Comp
EKG vakuum elektrod
system HandyVAQ

HandyVAQ
Teknisk data
Ambient temperatur

10 till 40 °C

Relativ fuktighet

20 till 95 %, ingen kondens

Luft tryck

700 till 1050mbar

Max. vacuum tryck

250 mbar

Vacuum settings

100 / 130 / 170 / 210 / 250 mbar

Volym

2,6 l/min

Dimensioner

78 x 117 x 27 mm (utan elektr)

Vikt

950 g, med långa elektroder

Defibrillation protection

10 kΩ

Power supply

USB 2.0 / 3.0, 5V, 600 mA, 3W

EKG koppling

15-pin D-Sub, 3,5 m lång

Elektrod avledningar

Chest wall (6x)
1.1 m
0.7 m
0.4 m

Elektroder

Ag/AgCl, sugkopp material silikon

Inkluderad med enheten

Vacuumenhet,3.5 m elkabel(USB/15-pin
D-Sub), 10 elektroder(standard längd 1.1-1.3 m),
USB anslutning, kabel hållare
Pat. pending

1:1

Made in
Germany

Extremities (4x)
1.3 m
(long lead set)
1.1 m
(medium lead set)
0.7 m
(short lead set)

Tel 031-521140

www.coremed.se

HandyVAQ - En liten smart lösning !

HandyVAQ
Liten. Kraftfull. Lätt att
använda.
• ENKEL ATT SKÖTA OCH RENGÖRA
• UTMÄRKTA EKG KURVOR
• FÖR FAST ELLER MOBILT BRUK

En kompakt all-in-one lösning
HandyVAQ är liten – storlek som
en hand.
Tyst pump är integrerad

Otroligt lätt att använda
Bara tre knappar för att hantera
Enheten. LED lampor indikerar
status. Fem justerbara lägen

i den kompakta enheten.

mellan 100-250mbar

Utmärkt signal kvalite

Enkel hygien

HandyVAQ ger mycket bra signal

HandyVAQ har en utblås
funktion. Torkas av med sprit.
Det går även att gas sterialisera
hela enheten.

• KOMPAKT OCH SERVICE VÄNLIG
• KOSTNADS EFFEKTIV

kvalite på alla 12 avledningar.

EKG sugsystem –liten med effektiv !

HandyVAQ är förmodligen marknadens minsta EKG
vacuum elektrod enhet. Den tysta, kraftfulla och
underhållsfria pumpen är inbyggd i samma enhet.

„

Hand yVAQ deliver s com pelling

result s in pr actice-based testing:

.

Gjord för flexibel användning

Elektroder

Som tillbehör finns en universal hållare
HandyVAQ är kompatibel med vilo EKG,
ergometeri, arbets EKG vilket gör den
extremt flexibel.

Elektroder/slangar finns i tre
längder (0.4 till 1.3 m) med
silver-silver chlorid elektroder,

Anslutningar

Optimalt service vänlig

15-pin D-sub-kontakt ansluter HandyVAQ
till EKG maskinen

Enheten består av få underhållsfria
delar. Detta medför enkel och
kostnadseffektiv hantering.
Enstaka elektroderna kan lätt
bytas ut.

mjuka silikon sugkoppar och
integrerat deff skydd.

Enheten kan skötas enkelt och säkert med bara en
hand. Trots det lilla formatet erbjuder den flera
funktioner. Handy-VAQ har bara tre knappar som
hanterar alla funktioner.Fem inställningar kan göras.

Elektrod vacuum / sug system.
Utmärkt EKG kvalité,
Enkel att använda.
Kostnads effektiv & hygienisk

Med tillbehöret universalhållaren/armen kan man enkelt
ansluta enheten för vilo EKG,arbets EKG, ergometri, och
löpband.
Tre olika längders elektrodslangar finns. 0.4 till 1.3 meter
med bibehållen utmärkt signalkvalité.
Hygieniskt så torkas hela enheten av med sprit och en
inbyggd utblås funktion rensar elektrodslangarna.
Ur service synpunkt så kan elektrodslangarna bytas en
och en vid behov.Inget annat underhåll krävs.

5 V ström tas via USB kabel
anluten till dator / EKG maskin.

