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Všestranný EKG přístroj  Možnosti připojení k počítači 
� Simultánní 12-svodový EKG  � Nový a bateriový provoz 
� Standardní a Cabrera svody  � Zabudovaná napájecí jednotka 
� Automatický, manuální a událostmi řízený provoz  � Inteligentní rychlonabíječka 
� Uživatelem definované EKG protokoly  � Zvýšená kapacita baterie 
� Program analýzy EKG a diagnózy  � Velká paměťová kapacita 
� Podsvícený grafický LCD pro monitorování  � Zabudovaný kalendář a hodiny 
� Zobrazení 3 EKG kanálů a 1 srdečního rytmu  � Ideální na mobilní a laboratorní použití 
� Vynikající, 112 mm široká, 3-kanálová tiskárna 

s vysokým rozlišením 
 � Dedikovaná fóliová tlačítka pro rychlé použití 

� Program analýzy a diagnózy  � Softkey řízení menu-funkce 
� Analýza srdečního rytmu  � Více vložených dat: pacientský identifikátor, 

pohlaví, věk, váha, výška, TK 
� Analýza kardiovaskulárních rizik (volitelně)  � Připojení k počítači 
  Připojení k počítači 
  � Uživatelské rozhraní kompletního EKG na 

obrazovce PC 
  � On-line monitorování 12 kanálů a možnost 

uložení 
  � Tisk 12 kanálů na A4 papíry 
  � Databáze Management: Innobase for \Windows 

 



 
 
 
Dokonalá konstrukce 
 

Při zachování hlavních prvků a výhod předchozích modelů byla série „Visit“ 
úplně obnovena. Tento model integruje současnou vysokou technologickou 
úroveň a zkušenosti Innomed na poli EKG mnoha desetiletí.  

Velký LCD displej s dokonalým rozlišením je již schopen zobrazit  3 EKG křivek a 
1 rytmu současně s různou rychlostí. Díky výhodnějšímu vizuálnímu efektu 
displeje i se zadním nasvícením může uživatel velmi lehce navigovat mezi body 
menu a výsledky, které vyhovují i  těm nejvyšším klinickým požadavkům, jsou 
viditelné a zhodnotitelné i za špatné viditelnosti. EKG křivku lze analyzovat i bez 
tisku křivky přímo na displeji s vysokým rozlišením a šetřit papírem, a EKG lze 
později archivovat díky zvýšené zabudované paměťové kapacitě a programu 
management báze dat na počítači (IfW). 

Ovládání přístroje je velmi jednoduché. Nejdůležitější nastavení a funkce jsou 
přístupné přímo z klávesnice, přičemž logický systém menu dokonale sleduje 
zvyklosti a požadavky uživatele díky softkey rozšíření uživatelského rozhraní, 
která se občas na obrazovce objeví.   

Opakovaně prověřený program analýzy a diagnózy  Innomed (IAD) a nový voli-
telný program management kardiovaskulárních rizik (CRM) pomáhá uživateli 
udělat rozhodnutí a léčení. CRM informuje uživatele o některých rizikových 
faktorech pro lepší péči o pacienta.  

Jednoduché a rychlé zavádění papíru zase usnadňuje práci asistence a zaručuje 
lehčí a rychlejší použití v urgentních případech. S leporelovým papírem lze poz-
ději lehce manipulovat, zaručuje dobře segmentované EKG protokoly a mnohem 
lépe se archivuje spolu ostatními  papírovými dokumenty. A aby se ušetřilo více, 
přístroj má i režim „šetřit papírem“ , který zaručuje opravdu ekonomicky provoz, 
kdy papírové dokumenty jsou nutné. 

Propojením s počítačem  lze záznamy uložit, veškeré EKG-funkce lze řídit 
z počítače, dále umožňuje i monitorování EGK signálů. 

 
Volitelné (za příplatek)* 
 
IfW Kardiologický management báze dat s 12-kanálovým monitorováním vytváří 
z přístroje Visit opravdový 12-kanálový EKG diagnostické centrum s možností 
tisku na A4 papír a řízené přímo z počítače. 

 
 
*Program pracuje pod operačním systémem Windows. 
 

