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Elektrokardiograf Aspel AsCARD Grey 07.205, jak jego poprzednia wersja 07.204, jest prostym w obsłudze i wysokiej klasy 12-
kanałowym aparatem EKG wykonanym w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe. Aparat umożliwia wykonywanie
elektrokardiogramów w pełnym zakresie 12 odprowadzeń u dorosłych pacjentów i u dzieci.

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: APL-07-101-0222*

https://epicmed.pl/
https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205
https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205
https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205


AsCARD Grey 07.205
elektrokardiograf 12-kanałowy

Elektrokardiograf oferuje manualny, automatyczny i mieszany (automanual) tryb rejestracji zapisu EKG. Posiada ekran dotykowy LCD
TFT 7" i alfanumeryczną klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi oraz wbudowaną drukarkę termiczną (papier 112 mm) z głowicą wysokiej
rozdzielczości i akumulator pozwalający na wykonanie do 130 badań bez zasilania z sieci. Wyposażony jest w szereg przydatnych funkcji,
między innymi w moduł automatycznej analizy i interpretacji elektrokardiogramu oraz bazę danych pamięci do 1000 badań i do 1000
pacjentów. Z nowych funkcji wersji 07.205 warto wskazać tryb LONG zapisu EKG oraz zapis wsteczny, a także 2 dodatkowe prędkości
zapisu EKG i wydruki dodatkowych odprowadzeń rytmów. Aparat EKG AsCARD Grey 07.205 przeznaczony jest do wykonywania badań
EKG w klinikach, szpitalach, ambulatoriach i gabinetach lekarskich. Spakowany w dedykowaną walizkę transportową (opcja dodatkowa)
aparat EKG może służyć także podczas wizyt w domu pacjenta, a wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwala na badania EKG w
terenie.

•kabel EKG KEKG 30R
•elektrody przyssawkowe EPP dla dorosłych
•elektrody kończynowe klipsowe EKK dla dorosłych
•żel EKG 250g
•papier EKG RA4 112 mm - 1 rolka
•kabel zasilający
•instrukcja obsługi
•karta gwarancyjna

•zestaw elektrod pediatrycznych (EPP przyssawkowe 6 szt. +
EKK klipsowe 4 szt.)
•stolik-wózek WB5 pod aparat EKG lub W30W pod aparat i
drukarkę zewnętrzną
•walizka WMB5 na aparat EKG
•CardioTEKA v.211 - oprogramowanie komputerowe do
badań spoczynkowych

W standardzie Opcje dodatkowe z dopłatą

Producent: ASPEL spółka akcyjna Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne
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Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: APL-07-101-0222*

☎ 32 720 94 11
533 99 22 01

https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205
https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205
https://epicmed.pl/EKG-Aspel-AsCARD-Grey-07.205
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DANE PRODUKTU

Zastosowanie w dziedzinie medycyna

Seria aparatu EKG AsCard Grey

EKG ilość kanałów 12 kanałowy

EKG ilość odprowadzeń 12 odprowadzeń

EKG ekran / wyświetlacz LCD TFT dotykowy 7"

Klawiatura w aparacie EKG alfanumeryczna i funkcyjna

Zasilanie aparatu EKG sieć i akumulator

Porty (gniazda) aparatu EKG USB | Ethernet

Komunikacja Wi-Fi Nie

Protokół HL7 Nie

Drukarka wewnętrzna EKG termiczna EKG 112 mm

Dodatkowe cechy aparatu EKG brak

Drukarka zewnętrzna EKG brak w zestawie (jest port drukarki)

Wózek do aparatu EKG dostępny opcjonalnie

Częstotliwość próbkowania jednego kanału [Hz] 8000

Aparat EKG - tryb rejestracji ręczny, automatyczny lub AUTOMANUAL

Aparat EKG - tryb automatyczny badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i
danych gabinetu

Drukarka wewnętrzna - szczegóły termiczna z głowicą wysokiej rozdzielczości na papier
w rolkach 112 mm

Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku wydruk 3, 6 lub 12 kanałów

Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12
przebiegów EKG w układzie standardowym lub
Cabrera

Zapis EKG - czułość zapisu 2,5/5/10/20 mm/mV

Zapis EKG - prędkość zapisu 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s

Zapis EKG - tryb LONG 1-15 minut

Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz | 60 Hz (cyfrowa filtracja)

Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz | 35 Hz | 45 Hz (cyfrowa filtracja)

Filtr izolinii 0,15 Hz | 0,45 Hz | 0,75 Hz | 1,5 Hz (cyfrowy filtr
pływania izolinii)

Funkcje EKG - moduł analityczny moduł automatycznej analizy i interpretacji

Funkcje EKG - detekcja QRS automatyczna detekcja zespołów QRS

Funkcje EKG - zapis wsteczny 1-30 sekund
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Funkcje EKG - detekcja HR ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego
prezentacja na wyświetlaczu

Funkcje EKG - prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera

Funkcje EKG - detekcja częstości akcji serca wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji
serca

Funkcje EKG - detekcja pobudzeń sygnalizacja dźwiękowa

Funkcje EKG - detekcja stymulatora serca tak

Funkcje EKG - inne funkcje aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na
otwartym sercu

Funkcje EKG - detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody

Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym tak

Ekran aparatu EKG - typ ekran dotykowy LCD TFT WVGA 800x480

Ekran aparatu EKG - przekątna 7"

Ekran aparatu EKG - funkcje prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów
EKG | graficzne menu wyświetlane na ekranie
umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury

Pamięć aparatu EKG baza danych pamięci 1000 badań i 1000 pacjentów

Archiwizacja danych archiwizacja EDM (Elektroniczna Dokumentacja
Medyczna)

Klawiatura aparatu EKG- rodzaj membranowa alfanumeryczna z przyciskami
funkcyjnymi

Komunikacja - USB port USB Device do podłączenia z komputerem | 2
porty USB Host (drukarka zewnętrzna, pamięć Flash,
etc.)

Komunikacja - Wi-Fi nie

Komunikacja - Ethernet (LAN) port Ethernet (UTP Patchcord) do podłączenia sieci
internet

Komunikacja - funkcje eksport badań PDF, SCP, CardioTEKA (.a01) i AsECG-
XML | zapis badań do pamięci USB | EKG-M@IL
wysyłanie badań EKG na e-mail lub inny aparat

Menu aparatu EKG menu wyświetlane na ekranie w języku polskim lub
angielskim

Zasilanie sieciowe AC | 100-230 V | 50/60 Hz

Zasilanie akumulatorowe wbudowany akumulator | do 130 badań
automatycznych na akumulatorze | sygnalizacja stanu
naładowania

Szerokość aparatu [cm] 25,8

Głębokość aparatu [cm] 19,9

Wysokość aparatu [cm] 5
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Waga aparatu[kg] 1,3

Numer katalogowy produktu 07-101-0222

Certyfikacja produktu CE/MDD

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodności

Nomenklatura wg URPLWMiPB wyrób medyczny

Stawka podatku VAT na produkt 8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT
(wyrób medyczny)

Gwarancja ogólna 2 lata

Gwarant udzielający gwarancji producent wyrobu / produktu

Producent ASPEL spółka akcyjna [18]

Siedziba producenta [18] os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]

Serwis techniczny w Polsce sieć serwisowa producenta

Serwis techniczny - kontakt [18] aspel.com.pl/serwis,31

Pomoc techniczna producenta - kontakt serwis@aspel.com.pl ☎ 694 423 953 7:00 - 15:00

Rodzaj przesyłki z produktem przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg] 2



EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniemmedycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora
finansów publicznych.

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00
Faks: 32 720 94 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne wmomencie opublikowania.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian wwersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia

Nota prawna odnośnie wyrobumedycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby
zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55
ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)


