
 
 
HEARTSCREEN 112 Clinic 
12-kanálový diagnostický EKG přístroj s barevným LCD 
 
 
 

 
 

 
 

Hlavní přednosti Služby 
� 12 simultánní standardních nebo Cabrera-svodových měření � Automatický nebo manuální výběr svodů 
� 112 mm široká termotiskárna, 6-kanálový tisk � Leporelo termopapír o velikosti 112x150 mm 
� 12+1-svodové monitorování na velkém 7“ grafické displeji � Detekce a záznam signálu kardiostimulátoru 
� Přímý A4 tisk při připojení laserové tiskárny (volitelně) � Programovatelné záznamové režimy 
� Úplná alfanumerická klávesnice na dotekovém displeji � Program analýzy s automatickým návrhem diagnózy 
� Síťový a akumulátorový provoz: vysokokapacitní akumulátor, 

zabudovaná napájecí jednotka, inteligentní rychlonabíječ 
� Analýza srdečního rytmu se statistikou  

� Velká paměťová kapacita � Kanál pulsoxymetru (volitelně) 
 � Možnost monitorování HR, SpO2, nastavitelné mezní hodnoty 

parametrů HR, SpO2 pro alarm 
 � Fóliové klávesy pro hlavní funkce 
 � Volitelně i zátěžový EKG 
 � Vysokorychlostní 12-kanálové on-line monitorování a Kardiolo-

gický databázový program na PC 

 



Spolehlivé základní funkce 
 
HeartScreen 112 Clinic je 12-svodový EKG přístroj na 
základě výsledků nejmodernějšího výzkumu v řízení 
mikropočítačem. 

Výsledkem rafinované technologie zpracování analogo-
vých a digitálních signálů je 12-kanálový záznam, zobra-
zení křivky  na displeji a zpracování kompletně nehluční a 
přesné.  

 
LCD s vysokým rozlišením  
 
Velký displej 153x94 mm o rozlišení 800x480 pixel 
umožňuje podrobné zobrazení všech vln křivek EKG. 
Svody jsou zobrazeny v různých barvách, tak překrývající 
se křivky jsou snadno rozpoznatelné. Silné podsvícení 
způsobuje, že za všech světelných podmínek dostaneme 
vysokokontrastní zobrazení na displeji. Všechny funkce 
jsou snadno přístupné a provádí se ta funkce, která je 
právě zobrazena v menu systému na displeji. 
 
Ergonomické řízení, funkce řízené z menu 
 
Právě nový design umožňuje pohodlné a příjemné použí-
vání přístroje, výborně zapadá do moderního prostředí. 
Funkce a nastavení jsou lehce ovladatelné foliovými 
klávesami a dotekovým displejem, což též umožňuje 
flexibilní a jednoduché ovládání. 
 
Termotiskárna s dlouhou životností, vynikající kvalita 
tisku 
 
Díky technologii termotisku, tiskárna obsahuje jen velmi 
málo pohyblivých součástek, může vytisknout až 50.000 
m. Vytištěné křivky perfektně ukazují všechny podrobnos-
ti QRS komplexů a jiných vln EKG. HeartScreen 112 
Clinic má v sobě 112 mm širokou termotiskárnu, která je 
schopna tisknout 6 nebo 3 kanály. 

Lze k ní přímo připojit laserovou tiskárnu, která tiskne 
křivky EKG a report na obyčejný kancelářský papír A4. 
 
Mobilní provozní režim 
 
Vysokokapacitní akumulátor a moderní dobíjecí techno-
logie v HeartScreen nabízí absolutní bezpečí pro uživate-
lem požadovanou mobilní aplikaci. Minimálně 4-hodinový 
průběžný provoz v monitorovacím režimu a minimálně 
30-minutový v tiskacím režimu na jedno nabití nabízí 
dostatečnou jistotu v nejneočekávanějších situacích. 
Zabudovaná nabíječka rychle dobije akumulátor. 
V případě, že akumulátor je úplně vybitý, přístroj automa-
ticky pracuje, když je připojen do sítě. 
 
Nekonečné možnosti aktualizace 
 
Řada HeartScreen nabízí široké možnosti voleb pro EKG 
diagnostiku, aby uživatel dostal nejlepší možný přístroj. 
Koncepce HeartScreen umožňuje vytvořit všestranné, 
multifunkční EKG diagnostické centrum na základě EKG 
přístroje na vysoké úrovni. Uživatel to může udělat kdy-

koliv a kdekoliv, protože konstrukce nabízí nekonečné 
možnosti pro různé varianty. 
 
Volitelné možnosti (za příplatek)  
 
Kanál pulsoxymetru umožňuje současně monitorovat i 
vlnu pulsu, EKG a vnějšího analogového signálu (např. 
doppler), a nabízí přesné údaje o pacientově kardio-
vaskulárním systému. Pro snadný záznam analýzy volte 
program analýzy a diagnózy, pro analýzu delší periody, 
až několik minut dlouhého EKG, volte program analýzy 
srdečního rytmu.  

