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Charakterystyka i zalety aparatu

Aparat EKG AsCARD Mint 07.102W

KARTA PRODUKTU

• kabel EKG KEKG 30R - 1 szt.
• kabel EKG KEKG 30W weterynaryjny - 1 szt.
• elektrody przyssawkowe EPP - 6 szt.
• elektrody kończynowe klipsowe EKK - 4 szt.
• uchwyt szczękowy krokodylek - 10 szt.
• żel EKG 250g
• papier EKG RB1 - 1 rolka
• zasilacz sieciowy medyczny M12-15
• instrukcja obsługi
• karta gwarancyjna

Wyposażenie fabryczne
• stolik-wózek WB5 pod aparat EKG lub W30W
pod aparat i drukarkę zewnętrzną
• walizka transportowa WMB5

Wyposażenie opcjonalne
Zastosowanie w dziedzinie: weterynaria
Seria aparatu EKG: AsCard Mint
EKG ilość kanałów: 3 kanałowy
EKG ilość odprowadzeń: 12 odprowadzeń
EKG ekran / wyświetlacz: LCD graficzny 4" mono
Klawiatura w aparacie EKG: alfanumeryczna i funkcyjna
Zasilanie aparatu EKG: sieć i akumulator
Porty (gniazda) aparatu EKG: USB
Komunikacja Wi-Fi: Nie
Protokół HL7: Nie
Drukarka wewnętrzna EKG: termiczna EKG 58 mm
Dodatkowe cechy aparatu EKG: brak
Drukarka zewnętrzna EKG: brak (brak portu drukarki)
Wózek do aparatu EKG: dostępny opcjonalnie
Częstotliwość próbkowania jednego kanału [Hz]: 2000
Aparat EKG - tryb rejestracji: manualny i automatyczny
Aparat EKG - tryb automatyczny: z wydrukiem danych klienta i danych gabinetu
Drukarka wewnętrzna - szczegóły: termiczna na papier w rolkach 58 mm
Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku: 1 lub 3 przebiegi wybranej grupy
Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku: normalna grubość wydruku linii krzywych EKG
Zapis EKG - czułość zapisu: 2,5/5/10/20 mm/mV
Zapis EKG - prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s
Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz | 60 Hz
Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz | 35 Hz | 45 Hz
Filtr izolinii: 0,15 Hz | 0,45 Hz | 0,75 Hz | 1,5 Hz
Funkcje EKG - moduł analityczny: moduł automatycznej analizy i interpretacji
Funkcje EKG - detekcja QRS: automatyczna
Funkcje EKG - detekcja HR: ciągły pomiar HR z prezentacją 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
Ekran aparatu EKG - typ: dotykowy LCD monochromatyczny
Ekran aparatu EKG - długość [mm]: 128
Ekran aparatu EKG - szerokość [mm]: 64
Ekran aparatu EKG - funkcje: prezentacja na wyświetlaczu 1 lub 3 przebiegów EKG
Pamięć aparatu EKG: do 1000 ostatnich badań automatycznych
Klawiatura aparatu EKG- rodzaj: membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
Komunikacja - USB: micro USB

Dane techniczne

• wysokiej klasy 3-kanałowy aparat EKG do badań EKG w pełnym zakresie 12 odprowadzeń
• manualny i automatyczny tryb rejestracji zapisu EKG
• badanie automatyczne z wydrukiem danych klienta i danych gabinetu
• częstotliwość próbkowania 2000 Hz na kanał
• moduł automatycznej analizy i interpretacji zapisu EKG
• przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
• automatyczna detekcja zespołów QRS
• ciągły pomiar częstości akcji serca HR z prezentacją na wyświetlaczu
• wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
• prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera
• dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
• kontrola INOP niezależna dla każdej elektrody
• zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
• filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych i izolinii
• ekran dotykowy 128x64 mm
• alfanumeryczna klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi
• graficzne menu wyświetlane na ekranie obsługiwane za pomocą klawiatury
• prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 odprowadzeń EKG
• wielojęzyczne menu (j. polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski i serbski)
• wbudowana drukarka termiczna na papier w rolkach o szerokości 58 mm
• wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG
• wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy
• normalna grubość linii krzywych EKG na wydruku
• wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku
• pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 badań
• możliwość wykonania do 130 automatycznych badań EKG na zasilaniu z akumulatora
• port micro USB do połączenia z PC
• zasilanie z sieci lub z wbudowanego akumulatora
• funkcje oszczędności energii akumulatora
• certyfikowany wyrób medyczny
• darmowa dostawa na terenie Polski
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