
  
 
Výrobce Innomed Innomed Innomed Innomed Innomed Innomed Innomed Innomed 

Typ přístroje Heart Mirror 
IKO-3 

Heart Screen 
60G 

Heart Screen  
60G-VET 

Heart Screen 
80GL 

Heart Screen 
112D 

Heart Screen  
112 Visit 
(SOON) 

Heart Screen  
112 Clinic 

Cardio-PC/E 

Šířka papíru 58 58 58 80 112 112 mm leporelo 
nebo A4 

112 mm leporelo 
nebo A4 

A4 formát 

Počet 
zaznamenaných 

křivek 

1 nebo 3 1 nebo 3 1 nebo 3 
naprogramovaný 

3  3 nebo 6 3 nebo 6  3 nebo 6  
nebo 

12 na A4  

12 

Zobrazené  EKG 
křivky na 

zabudované LCD 

1 1 1 3 + 1 křivka rytmu 3 3+1 3/6/12/12+1 12 

Zobrazené EKG 
křivky na PC  

3  
ve standardním 
seskupení 

3  
ve standardním 
seskupení 

3 
naprogramovaný 

12 
nebo jakákoliv  
3-kanálová 
konfigurace 

12 
nebo jakákoliv 
3-kanálová 
konfigurace 

12 
nebo jakákoliv 
3-kanálová 
konfigurace 

12 
nebo jakákoliv 
3-kanálová 
konfigurace 

12 

Počet kanálů  3 12 12 
    +SpO2 pulsní 

křivka 

12 12 EKG 
+analog vstup 
    +SpO2 pulsní 

křivka 

12 EKG 
+analog vstup 
    +SpO2 pulsní 

křivka 

12 EKG 
+analog vstup 
    +SpO2 pulsní 

křivka 

12 

Svody Standardní 
Cabrera 

Standardní 
Cabrera 

Standardní veterinární 
 

Standardní 
Carbrera 

Standardní 
(Cabrera jen na 

PC) 

Standardní 
Cabrera, X,Y,Z 

Standardní 
Cabrera, X,Y,Z 

Standardní 
Cabrera 

Kabely 
(částečne 
volitelné) 

10-pol. 
standardní nebo 
4 končetinové 
elektrody 

10-pol. standardní 
nebo 4 

končetinové 
elektrody 

4 končetinové 
elektrody 
nebo  

4 končetinové 
elektrody a jeden 
Wilsonova elektroda 

10-pol. standardní 
nebo 4 končetinové 

elektrody 

10-pol. standardní 
nebo 4 končetinové 

elektrody 

10-pol. standardní 
nebo 4 končetinové 

elektrody 

10-pol. standardní 
nebo 4 končetinové 

elektrody 

10-pol. standardní 
s patenty nebo 
svorkami, 

sací elektrody 

Frekvenční 
rozsah 

0,05-150Hz 0,05-150Hz 0,5-150Hz 0,05-150Hz 0,05-150Hz 0,05-150Hz DC-150Hz 0,05-150Hz 

Vstupní šum 
(µVpp) 

20 20 20 20 20 20 20 20 

CMRR(dB) >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 
DC 

tolerance(mV) 
+/-320 +/-320 +/-320 +/-320 +/-320 +/-320 +/-320 +/-320 

Vstupní 
impedance 
(typ. Mohm) 

50 50 50 50 20 20 50 50 

Vstupní 
napěťový rozsah 

(mV) 

+/-5 +/-8 +/-8 +/-8 +/-8 +/-8 +/-8 +/-8 

Vzorkovací 
frekvence 
(Hz/kanál) 

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A/D převodník 12 bit 13 bit 13 bit 13 bit 16 bit 16 bit 13 bit 13 bit 
Citlivost 0.25,0.5,1,2 0.25,0.5,1,2 0.25,0.5,1,2 0.25,0.5,1,2 0.25,0.5,1,2   0.25,0.5,1,2 

Síťový a svalový 
filtr 

ano ano ano ano ano ano ano ano 



Digitální baseline 
filter 

ano ano ano ano ano ano ano ano 

Rychlost tisku 
(mm/sec) 

