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Enkel, smart och modern - Den nya generationen EKG 

● Enkel användning
1-2-3 steg

● ETM med ETM sport

Modern teknologi och 
anslutning 

Hög effektivitet i alla 
arbetsflöden  

Bästa signalkvalitet och 
diagnostiska verktyg  

CARDIOVIT AT-102 G2 har en 8”  
färgdisplay med touchfunktions-
knappar. Tangentbordet är 
hygieniskt och lätt att rengöra, och  
gör att apparaten är mycket lämplig 
för daglig klinisk rutin. Modern 
batteriteknologi garanterar mer än 8 
timmars EKG registrering. 

Tvåvägs kommunikation tillåter lätt 
dataåtkomst och snabb överföring 
av EKG rapporter till EMR/HIS 
system. Standard Wi-Fi och LAN 
anslutning, kombinerat med 
granskning av EKG på display och 
ett stort minne, stödjer papperslösa 
arbetsflöden och reducerar 
kostnader. 

När en rapport på papper behövs, 
är anpassningsbara utskrifter 
tillgängliga på den interna 
högupplösta A4 termoskrivaren.  

Att ta EKG har aldrig varit 
lättare och snabbare: 
Registrera eller ladda ned 
patientdata med PDQ eller 
worklist, ta EKG, spara, skriv 
ut och överför data på 20 
sekunder genom att använda 
en navigationsknapp.  

ENKEL ANVÄNDNING 1-2-3 STEG 
1: Registrera eller ladda ned 
    patientdata 
2: Kontrollera signalkvalitet och 

 omkastade avledningar och ta 
    EKG 
3: Granska EKG innan lagring 

 export eller utskrift 

SCHILLERS mest 
avancerade algoritmer är 
implementerade i 
CARDIOVIT AT-102 G2. 

EKG PÅ BARN: 
Tack vare väldigt hög 
samplingsfrekvens och ett 
brett frekvensband upp till  
250 Hz, erbjuder CARDIOVIT 
AT-102 G2 optimal signal-
kvalitet för EKG på barn.  

VILORYTM: 
Med CARDIOVIT AT-102 G2, 
kan vilorytm registreras i upp 
till 10 minuter. Full disclosure, 
HR trend coh event kan 
granskas, lagras och skrivas 
ut, såväl som överföras till 
HIS/EMR i PDF, DICOM eller 
HL7 format. 

● Optioner: Arbets-EKG
    Spirometri och vagn
 
 

CARDIOVIT AT-102 G2



Intern högupplöst A4 
termoskrivare  

Alfanumeriskt tangent-
bord som är lätt att 
rengöra och mycket 
hygieniskt 

Touchfunktionsknappar 

Navigeringsknappar 
möjliggör effektiva 
arbetsflöden 

Manövrera smidigt och 
bekvämt med lättrullande 
hjul och ett handtag som 
sitter i rätt höjd  

Organisera och säkra 
tillbehör och personliga 
saker med en korg 

ARBETS-EKG: 
CARDIOVIT AT-102 G2 kan 
utföra standard arbets-EKG 
(option) med ett stort urval 
protokoll för löpband och 
ergometrar.  

En komplett granskning och 
rapport på testet med trender, 
stegtabell, tolkningsmall och 

eventlista finns tillgänglig.  

Arbetsdata kan också över- 
föras til HIS/EMR i olika 
format. 

ETM MED ETM SPORT: 
Detta är ett av industrins mest 
kända tolkningsprogram för   
12-avlednings EKG.

ETM Sport är den första 
automatiserade EKG tolknings- 
modulen designad för idrottare, 
baserad på Seattle Criteria. 

CCA: 
SCHILLERS Culprit Coronary 
Artery Algoritm används på 
en akutmottagning, eller 
utanför sjukhuset, när ett 
snabbt beslut om bröstsmärta 
krävs omedelbart.  

Det lokaliserar ocklusions-
stället  i kransartären och 
därigenom storleken på 
hjärtområdet som är i 
riskzonen. 

Simonsen & Weel AB, Flöjelbergsgatan 8A          431 37 Mölndal        tel. 031-521140     www.swsverige.se

Option: Spirometri

Option till vagn:
Kabelhållare arm
 
         Hållare streckkodsläsare

Utdragbar låda




