
Pokrokový ambulantní 
diagnostický prostředek 
pro komplexní diagnostiku 
kardiovaskulárních rizik  

24-hodinové měření krevního tlaku se 
sekvenčním záznamem EKG křivky

24-hodinový pro�l ST a srdeční frekvence

průběžná analýza EKG v reálném čase

Automatické zjištění událostí s měřením 
krevního tlaku a EKG při abnormalitě ST 
nebo při krátkých záchvatech (synkopy) 
nebo při HRV přesahující nastavené úrovně

Flexibilní programování s monitoringem 
EKG v reálném čase pro nejoptimálnější 
umístění elektrod a pro přednastavení 
vlastních krajních mezí pro zjištění událostí

HRV-analýza v časovém a frekvenčním úseku

Označení pacientem, automatické rozeznání 
velikosti manžety, kontrola stavu baterií

Ambulantní měřič krevního 
tlaku a EKG monitor 

Cardio Tens

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ
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CardioTens je pokrokový ambulantní diagnostický prostředek pro zjištění 
souvislostí mezi koronární srdeční nemocí a hypertenzí, poskytující podrob-
nou analýzu různých parametrů kardiovaskulárního rizika. Zaznamenává 
24-hodinový krevní tlak, ST-segmenty, a pro�l srdeční frekvence, dále dvou-
kanálový EKG záznam podle předem nastaveného pořadí programů.  Přístroj 
během provozu provádí průběžnou analýzu EKG v reálném čase, stah po sta-
hu. Automatické zjištění událostí na základě přednastavených mezních hod-
not zajišťuje záznam EKG křivky a odpovídajícího krevního tlaku při (silent) 
ischémických událostech, při odchylce srdeční frekvence (HRV) a při asys-
tolách. Pacient může označit různá dění a inicializovat dodatečný záznam 
příznačných událostí. CardioTens provede úplnou analýzu srdeční frekvence. 
Přístroj využívá vlastního algoritmu Meditech pro ABPM, schváleného podle 
BHS (British Hypertension Society) a AAMI (Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation) a algoritmu Meditech zpracování EKG, který byl 
úspěšně testován na databázi arytmií MIT-BIH s 99,8 % přesností. Přístroj 
uchovává zaznamenané údaje v polovodičové paměti i v případě, že baterie 
jsou z přístroje vyndané. CardioTens poskytuje on-line EKG monitorování
v    reálném čase s cyklickým průměrováním a ST-detekcí pro docílení nejlepšího 
umístění elektrod a pro individuální nastavení podmínek automatického ro-
zpoznání událostí.

Cardio Tens
Ambulantní měřič krevního 

tlaku a EKG monitor

Napájení
Způsob měření
Rozsah měření
Pasivní přesnost
EKG parametry
Uložení KT
Uložení EKG
Připojení k PC
Rozměry
Hmotnost

4 ks AA akumulátory nebo alkalické baterie
Oscilometrická metoda, s krokovým snížením tlaku, s piezo senzory
Tlak: 30-260 mmHg, puls: 40-200/min
± 3 mmHg nebo 2 % měřené hodnoty
dva kanály,  200 Hz vzorkovací frekvence, 12 bit A/D rozlišení
max. 1000 měření ABPM
24- hodin ST, ST-slope, HR nebo HRV; min. 4 hodiny 2-kanálový EKG
USB nebo RS232 port,  pomocí optického kabelu, 115 200 baud
124 x 82 x 33,5 mm
~ 335 g (vč. baterie) 

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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