
Nowa generacja EKG – TeleECG
Przenośne 12 kanałowe EKG z kliniczną

 jakością badań i wieloma funkcjami 



 TeleECG Wprowadzenie 

TeleECG to nowej generacji EKG wyposażone we 
wszystkie zaawansowane technologie Biomedical 
Instruments zawarte w ultra-przenośnym 
urządzeniu oraz specjalnie zaprojektowanym 
oprogramowaniu komputerowym. Jest 
przeznaczony do wykonywania dużej ilości EKG, 
gdzie szybkość i jakość jest najważniejsza.

Wystarczy dotknąć kolorowego ekranu TeleECG-
12C i można rozpocząć pracę – przeglądanie, 
zapisywanie oraz przesyłanie EKG. Można 
wprowadzić dane pacjenta szybko i dokładnie. 
Można również pobrać dane pacjenta lub zbiorcze 
listy za pomocą standardów HL7 lub modalnej listy 
DICOM. Każdy detal TeleECG zaprojektowany jest 
aby usprawnić pracę z EKG.

Kolorowy wyświetlacz do szybkiego i dokładnego 
wprowadzania danych pacjenta

Ulepszone filtry zapewniają optymalną 
jakość krzywych

Wskaźnik informuje o statusie

Trzy przyciski zapewniają dodatkowe opcje
pracy

Interfejs USB do transferu danych 
i ładowania bateri

TeleECG-12C TeleECG-12A TeleECG-12D
kolorowy Wyświetlacz Wyświetlacz LCD bez wyświetlacza

TeleECG-12C cechy
 PC ECG/Holter ECG* 2 w 1
 Automatyczna analiza i interpretacja
 Wysoka jakość fali do precyzyjnej diagnozy
 Szybki dostęp poprzez ekran dotykowy
 Duża pojemność karty SD do mobilnego zbierania EKG
 Komunikacja USB/Bluetooth*/Wifi*
Cechy TeleECG-12A i TeleECG-12D są takie same z wyjątkiem 
ekranu

Pozycje z * są opcjonalne

Samoczynna synchronizacja przez 
Bluetooth/Wifi  zaraz po połączeniu

Akumulator litowo-ionowy gwarantuje ciągłą 
pracę przez ponad 24 godz. (w trybie holtera)

Kompaktowe rozmiary 12367x23 mm i 
waga 123g dla mobilnego zbierania EKG

Karta pamięci SD do zapisu ponad 10000 badań 
spoczynkowych EKG

TeleECG 12C



  TeleECG wprowadzenie

Z praktycznymi narzędziami składającymi się 
z pełnego 12 odprowadzeniowego EKG, widma EKG*,
HF EKG*, QTD*, HRV*, stymulacji EKG, VECG, TVCG*, 
VLP*, itd., TeleECG zapewnia szybką, precyzyjną i 
wiarygodną analizę do interpretacji lekarskiej.

Pozycje z * są opcjonalne

TeleECG wyświetla uśredniony rytm ze wszystkich 12 kanałów 
i zaznacza punkty krzywej. System zapewnia automatyczną 
analizę opartą na tabelarycznych danych pomiarowych 

TeleECG zapewnia automatyczną lub manualną pracę. W 
automatycznym trybie, EKG zbierane jest przez zdefiniowany 
czas a następnie zatrzymuje się i przeprowadza analizę. W 
trybie ręcznym, zapis EKG może być wykonywany przez ok. 
10 godz.

W oparciu o ideę „co widzisz, to 
dostajesz”, można drukować to co jest 
wyświetlane na ekranie. Użytkownik 
może sam skonfigurować zawartość 
raportów

Kompleksowe zarządzanie pacjentami zapewnia szybki odczyt, 
wyszukiwania lub zaawansowane wyszukiwania, kasowanie, 
archiwizacje, przywracanie danych i aktualizację

TeleECG automatycznie wykrywa położenie elektrod, źle przyklejona 
elektroda może być skorygowana przez personel medyczny

TeleECG zapewnia różne tryby wyświetlania EKG, ręczne ustawianie 
punktów pomiarowych i fachowego pomocnika szybkiej diagnostyki



Zastosowanie TeleECG

Dane Techniczne
Ilość kanałów 12 kanałów

Tryby pracy PC ECG/Stress ECG*/Holter ECG*

Rozdzielczość AD 24 bit 

Próbkowanie do 32,000Hz na każdy kanał

Stała czasowa >=3,2s

Pasmo przenoszenia (0,05-250)Hz+0,4dB
-3,0dB

Wzmocnienie 2.5, 5, 10, 20 mm/mV

Impedancja wejściowa >= 10MΩ

Wejściowy zakres 
dynamiczny

±300 mV

Zakres wyrównania napięcia ±300 mV

Poziom szumów =<15μVp-p

Filtry 50Hz/60Hz z opcją: wł/wył

izolinii: mocny/słaby

dolnoprzepustowy: 250Hz/150Hz/
100Hz/75Hz/45Hz/35Hz/25Hz

CMRR >= 110dB

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia

Detekcja stymulatora amplituda impulsu 2mV ~250 mV

Zasilanie szerokość impulsu 0.1 ms ~ 0.2 ms

Zabezpieczenie przed defibrylacją wbudowane

Przechowywanie danych wyjmowalna karta pamięci typu SD*

Pojemność pamięci =< 32GB

Wyświetlacz kolorowy ekran dotykowy 400x240 pixeli

ekran LCD 128x128 pixeli

Transfer danych USB/Bluetooth*/Wifi*

Połączenie PC, smartphone, tablet

Standardy SCP, ECG, XML, DICOM, HL7, GDT

Wymiary 123x67x23mm

Waga 123g (bez baterii)

Zasilanie USB/wymienny akumulator lit-ion*

Czas pracy TeleECG-12C do 24godz. (w trybie holtera)*

TeleECG-12A do 48godz. (w trybie holtera)*

Pozycje z * są opcjonalne


