
E e
12-kanálový klidový 

EKG s připojením na PC

Moderní, nízkonákladové 
řešení – dokonalý tisk EKG 
na obyčejný kancelářský 
papír

Pravděpodobně nejmenší 12-kanálový 
počítačový EKG systém na světě

Rychlý záznam a tisk EKG, jednoduché 
uložení a vyhledávání

3-, 6- nebo 12-kanálové zobrazení, 
široký rozsah citlivosti a rychlosti

Průměrné křivky, digitální filtry, 
elektronické pravítko

Srovnání starých a nových záznamů 
EKG na stejné obrazovce

Spojení s počítačem přes sériový port 
pomocí optického kabelu

DOKONALEJŠÍ PÉČE
ZLEPŠUJÍCÍ SE ZDRAVÍ
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12-kanálový klidový EKG s 
pripojením na PC
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napájení: 2 ks AA akumulátory nebo alkalické baterie
Zařazení: Plné napájení, CF, chráněn proti defibrilátoru
Vzorkování: 1000 Hz
Rozlišení A/D: 12 bitů, citlivost 2,5 µV
Frekvenční rozsah:     0,05-150 Hz (-3 dB)
CMRR: > 100 dB
Filtry: Síťový (adaptibilní 50 nebo 60 Hz), svalový, po-

sun základní čáry
Přenos dat: RS232, pomocí optického kabelu, 115 200 baud
Rozměry: 100 x 87x 24 mm
Hmotnost: ~ 250 g (vč. baterií)

E-lite je jeden z nejmenších 12-kanálových klidových počítačových EKG 
systémů na světě. K záznamové jednotce napájené z 2 ks AA baterií patří 
zabudovaná soustava EKG-kabelů, optický propojovací kabel k počítači a 
uživatelský software. Rychlý start, jednoduché ukládání a vyhledávání, úsporný 
tisk na obyčejný kancelářský papír A4 složí k EKG záznamu v každodenní 
lékařské praxi. K připojení systému k stolnímu nebo přenosnému počítači 
nepotřebuje speciální pomůcky, protože E-lite se připojuje přes standardní 
sériový port pomocí optického kabelu. Program je schopen 3-, 6- nebo 12-
kanálového zobrazení EKG i s dodatečně nastavitelnou rychlostí a citlivostí 
a digitálním filtrem. E-lite umožňuje srovnání starých a nově pořízených EKG 
záznamů současně zobrazených na obrazovce. Průměrné křivky a tabulky 
parametrů, elektronické EKG-pravítko a Cabrera-zobrazení pomáhá provést 
analýzu, kde diagnostické body lze nastavit i manuálně. Technická řešení na 
velmi vysoké úrovni zajišťují čisté, bezšumové, přesné EKG záznamy. Optický 
připojovací kabel zajišťuje vynikající elektronickou izolaci, má dokonalou 
elektrickou a protišumovou ochranu. Přístroj je chráněn proti šokům 
z defibrilátoru.

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


