
Lätt att använda 
 
Den nya medilog ® FD12plus är den mest sofistikerade långsiktiga EKG 
inspelare av medilog ® plus-serien och är avsedd för 3 eller 12-kanals EKG-
registreringar.  
När AF / AFL-konfiguration är vald, kan 3 EKG kanaler spelas in för 7 dagar 
utan batteribyte! 
 
Viktiga funktioner: 
 
• PureECG Technology 
• HRV-analys 
• Fire of Life  
• Apne detektion 
• ST-/QT-/pacemaker analys 
• Realtids QRS detektion 
 
• Realtids P-vågs detektion och förmaksflimmer analys 
• Rörelsedetektering och analys 
 
• Trådlös BluetoothTM gränssnitt 
• SpO2-sensor (tillval) 
   12-kanals EKG 
• 7 dagars inspelningstid (3 kanaler) 
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FD 12 

Storlek (hxbxl) i mm 70x85x25 

Vikt utan batterier 165gr 

Elektroder 4,7 eller 7 

EKG kanaler 1, 3 eller 12 

Sampling rate 3x8000hz 

Upplösning 15,5 bit 

Inspelningstid 168 timmar eller 7 dygn 3 
kanals AF/AFL konfig. 

Automatisk kabeltest Impedans 

Batterier 1x1,5V (AA) 



Tillförlitliga förmaksanalyser Mycket exakt p-vågsdetektion 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 holterregistreringen,  
     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 fysisk aktivitet. 

Tekniska specifikationer 
 

• 3 eller 12-kanals EKG-registrering  
   Fantastisk signalkvalité  
- 8000 Hz insamlingsgrad 
- 15 bit amplitud upplösning 
- 128 dB brusreducering 
 

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

• Digital pacemakerdetektion på alla tre kanaler 
 

• Inbyggd mikrofon för 30 sekunders röstinspelning 
 

• 3-dimensionell rörelsesensor för bedömning av patientrörelse 
 

• Vattentät 
 

• Patientdemografi lagras med registrering 
 

• Stor och tydlig Eventknapp  

• 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) 
 

• LED färgdisplay för enkel uppkoppling 
 
 

CoreMed Scandinavia AB, Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal, tel. 031-521140, fax 031-521156, 
info@coremed.se, www.coremed.se 


