kvalitu signálu, menu 
řídicího systému můžeme sledovat na displeji záznamové 
jednotky. Po skončení 24-hodinového záznamu záznamová 
jednotka uchovává po neomezenou dobu. Konfigurace 3 EKG 
+ 1 kardiostimulátor kanály splňují i nejvyšší požadavky, pro 
malé rozměry pacienta v denním životě vůbec neomezuje.  
 
Rychlý přenos dat  
 
Přenos dat 24-hodinového záznamu se děje současně 
s vyplňováním údajů pacienta a trvá celkem 90 vteřin.  
 
Spolehlivá, přesná analýza 
 
U algoritmu analytického programu bylo důležitým cílem rychlý 
průběh, automatický provoz s vysokou přesností, minimalizace 
vlivů artefaktů, resp. možnost ruční modifikace bez omezení. 
Automatická analýza (R-detekce, morfologické třídění QRS, 
výpočty HRV, rozpoznání síňové fibrilace, tabulky, statistiky) 
trvá jen 2-3 minuty. QRS-y jsou roztříděny do 7 různých skupin: 
Normální, normální s blokováním, Fúzované, Komorové, Kar-
diostimulátor, Nezařaditelné a Artefakty. V jednotlivých skupi-
nách počet QRS-tříd určí syntaktický algoritmus. Výsledky 
automatického zatřídění uživatel může měnit, přetřídit. Po 
ručním zásahu automaticky proběhne reanalýza (40-50 vteřin).  
 
Detektor artefaktů s velkou jistotou omezuje analýzu v úsecích 
s vysokým šumem. Během arytmie vyhodnocovací program 
rozeznává síňové a komorové arytmie, pomalé rytmy, chorob-
né ST deviace, resp. o arytmických událostech zhotoví trendy, 
tabulky a statistiky. Pokud si během vyhodnocení v kterémkoliv 
úseku všimneme chybné QRD třídy, můžeme to ručně stah po 
stahu opravit.  
 
Zobrazení 
 
Tabulky arytmie, HR-, ST-trendy lze jedním stisknutím tlačítka 
zobrazit. Úplný EKG signál (full disclosure) a normální obraz 
(10 mm/mV, 25 mm/s) každého okamžiku v trendech lze oka-
mžitě a jednoduše zobrazit. 
O skupinách arytmie (komorové, síňové, pomalé) a o ST-
deviacích dostaneme mimořádně informativní obraz ve formě 
sloupcového grafikonu o jejich časovém výskytu a četnosti. 
Ukážeme-li na jednotlivé sloupy grafikonu, zobrazí se konkrétní 
EKG křivka. 
 
V RR-time [čas] sloupovém grafikonu HRV jsme barevně 
označili fibrilační části, údery typu VES a SVES, a tak lze dobře 
pozorovat úseky arytmie. 
 
Detekované arytmie během analýzy arytmie lze prohlížet 
jednu po druhé.  

 
V zobrazeném úseku EKG křivky jsou barevně označeny údery 
VES a SVES, s udáním času vzorku, srdečního rytmu typ a 
vzdálenost QRS komplexu.  
Zobrazené úseky EKG křivky lze označit k tisku, zvětšit nebo 
posouvat doprava-doleva. 
 
Flexibilní možnost zhotovení nálezu 
 
Finální report (nález) lze zhotovit ve flexibilně upravitelné uži-
vatelské formě tak i z hlediska obsahu. Volitelné formy a kom-
binace dat se shodují s klinickými požadavky.  
 
Sestavení nálezu ve značné míře usnadní i náhled nálezu, 
protože na monitoru si můžeme prohlédnout úplný nález, jehož 
kvalita tištěné podoby vyhovuje i nejvyšším požadavkům.  
Souhrnný nález obsahuje údaje pacienta, lékařem sestavenou 
diagnózu, arytmie v tabulkové a textové formě, HR-, ST-, HRV-
trendy a krajní hodnoty HR a ST, které se během vyšetření 
vyskytly. K nálezu lze připojit události arytmie, které se považu-
jí za důležité, dále ručně vybrané úseky křivky. Tisk úseku EKG 
křivky je v diagnostické kvalitě (10 mm/mV, 25 mm/s). Lze ke 
každému vzorku přiřadit poznámku. Při tisku úplné křivky (full 
disclosure) lze vybrat optimální rychlost (1, 5, 15, 30, 60 
min/stránka). Samozřejmě lze vytisknout i úplné měření EKG.  
 
Jak profesionální pracovní místa, tak úrovně zdravotnického 
systému s různými kompetencemi vyžadují efektivní a dané 
úloze nejlépe vyhovující přístroj.  
 
