
 
 
HEARTSCREEN 80G-L 
3/12-kanálový diagnostický EKG  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Všestranný EKG přístroj Jednoduchý, rychlý a spolehlivý Možnosti připojení k počítači 
� Simultánní 12-svodový EKG � Akumulátorový provoz � Úplné ovládání EKG přes monitor 

PC 
� Grafický LCD pro zobrazení tří-

kanálového EKG a 1 křivky rytmu 
� Inteligentní rychlonabíječka � On-line 12-kanálové monitorování 

a archivace 
� Spolehlivá 3-kanálová termotis-

kárna s vysokým rozlišením 
� Mobilita � Tisk 12 kanálů na papír A4 

� Program analýzy EKG a diagnózy � Funkce ovládané přes menu – 
jednoduché ovládání 

� Zpracování dat 

� Analýza rytmu � Příprava k připojení k PC Innobase for Windows 
 � Velká kapacita ukládání  
 



 
 
 
Dokonalá ergonomie 
 
Při zachování hlavních prvků  mezinárodně oceněného designu předcho-
zího modelu byla série G úplně obnovena. Velký LCD displej 
s dokonalým rozlišením je již schopen zobrazit 4 křivky (3 EKG a 1 ryt-
mu). Díky výhodnějším vizuálním 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 hodnoti-
telné i za špatné viditelnosti. 
 
Ovládání přístroje je velmi jednoduché. Start programu a nejdůležitější 
režimy a nastavení jsou přístupné přímo z klávesnice a logický systém 
menu dokonale sleduje zvyklosti a požadavky uživatele. Jednoduché a 
rychlé zavádění papíru zase usnadňuje práci asistence.  
 
Propojením s počítačem  lze záznamy uložit, veškeré EKG-funkce lze 
řídit z počítače, dále umožňuje i monitorování EGK signálů. 
 
Ideální, přenosný EKG  
 
Brašna EKG umožňuje pohodlné, bezpečné a protinárazové ukládání 
přístroje a příslušenství. Inteligentní nabíječka modelu 60G nabíjí akumu-
látor a tím provozní přístroj za výjimečně krátkou dobu. 
 
Vlastnosti přístroje 
 
� 12 standardních a Cabrera svodů  
� 12-kanálový simultánní sběr dat 
� Velký LCD displej s vysokým rozlišením 
� Termotiskárna s dlouho životností (80 mm) 
� Ovládání pomocí menu 
� Fóliová klávesnice 
� Příprava k připojení k PC 
� Akumulátor s nabíječkou 
� Volba automatických/manuálních svodů 
� Zabudované hodiny a kalendář 
� Program analýzy a diagnózy 
� Analýza rytmu 
 
Volitelné (za příplatek) 
 
� Kardiologický management báze dat s 12-kanálovým monitorováním 

a tiskem na papír A4 
 
Program management báze dat  
 
Pomocí nového programu managementu báze dat a vizualizačního pro-
gramu EKG model HeartScreen 60G-L vytváří 12-kanálový EKG diagnos-
tické centrum.  
 

 
 
 
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: 12 svodů 
Rychlost papíru: 5, 25, 50 cm/se 
Citlivost: : ¼, ½, 1, 2 cm/mV 
Papír:  šíře 80 mm, role 
Tisk 
� Termická hlava s vysokým rozlišením 
� Max. 16 bodů/mm na časové ose 
� Volba registrace/svody 
� Registrace 3 kanálů z 12 svodů 
� Registrační módy: automatický/manuální/řízený 

událostí 
Vytisknuté údaje: 
� Údaje EKG-záznamu: datum, čas, identifikace 

pacienta 
� Výsledky měření EKG: intervaly, amplitudy, 

elektrické osy, 
�  komplexy střední hodnoty a křivky 
Ukládací kapacity 
� Diagnostizované křivky 24 pacientů 
Ovládací prvky 
� Fóliová klávesnice 
iZesilovač EKG: odpovídá předpisům IEC 601-1 a AAMI 
� Standardních 12 svodů, s paralelním a synchron-

ním sběrem a zpracováním dat 
� Frekvenční rozsah: 0,05 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 12 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 
� 3 kanály EKG + 1 kanál rytmus současně, on-line 
� parametry nastavení 
Zobrazovány na monitoru PC 
� 12 kanálů EKG v on-line režimu 
� údaje a nastavení viditelné na LCD 
Doporučená příslušenství 
� 10-koncový kabel s příslušenstvím 
� 4-svodový kabel pro záznam rytmu 
Programová nabídka 
� Innobase for Windows Database management 

program 
� Tisk 12 kanálů na A4 a monitorování 12 kanálů 