5,25,50 5,25,50 5,25,50 5,25,50 5,25,50,100 5,25,50,100 5, 10, 25, 50, 100  10,25,50,100 

Rozlišení 
záznamu 
(bodů/mm) 

8/16 8/16 8/16 8/16 8/16 8/16 8/16 min. 300 dpi 

Záznamový 
režim 

manuální, 
auto 

manuální, 
auto 

manuální, 
auto, 
 

manuální, 
auto, 

spouštěn s událostí 

manuální, 
auto, 

spouštěn s událostí 

manuální, 
auto, 

spouštěn s událostí 

manuální, 
auto, 

spouštěn s událostí 

manuální, 
auto 

Zabudovaný 
displej 
 

128x64 pixel 
Grafický LCD 
pro jednu EKG 
křivku a texty 

128x64 pixel 
Grafický LCD pro 
jednu EKG křivku 

a texty 

128x64 pixel 
Grafický LCD pro 
jednu EKG křivku a 

texty 

240x320 pixel 
Grafický LCD pro 3 
+1 EKG křivky a 

texty 

320x240 pixel 
Grafický LCD pro 
3 EKG křivky a 

texty 

240x320 pixel 
Grafický LCD pro 
3 +1 EKG křivky a 

texty 

800x 480 pixel 
Grafický dotekový 
LCD pro 12 +1 

EKG křivky a texty 

1200x1600 pixel 
19” displej pro 12 
kanálů EKG, 
trendy, data, atd. 

Klávesnice Funkční Funkční 
numerické klávesy 

a ikony 

Funkční numerické 
klávesy a ikony 

Funkční numerické 
klávesy a ikony 

Funkční a 
alfanumerické 
klávesy 

Funkční a 
alfanumerické 
klávesy 

Funkční a 
alfanumerické 
klávesy 

Standardní PC 
klávesnice 

Identifikace 
pacienta 

Datum a čas, 
automatické 
pořadové číslo 

Datum a čas, 
identifikační číslo 

Datum a čas, 
identifikační číslo 

Datum a čas, 
identifikační číslo 

Datum a čas, 
identifikační číslo, 
jméno pacienta 

Datum a čas, 
identifikační číslo, 
jméno pacienta 

Datum a čas, 
identifikační číslo, 
jméno pacienta 

Datum a čas, 
identifikační číslo, 
jméno pacienta 

Kapacita paměti 
(Počet pacientů) 

10 
(8 sec 12 
kanálový 
záznam) 

--------------------- 
36 

(3 kanálová 
analýza) 

36 
(12 kanálový 

zpracovaný signál 
s numerickými 
parametry) 

---------------------- 
20 

(4 sec 12 kanálový 
záznam) 

50 
(minutová křivka 

rytmu) 
21 

(10 sec 3 kanálový 
záznam) 

36 
(12 kanálový 

zpracovaný signál 
s parametry a 
diagnózou) 

------------------------ 
20 

(4 sec 12 kanálový 
záznam) 

88 
(12 kanálový 

zpracovaný signál 
s parametry a 
diagnózou) 

----------------------- 
48 

(4 sec 12 kanálový 
záznam) 

400 
(12 kanálový 

zpracovaný signál 
s parametry a 
diagnózou) 

----------------------- 
200 

(4 sec 12 kanálový 
záznam) 

Neomezená s CF 
rozšíření 

400 
(12 kanálový 

zpracovaný signál 
s parametry a 
diagnózou) 

----------------------- 
200 

(4 sec 12 kanálový 
záznam) 