Argusys ER 
Vynikající a dostupný přístroj v rukou praktického 
lékaře ke korektnímu zjištění rizikových pacientů 
 
Kontinuální 24-hodinový záznamník EKG událostí, který za-
znamenává všechny události EKG a kterému ani jedna poru-
cha srdečního rytmu neunikne, nabízí plnohodnotné řešení pro 
realizaci na vysoké úrovni diagnostických požadavků 
v základní zdravotnické péči. Automaticky vyhodnocuje a třídí, 
nevyžaduje speciální kardiologické znalosti, a proto je vynikají-
cí screeningový přístroj pro základní péči.  
 
Dokonalý přístroj pro sledování vlivu podávaných léků a ne-
zbytná pomůcka pro kontrolní vyšetření kardiologických paci-
entů.  
Umístění a spuštění měření nevyžaduje připojení k počítači, lze 
ho provést třeba v bytě pacienta.  
Mezi jeho vlastnosti patří velmi rychlý přenos dat do počítače 
(max. 90 vteřin) a doba analýzy méně než 3 minuty. 
 
Jsou k dispozici předdefinované a uživatelem vytvořené a 
v široké míře modifikovatelné a uložitelné formáty nálezů 
k rychlému vytvoření nálezu. Lze okamžitě získat úplné infor-
mace: po přenesení záznamu na PC lze každou potřebnou 
informaci získat jedním nebo dvěma kliknutím myší. Jednoduše 
lze prohlížet jednotlivé arytmické údery (V, SV, LONG, …), jsou 
dostupné jednotlivé trendy, mezní hodnoty a statistické hodno-
ty, jejich pomocí lze vytvořit vysokohodnotnou diagnózu. Je 
úplná datová kompatibilita a stejné ovládání se systémem 
Argusys FD. 
 
Systémy Argusys ER mění systém Holter ještě efektivnější. 
Lze rozšířit přístupnost ambulantní EKG diagnostiky směrem 
k praxi základní zdravotnické péči.  



 
Technické parametry Argusys  
 
� Počet kanálů: 2 nebo 3 
� Rozsah vstupního signálu: ± 5 mV 
� Přenosný frekvenční rozsah: 0,05 Hz …  62 Hz/ -3 dB 
� A/D rozlišení: 10 µV  
� Vzorkovací frekvence: 250 Hz 
� Detekce kardiostimulátoru: ano (u verze FD) 
� Ochrana proti defibrilátoru: volitelně přes pacientský kabel  
� Napájení: 2 AA alkalické baterie nebo 2000mAh NiMH 

akumulátor  
� Displej: 100 x 32 grafický LCD 
� Rychlost křivky na displeji: 25 mm/sec 

 
 
 
� Ukládání dat: na flash paměti 
� Přenos dat: přes USB port 
� Doba přenosu dat: 89-90 vteřin 
� Rozměry: 120 x 65 x 22 mm 
� Hmotnost: 220 g 
� Operační systémy: Windows 95/98, Windows 2000, Win-

dows Xp 
� Minimální konfigurace PC: Pentium, 17“ monitor 
� Kompletní analýza arytmie: max. 3 min (u verze FD) 
� Reanalýza: max. 1 min (u verze FD) 
 

 
 
Možnosti 
 
Záznamová jednotka ArguSys-ER ArguSys-FD/Basic ArguSys-FD/Clinic 
Malé rozměry + + + 
Grafický displej + + + 
EKG kanály 2 EKG kanály 2 nebo 3 EKG kanály 

(volitelně) 
2 nebo 3 EKG kanály 

(volitelně) 
Kanál kardiostimulátoru + + + 
Dvoubateriové napájení + + + 
Pacientské tlačítko + + + 
Analytický systém    
Windows 95/98, 2000 nebo Xp + + + 
Vysokokapacitní počítačové pracovní místo s lase-
rovou tiskárnou 

volitelně volitelně + 

Úplné (full disclosure) uložení   + + 
Bezpečná detekce artefaktů + + + 
Nastavitelná citlivost artefaktů   + 
HR-, ST-trendy + + + 
QT-trendy   + 
HRV analýza časový rozsah   + 
HRV-analýza frekvenční rozsah   + 
Interaktivní ST analýza a statistika   + 
Analytický modul síňové fibrilace   + 
Analytický modul síňové fibrilace   + 
QRS morfologické třídění   + 
Nastavitelné okolnosti arytmie   + 
Přetřídění rytmické interference   + 
Rytmické poruchy/ přetřídění EKG úseků   + 
Přetřídění EKG vzorků stah po stahu   + 
Barevná označení VES a SVES stahů + + + 
Flexibilní a citovatelná diagnóza + + + 
Pacientská databáze + + + 
Kardiologická databáze + + + 
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