Oferta

Holter EKG SiliconBeat 3 Blue sam
rejestrator
Cena produktu brutto:

5 990,00 zł

Opis produktu:
Holter EKG SiliconBeat 3 Blue - Resjestrator

Prezentowane urządzenie służy do ciągłego, 24- lub 48-godzinnego zapisu pracy
serca. Rejestrator EKG pozwala wyłapać takie zaburzenia, które często nie są
identyfikowane w trakcie standardowego badania EKG w gabinecie lekarskim. Co to
jest Holter EKG? To niewielki aparat zasilany baterią i wyposażony w pamięć
microSD, który wraz z zestawem elektrod pozwala na analizę pracy serca podczas
wykonywania codziennych czynności. Czy jednak można z nim robić dosłownie
wszystko? Jeśli chodzi o ten (i każdy inny) Holter EKG, czego unikać? Na pewno nie
można moczyć urządzenia ani elektrod. Zaleca się również ograniczenie korzystania z
domowych urządzeń elektronicznych i telefonu komórkowego w czasie trwania
badania.
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Rejestrator do Holtera EKG SiliconBeat 3 – dlaczego warto na niego postawić?
Proponowany model rejestratora EKG ma opcję analizy arytmii serca w czasie
rzeczywistym. Dzięki temu każda niebezpieczna dla zdrowia czy życia sytuacja może
zostać wykryta niezwykle szybko. Jeśli chodzi o ten Holter EKG, cena jest niższa niż w
przypadku
rejestratora
z
trybem
12-kanałowym
lub
Holtera
wraz
z
oprogramowaniem. Ten polskiej produkcji, certyfikowany aparat jest w pełni
bezobsługowy. U pacjentów z rozrusznikiem sprzęt ten pozwala także wykryć impulsy
pochodzące od kardiostymulatora. Urządzenie ma ponadto zaprogramowane alarmy,
sygnalizujące nieprawidłowy kontakt elektrod lub wyczerpującą się baterię.
Rejestrator do Holtera EKG SiliconBeat 3 dostępny w naszym sklepie!
Sprzęt ten można nabyć w sklepie medycznym Cito w cenie poniżej 6 tysięcy złotych.
Taki Holter EKG to propozycja skierowana zarówno do prywatnych gabinetów
kardiologicznych, jak i do szpitali lub klinik. Urządzenie wysyłamy w ciągu 7 dni od
zamówienia. Wraz z rejestratorem dostarczamy również kabel pacjenta, litową
baterię, kartę do rejestracji zapisów EKG (microSD), polimerowe etui wraz ze smyczą
oraz ścierną pastę. Do sprzętu zapewniamy darmowe aktualizacje jego
oprogramowania. Udostępniamy też szczegółową specyfikację techniczną.
Rejestrator do Holtera EKG SiliconBeat 3 – kupuj w profesjonalnym sklepie
medycznym!br />
Cito jest specjalistycznym sklepem ze sprzętem medycznym. Jesteśmy
autoryzowanym sprzedawcą wielu renomowanych marek zagranicznych i polskich.
Oferujemy profesjonalne i nowoczesne rejestratory EKG z możliwością dostosowania
ich do wymagań lekarza. W razie pytań profesjonaliści chętnie doradzą w wyborze
urządzenia, wyjaśnią wątpliwości (np. dotyczące zagadnienia: Holter EKG a telefon
komórkowy) i pomogą rozwiązać problemy. Zapewniamy naszym klientom szybki
serwis (zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny).

Najmnieszy i najlżejszy Holter EKG Medea SiliconBeat 3

Nowoczesna technologia zastosowana w SiliconBlue 3 Holter EKG
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Wbudowana w rejestrator analiza arytmii w czasie rzeczywistym * – wczesne
ostrzeganie, możliwość wydruku bez komputerowego programu analizującego.
Czas rejestracji ciągłej na jednej baterii:
3 kanały – 24, 48 godzin.
2 kanały – 336 godzin ( dwa tygodnie ) !!
Waga 22g, wymiary: 36x12x70 mm !! dyskretny pod lekkim ubraniem,
wygodny dla pacjenta.
Precyzyjny, 24 bitowy przetwornik – jakością zapisu przewyższa typowe
rejestratory.
Całkowicie bezobsługowy – nic nie trzeba ustawiać, automatyczny start i stop
po odpięciu elektrod.
Detekcja impulsów rozrusznika serca.
Wbudowany zegar.
Współpraca z programem Holter EKG SiliconBeat 2000.
Możliwość dostosowania funkcji rejestratora do indywidualnych potrzeb
lekarza.
ANALIZA ARYTMII jest dostępna od razu i umożliwia szybszą reakcję personelu
medycznego.
Wewnętrzna analiza arytmii „on line” w trybie zapisu ciągłego oraz event
(możliwość wydruku zapisu bez komputerowego programu holterowskiego)*.
Pełna bezobsługowość – wystarczy podpiąć elektrody by rozpocząć zapis i
odpiąć, żeby rejestrator zakończył zapis.
Automatyczne zatrzymanie i wznawianie zapisu po zdjęciu i założeniu
rejestratora przez pacjenta ( dowolna przerwa na kąpiel lub z innych
powodów).
Kopia poprzedniego badania w rejestratorze – umożliwia odzyskanie nie
przeczytanego badania, które zostało nadpisane nowym badaniem.
Możliwość wykonania dwóch badań bez odczytywania.
FastRecovery – funkcja błyskawicznego powrotu sygnału EKG po chwilowym
nasyceniu.
TrueLead – prawdziwy, mierzony a nie wyliczany trójkąt Einthovena –
niezależny pomiar EKG na każdej elektrodzie.
Automatyczna kalibracja i regulacja wzmocnienia – nic nie trzeba ustawiać.
Ciągła kontrola kontaktu elektrod – wykrywanie i filtracja zakłóceń.
Elektronika jakości HI-END: złocona PCB, wysoka impedancja i CMRR,
precyzyjny 24 bitowy przetwornik A/C.
Autodiagnostyka rejestratora, pamięci flash, kabli, stanu baterii – zapobiega
założeniu pacjentowi niesprawnego rejestratora.
Rekordowo mały pobór mocy – kilkadziesiąt razy mniejszy niż w rejestratorach
innych firm.
ULTRA-CIENKI i LEKII – tylko 22gramy, nie widoczny pod koszulą, wygodny dla
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pacjenta.
Tani w eksploatacji:
Wymiana baterii raz na dwa tygodnie !! Cena baterii od 1 zł/szt.
Trwałe, niedrogie kable, które użytkownik może wymieniać pojedynczo (nie
taśma).
Tylko cztery elektrody – oszczędność oraz wygoda dla personelu i pacjenta.
Jednorazowe, plastikowe pokrowce.
Tani serwis, na terenie całej Polski.
Bezpłatne aktualizacje oprogramowania rejestratora.
Holter EKG Cena samego rejestratora niższa niż z oproigramowaniem.

WYPOSAŻENIE
Kabel pacjenta PD-H-2/L35.
Bateria litowa CR2032.
Karta microSD
Plastikowe etui na rejestrator ze smyczą do noszenia na szyi.
Pasta ścierna do skóry
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