
Miniaturní, všestranný 
rekorder EKG událostí, více-
denní záznamový inter-
val, vratný záznam

kompaktní velikost a všestrannost

snadné umístění elektrod při monitorování
v reálném čase 

až 8 min dlouhá křivka před označením 
událostí (looping)

volitelná kvalita záznamu 1, 2, 3 nebo 5 
kanálů EKG

maximální doba záznamu do vnitřní paměti 
je 60 min.

volitelně záznam nových úseků EKG s pře-
pisem nejstarších záznamů je-li paměť již plná

přenos dat přímo do počítače pomocí 
optického kabelu, nebo přes standardní 
modem či mobilním telefonem 

několikatýdenní provoz bez nutnosti 
výměny baterie 

rekorder EKG událostí

DOKONALEJŠÍ PÉČE
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U mnoha kardiovaskulárních potíží je velmi obtížné nebo přímo nemožné 
objasnit jejich původ klidovým EKG nebo pomocí tradičního 24-hodinové-
ho EKG Holteru.  V těchto případech poskytuje diagnostické možnosti Car-
dioClip, tento malý, ale mnohostranný rekorder EKG událostí s rozšířením 
záznamu EKG na několik dní. Přístroj průběžně ukládá údaje z posled-
ních několika minut do své volné paměti  a když pacient stiskne tlačítko 
událostí, přístroj uloží křivky EKG před a několik následujících minut po 
události  (pre-post zaznamenávání).  Kapacitu paměti přístroje lze využít 
různými způsoby operačních módů. Délka křivky EKG před událostí a po 
ní, počet a uspořádání svodů a kanálů a kvalita ukládání EKG jsou předem 
nastavitelné. Místo doporučené holterovské kvality lze nastavit kvalitu 
šetrnou na místo nebo diagnostickou kvalitu EKG. Volitelná je varianta 
1, 2, 3 nebo 5-kanálová. Speciální provozní režim umožňuje záznam čtyř 
končetinových a tří hrudníkových elektrod (např. V1, V3 a V6). CardioTens 
ve smyčkovém režimu pracuje více než týden na jednu AAA baterii. Je-li  
nutná delší monitorovací perioda, lze přístroj naprogramovat  na záznam 
údajů výlučně po události (post-event). CardioClip údaje EKG ukládá do 
zabudované polovodičové paměti. Ukládané údaje lze pomocí optického 
kabelu nebo modemu přenést do počítače do programu CardioVision.

Cardio Clip
rekorder EKG událostí

Napájení:
Kanály EKG
Vzorkování
Rozlišení A/D
Frekvenční rozsah
Dynamický rozsah
Filtr DC o�set
Vstupní impedance
Ukládací frekvence 
Délka záznamu v 
paměti
Připojení k PC
Rozměry
Hmotnost

1 ks AAA baterie nebo akumulátor 
max 3 nezávislé bipolární nebo 5 nezávislých unipolárních
1200 Hz nebo 600 Hz
12 bitů
0,05 - 100 Hz (-3dB)
16 mV p-v
± 300 mV
100 MOhm
600 Hz, 300 Hz nebo 150 Hz
8-60 min podle kvality a počtu kanálů

USB nebo RS232, pomocí optického kabelu, 115 200 baud
66 x 59x 17 mm
~ 54 g (vč. baterií)

Výrobce: Meditech Kft
H-1191 Budapest, Üllői út 200

Maďarská republika
Tel: +36 1 280 8232

Dovoz a distribuce:
METRIMPEX PRAHA s.r.o.

Slezská 128
130 00 Praha 3

Tel: 267 315 870
Fax: 267 315 806

E-mail: info@metrimpex.cz
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