Neomezená s CF 
rozšíření 

bez omezení 

Izolovaný 
seriální port 

RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 R232 
USB A a USB B 

R232 
USB A a USB B 

RS232 

Bezpečnostní 
třída 

CF CF CF CF CF CF CF CF 

Síťové napětí 110 nebo 230V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

100-240V 
50/60Hz 

110 nebo 230 V 
50/60 Hz 

Napájecí napětí 
přístroje 

5,5 VA ze sítě 15V/1.3A 
z nabíječky 

15V/1.3A 
z nabíječky 

15V/1.3A 
z nabíječky 

12V/3.3A  
z nabíječky 

 9.6V/1.8 A cca. 500VA 
ze sítě 

Akumulátor ano ano ano ano ano ano ano     Volitelně UPS 
Typ dobíjení/ 
Doba dobíjení 

Normální 
/ 10 hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení / 1.5 
hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení / 1.5 hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení / 1.5 hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení/ 2 hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení / 1.5 hodin 

inteligentní rychlé 
nabíjení / 1.5 hodin 

--- 

Hmotnost [kg] 1.3 1.2 1,2 1,2 2,7 2,5 2,5 --- 
Rozměry [mm] 310x250x80 250x150x70 250x150x70 250x150x70 310x240x70  295 x 225 x 82 --- 
Ochrana proti 
defibrilátor 

v kabelu v kabelu v kabelu v kabelu  v kabelu v kabelu v kabelu ano 

Analýza 
(volitelně) 

 
 
 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 

na 3 kanálech. 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými  
parametry 

není Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 

Zprůměrňované 
QRS komplexy 
s měřenými 
parametry 



Diagnóza 
(volitelně) 

není není není 
 

Úplná EKG 
diagnóza s více než 
100 kategoriemi 

 

Úplná EKG 
diagnóza s více než 
100 kategoriemi 

 

Úplná EKG 
diagnóza s více než 
100 kategoriemi 

 

Úplná EKG 
diagnóza s více než 
100 kategoriemi 

 

Úplná EKG 
diagnóza s více než 
100 kategoriemi 
v klidovém EKG 

režimu 
Analýza rytmu 
(volitelně) 

není není není Analýza rytmu se 
statistikou událostí 

Analýza rytmu se 
statistikou událostí 

Analýza rytmu se 
statistikou událostí 

Analýza rytmu se 
statistikou událostí 

VES trendy 
ESVES trendy 

Softwarové 
výhody na PC 
(volitelně) 

 
 
 

Online EKG  
monitoring, 
ukládání a 

archivace křivek 
a dat v databázi 

Online EKG  
monitoring, 
ukládání a 

archivace křivek a 
dat v databázi 

Online EKG  
monitoring, ukládání a 
archivace křivek a dat 

v databázi 

Online EKG  
monitoring, 

ukládání a archivace 
křivek a dat v 
databázi, 

tisk 12 kanálů v  A4 
formátu 

Online EKG  
monitoring, 
ukládání a 

archivace křivek a 
dat v databázi, 
tisk 12 kanálů v  
A4 formátu 

Online EKG  
monitoring, 
ukládání a 

archivace křivek a 
dat v databázi, 
tisk 12 kanálů v  
A4 formátu 

Online EKG  
monitoring, 
ukládání a 

archivace křivek a 
dat v databázi, 
tisk 12 kanálů v  
A4 formátu 

Vysoce 
propracovaný 

stress test program 
s trendy, křivkami, 

záznam 
Holterovského  
typu, full 

disclosure, atd. 
A4 formátový tisk 

 
Jiné výhody 

 
Nízká cena Velmi malý a 

lehká váha  
Velmi malý a lehká 

váha,  
volitelně pulsoxymetr 

Malý profesionální 
a velmi lehký EKG,  
nejlepší vlastnosti a 
kvalita ve  srovnání 

s rozměry 

Volitelně  
pulsoxymetr, 

volitelně stress test 
EKG s PC, 
profesionální 

EKG 
 

Na dně jsou fixační 
body 

Snadná výměna 
baterie bez nutností 
rozebrání přístroje 

Na dně jsou fixační 
body 

Snadná výměna 
baterie bez nutností 
rozebrání přístroje 

Profesionální 
kompletní systém s 
ergometrem nebo 
treadmillem,  
volitelně 

automatické měření 
krevního tlaku, 
volitelně online 
termotiskárna 

 
 
 
 
 
 
 


