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Extensivní EKG služby Optimalizovaný pro potřeby veteri-
nárního praktického lékaře 

Možnost připojení k počítači 

� 3-kanálový EKG záznam � Bateriový provoz � Kompletní uživatelská rozhraní na 
PC monitoru 

� Volitelně oxymetrická funkce � Inteligentní rychlodobíječka � 3-kanálové monitorování a uklá-
dání 

� Grafický LCD displej pro jedno-
kanálové monitorování 

� Mobilita � Tisk na kancelářský papír A4 

� Spolehlivá 3-kanálová termo-
tiskárna s vysokým rozlišením 

� Menue-řízené funkce � Database management 

 � Připraven na připojení k počítači  
 � Ukládání EKG záznamů InnoVet for Windows 
 � QRS detektor závislý na druhu  
 



 
Dokonalá ergonomie 
 
S mezinárodním oceněným designem G-řady a svými technickými parametry 
HeartScreen 60G-VET drží svou výjimečnost ve veterinární praxi. Vytvořený 
záznam je na úrovni nejvyššího nemocničního požadavku.  
Před uložením záznamu uživatel má možnost prověřit kvalitu všech EKG křivek, 
správnost elektrod a nastavit požadovaný svod na zabudovaném jednokanálo-
vém LCD displeji.   
Pulzní detektor závislý na druhu umožňuje přesnější určení srdeční frekvence. 
Menu systém přístroje je velmi lehce ovladatelný, stačí velmi krátké zaškolení ke 
každodennímu použití. 
Pustit program a hlavní provozní režimy, nastavení lze přímo z klávesnice, při-
čemž logický menu systém dokonale vyhovuje zvykům a požadavkům uživatele. 
Obsluha přístroje je velmi jednoduchá, zavádění termopapíru je pohodlné a 
rychlé, doba dobíjení baterie je velmi krátká. 
To všechno ulehčuje práci veterináře nebo asistenta. 
Připojením k PC lze záznamy uložit na počítači a všechno potřebné lze zařídit z 
počítače pomocí řízení EKG funkcí a monitorování EKG na obrazovce. 
Pomocí Bluetoth opce můžete propojit přístroj a počítač bez kabele, což vám 
umožňuje snadné sledování parametrů nemocného zvířete. 
  
Základní služby Volitelná opce* 
� 3-kanálové současné snímání dat 
� QRS detektor závislý na druhu 
� LCD displej na jednokanálové zobra-

zení EKG 

� Kanál pulsoxymetru snímá současně 
pulzní vlnu a EKG křivky s možností 
monitorování SpO2  a nastavitelností 
poplachové limitní hodnoty 

� Termotiskárna 58 mm s dlouhou 
životností 

� Funkce ovládané přes menu 
� Membránová tlačítka 

� Pomocí Bluetoth opce můžete propo-
jit přístroj a počítač bez kabele, což 
vám umožňuje snadné sledování pa-
rametrů nemocného zvířete 

� Připraven na připojení k počítači 
� Baterie s dobíječkou 
� Zabudované hodiny a kalendář 

� Kardiologický database management 
program 3-kanálovým monitorová-
ním, tisky ve velikosti A4 

*Softwarová opce pracuje pod operačním systémem Windows 95/98/ME,NT/2000/Xp 
nebo kompatibilním. 
 
Počítačová data management pod Windows 
 
Nový InnoVet for Windows kardiologický database management software pře-
mění váš HeartScreen 60G-VET v veterinární EKG diagnostické centrum. 
 
Výrobce 
 
Innomed Medical  
Medical Developping an Manufacturing Inc. 
H-1146 Budapest, Szabó J. u. 12, Maďarsko 
Tel: +36 1 460 9200, Fax: +36 1 460 9222 
E-mail: innomed@innomed.hu, www.innomed.hu 
 
Dovozce 
 
METRIMPEX Praha s.r.o. 
Slezská 128,  
130 00 Praha 3 
Tel: 267 315 870, Fax: 267 315 806 
E-mail: info@metrimpex.cz, www.metrimpex.cz 

 
Technické parametry 
Rozměry a váha: 
� Přístroj: 250x150x70, 1,2 kg 
� Adapter: 100x50x40, 0,3 kg 
Napájecí napětí: 
� 110 V-10 % ... 230 V +10 %, 50/60 Hz 
� příkon: 0,3 A/230 V, 0,6 A/110 V 

Typ akumulátoru, dobíjení 
� min. 8x1500  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: 3 svody 
Rychlost papíru: 5, 25, 50 cm/sec 
Citlivost: : ¼, ½, 1, 2 cm/mV 
Papír:  šíře 58 mm, role 
Tisk 
� Termická hlava s vysokým rozlišením 
� Max. 16 bodů/mm na časové ose 
� Volba tisku/svody 
� Registrace 3 kanálů z 7 svodů 
� Registrační módy:  manuální 
Vytisknuté údaje: 
� Údaje EKG-záznamu: datum, čas  
Ovládací prvky 
� Fóliová klávesnice 
Zesilovač EKG:  
� Standardní končetinové a jeden hrudníkový 

svod s paralelním a synchronním sběrem a 
zpracováním dat 

� Frekvenční rozsah: 0,5 Hz ... 150 Hz, +0/-3 
db 

� Vstupní šum:  max. 20 µVpp 
� CMRR:  min. 100 dB 
� DC filtr: ±320 mV DC 
� Vstupní impedance: 50 MOhm 
� Vstupní rozsah signálů: ±8 mV 
 
Digitální konverze 
Vzorkování: simultánně všech kanálů 1000 
Hz/kanál 
A/D Konvertor: 13 bit, 2,5 µV/bit a na vstup 
Údaje pro zpracování kardiostimulátoru 
� Max. energie kardiostimulátoru: ±700mV/2ms 
� Detektor kardiostimulátoru : min. 2 mV/0,5 ms 

... max. 700 mV/2mv 
Filtry (SW) 
� 50/60 Hz síťový šumový filtr 
� Linkový a svalový filtr 
Vstup/výstup 
� RSR 232 oddělovaný sériový I/O aktivní 
Zobrazení, displej 
Zobrazovány jsou na LCD displeji 
� 1 kanál EKG 
� parametry nastavení 
Zobrazovány na monitoru PC 
� 3 kanály EKG v on-line režimu 
� nastavení přístroje 
Doporučená příslušenství 
� 5-koncový kabel chráněný proti defibrilátoru 
Programová nabídka 
� InnoVet for Windows Database management 

program 
� Tisk 3 kanálů na A4 
 
 


