
HEART MIRROR-3 IKO 
3-kanálový přenosný EKG 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi jednoduché a pohodlné ovládání 

 
 

� Vynikající záznamová kvalita, podrobné EKG křivky � Akustická signalizace srdečního rytmu a nedostatku papíru 
� 1-kanálové zobrazení na LCD � Kontroluje stav dobití akumulátoru 
� 12 standardních svodů � Levný provoz 
� Automatický nebo manuální záznamový režim Pružnost 
� Uložení úplných EKG záznamů až 10 pacientů � Volitelně program analýzy 
� Zabudované real-time hodiny � Innobase for Windows EKG databázový program v češtině  
� Provoz ze sítě a zabudovaného akumulátoru pro uložení křivek 3-kanálové monitorování na PC 
 



HeartMirror-3 IKO 
 
 
Heart Mirror-3 IKO je velmi kvalitní, spolehlivý, snadno ovladatelný 
standardní přístroj EKG. Konstrukce přístroje střední velikosti umož-
ňuje si pořídit 3-kanálový záznam EKG. Automatický režim ulehčuje  
tisk všech 12 kanálů.  
 
Konstrukce na bázi lehkého akumulátoru umožňuje lékaři jeho použití 
i mimo kancelář, dále uloží záznamy EKG ve vlastní paměti, pro poz-
dější přenos dat do PC. 
 
Dlouhodobý a bezproblémový zaručuje 5 ks zabudovaných akumulá-
torů. Záznam EKG je možné i během dobíjení, což umožňuje i nej-
vyšší bezpečnostní třída „CF“. 
 
Špičková technologie tiskárny Heart Mirror 3 IKO nepotřebuje žádnou 
údržbu, její životnost je prakticky neomezená, kvalita a přesnost tisku 
se ani časem nezhoršuje.  
 
Zesilovač EKG splňuje požadavky norem pro nejvyšší kvalitu, jeho 
parametry dosahují úroveň klinických EKG přístrojů. 
 
Počítačový režim EKG 
 
 
Sériový port Heart Mirror 3 IKO zaručuje bezpečné počítačové spoje-
ní. Program Innobase for Windows řídí systém. V tomto režimu pří-
stroj funguje jako měřící hlava pro sběr dat počítačového systému a 
pro archivaci. Kteroukoliv tříkanálovou skupinu EKG křivek lze zobra-
zit on-line režimu na obrazovce PC a veškeré funkce přístroje lze řídit 
z PC. Všechny záznamy spuštěny z PC se automaticky uloží d počí-
tače. Úložná kapacita průměrného pracovního místa je téměř neome-
zená.   
 
 

 

 

 
Dovozce 
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Technické parametry 
 
Rozměry:   

310x250x80 mm; 1,2 kg 
Napájení 
♦ Zabudovaný napájecí zdroj 
♦ Síť: 110V, 220 V, 50/60 Hz 
♦ Jmenovitý příkon: 5 VA 
♦ 5 zabudovaných dobíjecích NiMH aku-

mulátorů 6 V/1500 mAH 
♦ Dobíjecí doba: 10 hodin 
♦ Signalizace stavu dobití akumulátoru 
Kapacita akumulátoru 

Provozní doba min. 40 min plynulého 
záznamu 

Svody: 
Standardních 12 svodů 

Citlivost  
0,2; 0,5; 1; 2 cm/mv ± 3%  

Tisk 
♦ Rychlost: 5, 25 a 50 mm/sec ± 1 % 
♦ Papír: 58 mm, + 0 mm, - 1 mm 
♦ Rozlišení tisku: 8/16 bodů/mm 
♦ Režim tisku: automatický nebo manu-

ální on-line 
♦ Off-line tisk uložených EKG křivek  
EKG zesilovač 
♦ EKG podle norem IEC 
♦ 3-kanálový zesilovač 12-

kanálovým vstupním výběrem 
♦ Frekvenční rozsah: 0,05Hz … 150 

Hz, - 3 dB 
♦ CMRR: min 100 dB 
♦ DC tolerance: ±300 mV DC 
♦ Vstupní impedance: typ. 50 MOhm 
♦ Rozsah vstupního signálu: ± 5 mV 
Filtry 
♦ Digitální filtr základní čáry 
♦ Síťový a svalový 
Identifikace pacienta 

(uložené EKG) 
Uložení data a času záznamu,  
s automatickým identifikátorem 

Řízení a přípojky 
♦ Spolehlivá, snadno čistitelná klávesni-

ce s membránovými klávesami 
♦ Izolovaný, RS-232-kompatibilní, 

sériový port  
Bezpečnostní parametry 
♦ Unikající proud přes pacienta max 10 

µA 
♦ Bezpečnostní třída „I“, „CF“ dle 

IEC601-1 
♦ Ochrana proti defibrilátoru jen s kabe-

lem chráněným proti defibrilátoru 
Okolní podmínky 
♦ Provozní teplota: 0 … +45 °C 
♦ Doprava/skladování: -20 … +55 °C 
♦ Vlhkost: 20 … 95 % (bez kondenzace) 
Doporučená příslušenství 
♦ 10-svodový kabel chráněný pro defibri-

látoru 
♦ Dospělá a dětská sada elektrod 
♦ Innobase for Windows databázový 

program 
Pružnost 
♦ Program analýzy 
♦ Připojení k PC přes RS-232 
♦ Innobase for Windows databázový 

program 


