
Lätt att använda 
• Enkel uppstart - 2 klick 
• Stänksäker design 
• Integrerad impedanstest 
• Inbyggd mikrofon för röstinspelning 
• Färgdisplay 

 
Ekonomisk 
• Brusreducering minskar arbetet vid efterredigering 
• Endast ett AAA batteri behövs för 3 dagar kontinuerlig registering 
• Stödjer ett brett sortiment av SD kort 
 

Högsta noggrannhet 
• 8 kHz testfrekvens på alla EKG-kanaler 
• Programmerbar lagringshastighet mellan 125 Hz, 250 Hz och 1 kHz 
• 15 bit amplitud upplösning 
• Särskilt filter för optimerad EKG-registrering  
 

Egenskaper 
• 3-axlad accelerometer upptäcker patientens rörelsemönster 
• Hög noggrannhet på QRS komplex detektion för högupplösta HRV-analyser 
• P-våg detektion för förmaksanalyser 
• Pacemaker detektion, obereoende av alla registrerade kanalar 
• EDR/respiration och detektion av apné 
• BlueTooth™ interface (option) 
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Tillförlitliga förmaksanalyser Mycket exakt p-vågs detektion medger en exakt förmaksdiagnos. 
     AV-block kan lätt upptäckas. 
 

Högupplöst HRV   Den integrerade QRS detektorn tillåter HRV-analyser av hög 
     precision (hjärtfrekvensvariabilitet). Hjärtslag registreras med  
     en upplösningning på 125 µs. 
 

Sömnapné    Förändringar i hjärtvektorn tillåter andningsregistrering.  
     Sömnapné kan därför upptäckas i Holter registreringen,  
     utan ytterligare sensorer. 
 

Automatisk aktivitetsprofil Den integrerade 3D accelerometern ger svar på om det finns 
     patologiska anledningar till en tachycardia eller om den endast 
     utlöses vid psykiska aktivitet 

Tekniska specifikationer 
 

• 3 kanaler EKG-registrering   
- 125, 250 eller 1000 Hz testhastighet 
- 15 bit amplitud upplösning 
- 128 dB brusreducering 
 

• Realtidsanalyser 
- R topp 
- P våg 
- EDR (respiraton för detektion av sömnapné) 
 

• Digital pacemaker spike detektion på alla tre kanaler 
 

• Inbydd mikrofon för 30 sekunders röstinspelning 
 

• 3-dimensionell rörelsesensor för bedömning av patientrörelse 
 

• Vattentät 
 

• Patientdemografi lagras med registrering 
 

• Eventknapp 
 

• BlueTooth™ trådlös dataöverföring (option) 
 

• Lagring på SD minneskort, stödjer ett brett sortiment av typer och märken (FAT16, FAT32 och SD-HC) 
 

• Dataöverföring med minneskort 
 

• Batterikapacitet: 1 x AAA batteri (varar för 3 dagars kontinuerlig registrering) 
 

• Upp till 30 dagars registrering (med byte av batteri) 
 

• OLED färgdisplay för enkel uppkoppling 
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