
Miniaturní EKG Holter

Mnohostranný a 
flexibilní 
záznam a analýza  
EKG Holteru

24- resp. 48 hodinový úplný záznam
(full disclosure) EKG

Volitelná kvalita EKG: 1-, 2-, 3- nebo 
5-kanálový záznam

Je miniaturní, neovlivňuje denní 
činnost pacienta 

Zobrazení EKG v reálném čase pro 
nejlepší umístění elektrod

Analýza EKG stah po stahu

Zobrazení komplexního trendu a 
24-hodinové zobrazení, úplná analýza 
rytmů, ischémie, časová a frekvenční 
analýza HRV 

Bezztrátové ukládání dat na 
MMC/SD paměťovou kartu

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ
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Miniaturní EKG Holter

Te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry

Napájení: 1 ks AA akumulátor nebo alkalická baterie
EKG kanály: Max. 3 nezávislé bipolární, nebo 5 nezávislých unipolárních 

kanálů
Vzorkování: 1200 Hz a 600 Hz
Rozlišení A/D: 12 bitů
Frekvenční rozsah: 0,05-100 Hz (-3 dB)
Rozsah dynamiky: 16 mVp-v
Tolerance DC ofsetu: +/- 300 mV
Vstupní impedance: 100 Ohm
Ukládací frekvence: 600 Hz, 300 Hz nebo 150 Hz
Kapacita uložení: Max 48 hodin (v závislosti na kapacitě paměťové karty a 

nastavení)
Připojení k PC: USB nebo RS232, pomocí optického kabelu, 115 200 baud
Rozměry: 66 x 59 x 17 mm
Hmotnost: ~ 49 g (bez baterie)

CardioMera je kompaktní EKG Holter s plnou diagnózou (full disclosure), 
který je lehce a flexibilně programovatelný. Je schopen zajistit 1-, 2-, 
3- nebo 5-kanálový záznam a jeho uložení. Pro dosažení optimálního 
výsledku lze zvolit různou kvalitu uložení záznamu EKG: místo nabízené 
holterovské kvality úsporné uložení, nebo naopak EKG-diagnostiky. Pro 
nejlepší kvalitu záznamu se provádí ukládání dat na standardní paměťové 
karty (MMC/SD), díky tomu nedojde ke ztrátě dat, jak tomu bylo u starších 
typů EKG Holterů. Po zapsání plánu měření na paměťovou kartu a jejím 
vložením do přístroje lze měření začít. Naprogramovat CardioMeru lze i 
přímo z počítače přes sériový port pomocí optického kabelu. To umožňuje 
i on-line zobrazení EKG na obrazovce počítače, a zároveň pomáhá při 
správném umístění elektrod. Analýzu a zobrazení uložených dat a vytvoření 
a tisk zprávy lze provést pomocí programu CardioVision. Mnohostranný 
program provádí anotaci stah po stahu, kterou uživatel může podle svých 
představ změnit. Pro libovolný časový úsek lze vytvořit i profil ischémie 
nebo analýzu HRV. 

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


