
Přesný a spolehlivý oscilometrický 
algoritmus schválený  BHS a AAMI 

Velký LCD displej, snadná čitelnost

Špičková technologie použita při vývoji 
a výrobě

Ultralehký design a velmi tichý chod 
pro maximální pohodlí pacienta

Až 48 hodin monitorování; maximálně 
600 naměřených hodnot uložených 
v    polovodičové paměti

Přátelské programování, úplná a 
podrobná analýza a report

Ruční nastavení odpovídající životnímu 
stylu pacienta

Ideální prostředek pro 
komplexní ambulantní 
kardiovaskulární 
diagnostiku

EKG Holter, ambulantní měřič
krevního tlaku a monitor aktivity

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ



EKG Holter, ambulantní měřič
krevního tlaku a monitor aktivity

Výrobce:  
Meditech Kft

H-1191 Budapest ,  Ül lői  út  200
Maďarská republ ika
Tel :  +36 1 280 8232

Dovoz a  distr ibuce:  
METRIMPEX PRAHA s . r .o .

Slezská 128
130 00 Praha 3

Tel :  267 315 870
Fax:  267 315 806

E-mai l :  info@metr impex.cz
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napájení: 4 ks AA akumulátory nebo alkalické baterie
způsob měření: oscilometrická metoda, s krokovým snížením tlaku, s polovodičovými 

senzory
rozsah měření: tlak: 30-260 mmhg, puls: 40-200/min
snímač pohybů: 2-osý, +/- 2 g, vzorkování 10 Hz EKG parametry
kanály: 3 nezávislé bipolární kanály
vzorkování/rozlišení A/D:   600 Hz / 12 bit 
frekvenční rozsah: 0,05-125 Hz (-3 dB)
ukládací frekvence: 300 Hz nebo 150 Hz
rozsah dynamiky: 16 mVp-v
tolerance DC ofsetu: +/- 300 mV
vstupní impedance: 100 Ohm
kapacita uložení: 27 hodin EKG (@300 Hz) + pohyb (@10 Hz) + 600 měření krevního 

tlaku na 128 MB MMC kartě
připojení k PC: USB nebo RS232, pomocí optického kabele, 115 200 baud
rozměry: 127 x 82 x 33,5 mm
hmotnost: ~ 335 g (vč. baterie)

Pro komplexní kardiovaskulární diagnostiku Card(x)plorer jako ideální ambulantní 
prostředek provede tříkanálový záznam EKG  plné diagnózy (full disclosure) a 
současně provede plné ambulantní měření krevního tlaku.Volitelně  umožňuje 
i zaznamenávat fyzické aktivity (pohyb a polohu) pacienta pomocí dvouosého 
senzoru zrychlení. Přístroj funguje na 4 tužkové baterie (AA) velmi tiše a spolehlivě. 
Ukládání dat se děje na standardní multimediální paměťové kartě MMC. Pro 
dosažení nejvyšší kvality se záznam provádí bez komprimace, tak nedochází ke 
ztrátě dat, která je charakteristická pro starší typy EKG Holterů. Card(x)plorer lze 
programovat velmi snadno a flexibilně. Po zápisu plánu měření na paměťovou 
kartu a jejím vložení do přístroje lze měření začít. Naprogramovat Card(x)plorer 
lze i přímo z počítače přes sériový port pomocí optického kabelu. To umožňuje i 
on-line zobrazení EKG na obrazovce počítače, což pomáhá správnému umístění 
elektrod. Přístroj během provozu provádí průběžnou analýzu EKG v reálném 
čase stah po stahu. Automatické zjištění událostí na základě přednastavených 
mezních hodnot umožňuje automatická mimořádná měření krevního tlaku 
při (silent) ischémických událostí, při odchylce srdeční frekvence (HRV) a při 
asystolách. Volitelné záznamy pohybů a poloh těla pacienta mohou poskytovat 
další diagnostické údaje. Analýzu a zobrazení uložených dat a vytvoření a tisk 
zprávy lze provést pomocí programu CardioVision.
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