
Dokonalejší péče 
Zlepšující se zdraví 

 

MERLIN 
Jednokanálový EKG monitor a záznamník událostí 

Ideální prostředek na odhalení přechodných aryt-
mií zabudovaný do náramkových hodinek 

 
Miniaturní, EKG záznamník událostí ve velikosti náramko-
vých hodinek, odstartování položením ruky na ciferník 
Flexibilní programování, nastavitelná délka záznamu 
Polovodičová paměť, uložení záznamu o délce 15 min, lze 
přepsat novým při zaplnění paměti 
Přenos dat přímo do počítače přes standardní modem nebo 
pomocí optického kabelu 
Několikaměsíční provoz na jednou baterii  
 
 
 

 
 



MERLIN 
Jednokanálový EKG monitor a záznamník událostí 
 
 
Přechodné arytmie doprovázené stížnostmi či potížemi pacienta lze velmi těžko přistihnout při návštěvě 
ambulanci či 24-hodinovém monitorování. Tyto arytmie a spojené potíže se mohou objevit kdykoliv a 
kdekoliv, a proto velmi důležitá byla možnost okamžitě zaznamenávat EKG  tak, aby tato činnost zby-
tečně neupoutávala pozornost pacienta. Proto hlavním cílem při vývoji miniaturního jednokanálového 
EKG monitoru a záznamníku událostí v náramkových hodinách bylo aby tuto možnost poskytoval po 
dobu týdnů. Začít záznam lze jednoduše položením ruky na ciferník, protože merlin nepotřebuje hrud-
ní kontakty.Přístroj je schopen zaznamenávat EKG až 15 min. Pružné programování umožňuje několi-
kanásobné záznamy, které pacient pomocí merlinu může zaznamenávat libovolně dlouho a přizpůso-
bovat délku potřebě. Jednotlivé záznamy mohou být až 5 min dlouhé. Po každém záznamu zobrazí stav 
paměti a puls vypočítaný z křivky. Záznamy lze pomocí optického kabelu nebo standardním modemem 
poslat na počítač. Při obvyklém použití merlin  pracuje spolehlivě bez výměny baterií několik měsíců.  
 
 
 
 
 

Napájení: 2 ks CR1620 knoflíkové baterie 
Vzorkování: 200 Hz 
Rozlišení A/D: 14 bitů 
Frekvenční rozsah: 0,05-40 Hz  
Záznam: Jednokanálový záznam EKG po události ručním startováním, nastavi-

telná délka záznamu, několikanásobné záznamy s přepisováním 
Uložení: Polovodičová paměť (EPROM), 15 min EKG 
Přenos dat RS232, pomocí optického kabelu, 115 200 baud 
Rozměry: 40 x 34x 12 mm Te
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Hmotnost: ~ 20 g (vč. gumového pásku hodinek) 
 
 
 
 
 
Výrobce: Meditech Kft 
   H-1191 Budapest, Üllıi út 200 
    Maďarská republika 
   Tel: +36 1 280 8232 
 
 
 
Dovoz a distribuce: METRIMPEX PRAHA s.r.o. 
    Slezská 128 
    130 00 Praha 3 
    Tel: 267 315 870 
    Fax: 267 315 806 
    E-mail: info@metrimpex.cz 