Můžete rozšířit svůj systém na pracoviště zátěžového 
EKG systému, protože nová generace EKG systému 
poskytuje i automatické ovládání rotopedového ergomet-
ru. Program se flexibilně přizpůsobuje k vyšetření růz-
ných typů pacientů, bezpečné přístroje podporují minima-
lizaci rizika.  
 
HeartScreen 112 Clinic a počítač 
 
Informační řídící systémy se stávají více a více důležité 
v péči o pacienty, kde rychlý přístup k úplné kritické in-
formaci je nutností pro větší efektivitu péče o pacienta a 
efektivnější využití finančních prostředků.  

Již nejjednodušší základní varianta HeartScreen 112 
Clinic má možnost připojení k počítači, což (se softwarem 
za příplatek) zajišťuje široký rozsah možností pro profe-
sionální informační aplikace.  

Nový kardiologický informační systém (Innobase for 
Windows) nabízí uživatelům kompletní řešení pro inte-
graci HeartScreen-u do informačního systému.  

Program arytmie umožňuje monitorovat pacienta po 
několik desítek minut. Přístroj automaticky rozpoznává 
ventrikulární a supraventrikulární extra události, široké 
údery a jiné srdeční cykly, které se jeví časově nepravi-
delné. V jednom provozním režimu přístroj tiskne jen 
extra událostí a jejich okolní prostředí, ale pravidelné 
údery už ne. Jiná aplikace umožňuje ukládání a tisk úpl-
ného nepřetržitého EKG signálu v nekomprimovaném 
formátu. Na konci záznamu přístroj vytvoří statistiku o 
extra typech a zobrazí minima a maxima RR vzdáleností 
a RR deviací.  

 
 



Podrobná specifikace 
 
Rozměry a váha: 295x225x82 mm, 2,5 kg 
Síťové napětí: 100-240 V 50/60 Hz 
Proud: 0,3-0,6 A 
Akumulátor: 10 V, min 2000 mAh NiMH set 
Provozní doba na akumulátor Min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování; min. 30 min. tisku 
Svody: 12 svodů standardních nebo Cabrera 
Rychlost papíru: 10, 25, 50, 100 mm/sec ±1 % 
Citlivost: 0,25, 0,5, 1, 2 cm/mV ±3 % 
Zabudovaná tiskárna  
Typ papíru: 112 mm široký termopapír, leporelo, 112x150 mm listy 
Tisk: Termální tisková hlava s vysokým rozlišením 
Tisk/volba svodů: 3, 6 nebo 12 kanálů z 12 svodů 
Přídavná vnější tiskárna  
A4 laserová tiskárna:  
Tisk/volba svodů: 3, 6 nebo 12 kanálů z 12 svodů 
Vytištěná data  
Údaje EKG záznamů: Datum, čas a jméno pacienta nebo automatický identifikátor 
Výsledky EKG měření: Intervaly, amplitudy, elektrické osy 
 Hlavní komplex a křivka srdečního rytmu 
 Navrhovaná diagnóza 
 Analýza rytmu, kategorie rozhodnutí a statistika 
Monitorování na displeji  
Displej: TFT, 800x480 pixel, 153x94 mm 
Displej/volba svodů: 3, 6, 12 nebo 12+1 kanálů z 12 svodů 
Digitální konverze dat  
A/D konvertor: 13 bitový se simultánním datovým sběrem 
EKG zesilovač: 12 svodů podle IEC a AAMI nařízení 
Tolerance kardiostimulátoru:  
Max. energie kardiostimulátoru: ±700 mV/2m 
Rozsah detekce kardiostimulátoru: Min. 2 mV/0,5 ms … max 700 mV/2ms 
Filtry: 50/60 Hz síťový interferenční filtr, programovatelný svalový filtr, 

digitální filtr základní čáry 
Výstup/vstup  
RS 232 izolovaný aktivní sériový  
Izolovaný USB A a B  
Analogový vstup: +/-5 V, 10 mV/500 Hz rozlišení 
Úložná kapacita  
Max. 100 diagnozovaných křivek   
Řízení  
Foliové klávesy a doteková obrazovka  
Bezpečnostní údaje  
Unikající proud přes pacienta: Menší než 10 µA 
Třída bezpečnosti: „I“, „CF“ podle IEC 601-1 
Ochrana proti defibrilátoru: Jen s kabelem chráněným proti defibrilátoru 
Podmínky okolí  
Provozní teploty: +10 … +40 °C 
Skladovací teploty: -20 … +55 °C 
Doporučená příslušenství  
10-svodový pacientský kabel se sadou elektrod  
4-svodový pacientský kabel  
USB kabel  
Přístrojová programová volba  
Program analýzy a diagnózy  
Analýza srdečního rytmu  
Zátěžový programový modul  
Volba PC programu  
Innobase for Windows databázový management systém, PC monitorovací program s 12-kanálovým monitorováním a s tiskem na A4, 
minimální požadavky jsou: Windows Xp operační systém. Windows Xp je ochranná značka Microsoft Corp. 
 
Výrobce Innomed Medical Inc. si ponechá právo změny v zájmu dalšího vývoje bez předchozího varování. 
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