Výrobce Innomed Medical Inc. si ponechá právo změny v zájmu dalšího vývoje bez před-
chozího varování. 

 

Všechna registrovaná jména a logo jsou majetkem registrovaného majitele. Všechna 
práva jsou vyhrazena. 

CE 120 

 

Dovozce: METRIMPEX Praha s.r.o., 130 00 Praha 3, Slezská 128 ,   

 Tel: 267 315 870 Fax: 267 315 806, info@metrimpex.cz 

 

Výrobce: Innomed Medical Inc., H-1146 Budapest, Szabó J. u. 14, Maďarsko 

               Tel: +36 1 460 9200 Fax: +36 1 460 9222, innomed@innomed.hu 

 
 
 
Technické parametry 
 
Rozměry a váha: 
� Přístroj: 295 x 225 x 80, 1,2 kg 
Napájecí napětí: 
� 110 V-10 % ... 230 V +10 %, 50/60 Hz 
� příkon: 1 A/230 V, 2 A/110 V 

Typ akumulátoru, dobíjení 
� 8x min. 2700 mAh , cca 2 h dobíjení 
Provoz na akumulátor 
� min. 6 h kontinuálně v režimu monitorování 
� min. 30 min tisku po 5 min 2 min přestávkou 
Bezpečnostní údaje 
� Unikající proud pacientský max 10 µA 

� Bezpečnostní třída „I“, „CF“ dle IEC 601-1 
� Proti defibrilátoru jen s kabelem chráněným proti 

defibrilátoru 
Požadavky na prostředí 
� Provozní teploty: 0 ... +40  °C 
� Skladovací teploty: -20 °C ... +60°C 
� Vlhkost: 20 ... 95 % (bez kondenzace) 
EKG 
� Svody: 12 svodů, současný sběr a zpracování dat 
� Citlivost: : ¼, ½, 1, 2 cm/mV 
� EKG sekce: podle IEC 601-2-51 
� Vzorkovací frekvence: 1000 Hz/kanál 
� Rozlišení: 13 bit, 2,5 µV 
� Frekvenční rozsah: 0,05 Hz-150 Hz, +0/-3 dB 

� Vstupní šum: max. 20 µVpp 
� CMRR: min 100 dB 
� DC tolerance: ±320 mV DC 
� Vstupní impedance: typ. 50 MOhm 
� Rozsah vstupního signálu: ±8 mV 
Kardiostimulátor 
� Tolerance: ±700mV/2ms  
� Detektor kardiostimulátoru:  min. 2 mV/0,5 ms ... 

max. 700 mV/2mv 
Filtry (SW) 
� Filtr základní čáry 
� 50/60 Hz síťový šumový filtr 
� Svalový filtr 
Tisk 
� Registrační módy: auto/manuální/řízený událostí 
� Rychlost papíru: 5, 25, 50 cm/sec 
� Termocitlivý papír 112 mm široký, 150 mm dlouhý, 

300 ks/balení, leporelo 
� Termická hlava s vysokým rozlišením 
� Max. 16 bodů/mm na časové ose 
� Volba registrace/svody 
� Registrace 3 kanálů z 12 svodů 
Vytisknuté údaje: 
� EKG křivky 
� Datum, čas, identifikace pacienta, pohlaví, věk, 

váha, výška, TK 
� Program EKG analýzy: intervaly, amplitudy,  pro 

všechny svody, elektrické osy, hlavní hodnoty 
komplexů, doporučená diagnóza 

Ukládací kapacity 
� Diagnostizované křivky více než 80 pacientů 
Ovládací prvky 
� Fóliová klávesnice 
� Softkey 
� Dálkové funkce 
Vstup/výstup 
� RSR 232 oddělovaný sériový I/O aktivní 
Doporučená příslušenství 

� 10-koncový kabel s příslušenstvím 
� 4-svodový kabel pro záznam rytmu 
� Innobase for Windows Database management 

program 
Počítačový management báze dat 

Křivky 12 kanálů na obrazovce, on-line data a na-
stavení, dálkové ovládání přístroje, reální 
12kanálový EKG systém s možností tisku na A4 


