
Traducere din limba engleză în limba română

ECG cu 12 canale

Din grijă pentru sănătate



SE-1200 Express Basic
ECG cu 12 canale
Soluții de montare ►

Suport cu role Cărucior

Specificații
SE-1200 Express Basic

Circuit de intrare Protecție la defibrilație
Derivații Standard 12 derivații
Rezoluție A/D 24 biți
Constantă de timp ≥3,2s
Răspuns frecvență 0,05Hz ~ 150Hz (-3dB)
Sensibilitate 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)
Impedanța de intrare ≥50MΩ (10Hz)
Curent circuit de intrare ≤1.01μA
Interval tensiune de
intrare

±5mVpp

Tensiune de calibrare 1mV±2%
Variații de tensiune DC ±600mV
Zgomot ≤12.5μVp-p
Filtru Filtru AC: On/Off (Pornit/Oprit)

Filtru DFT: 0.5Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz
Filtru EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF (oprit)

Filtru LOWPASS: 150Hz/100Hz/75Hz
CMRR ≥115dB
Mod de funcționare Auto/Manual/Rhythm/R-R/OFF
Ritm Un singur canal sau trei canale selectabile
Alimentarea cu energie AC: 100V-240V, 50/60Hz
Baterie Baterie Li-ion reîncărcabilă, încorporată

Pentru 300 de copii la imprimarea ECG
Imprimanta Imprimantă termică/Imprimantă externă
Hârtie de înregistrat Rulată și împăturită în Z
Lățimea hârtiei 216mm, 210mm
Viteza de înregistrare 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

(±3%)



Dimensiune 420mmx330mmx105mm (16.5in x 13.0in x 4.1in)
Greutate 5.0kg
Afișaj Ecran LCD multicolor, cu 800x600 puncte
Interfața de comunicare Ethernet, RS232, USB

SE-1200 Express Basic
ECG cu 12 canale

Rapoarte ECG

Flux de lucru simplificat

Informații pacient



Design ușor de utilizat
 Ecran LCD de 8”
 Tastatură alfanumerică

Flux de lucru simplificat
 Operare printr-o singură atingere, cu scurtături către vârstă și sex
 Scanner suport pentru cod de bare, pentru simplificarea fluxului de lucru

Performanțe clinice precise
 Detectarea semnalului slab, cu cea mai avansată tehnologie de convertire A/D de 24

biți
 Tehnologie anti-zgomot cu filtre complexe și CMRR înalt (Raport de respingere în

modul comun) peste 115dB
 Înghețare a formelor de undă ECG în timp real 120s și revizuire pentru asistarea

diagnosticului Dvs.
 Măsurători și interpretare automate testate prin baza de date CSE/AHA/MIT
 Extinderea imprimării odată ce este detectată aritmia, pentru a vă continua analiza

ritmului
 Analiză ECG avansată, integrată: ECG Vector

Soluții flexibile de imprimare
 Înregistrator termic de înaltă rezoluție, încorporat, pentru imprimarea pe hârtie termică

normală și hârtie de fax de dimensiune A4
 Suport imprimantă USB extern

Managementul datelor
 Memorie internă 100 ECG-uri, care poate fi mărită prin folosirea unui flash disk USB
 Software inteligent ECG Viewer (de vizualizare) pentru exportarea directă a datelor pe

PC (opțional)

Comunicații extinse
 Transmiterea datelor către PC prin LAN/WIFI
 Formate ECG standard: PDF, SCP, FDA-XML și export de date DICOM
 Comunicație de date bidirecțională cu DMS

AP wireless (fără fir) Operare printr-o singură atingere



Software de management al datelor ECG bazat pe PC

Vizualizator ECG inteligent
Interfață intuitivă, pentru îmbunătățirea
eficienței muncii Dvs. Măsurători Diagnostic Raport

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile
străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată
de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză
în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul
prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost
denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA


