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Det fördelaktiga vakuum EKG-systemet

Den nödvändiga utrustningen för den moderna 
 EKG-mottagningen.
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Det förDelaktiga vakuum ekg-systemet

Decapus® III är hygienisk, enkel att använda och tidsbesparande. Systemet har alla de 
fördelar som normalt förknippas med vakuumapplicering, men saknar nackdelarna.

Den nya Decapus® III är utformad för att ge ett användarvänligt vakuum EKG-system, 
med en snabb 4-nivåinställning för vakuum, vilket förenklar anpassning till hudtyp och 
undersökningsläge.

kostnaDseffektivitet

Decapus® III är utformat för att spara tid och minska kostnaderna för avdelningar genom att: 

1) Effektivisera EKG-förfarandet för sjukhuspersonal. Den interaktiva kontrollpanelen och 
ergonomisk systemdesignen gör EKG-mätningarna effektivare för operatören. 

2) Rationalisera underhållsförfarandet för serviceavdelningen. Det datoriserade service och 
förebyggande underhållsarbetet, i kombination med den utskrivbara pdf-rapport, förenklar 
arbetsflödet för servicetekniker. Det nya tillvägagångssättet för service och det enklare 
utbytet av de robusta patientkablarna, gör det ännu bättre än tidigare.

kraftfullt laDDningsbart litiumjonbatteri.

Decapus® III kan utrustas med ett li-jonbatteri, vilket gör systemet helt mobilt och möjliggör 
fullständig frihet för operatören. De förstärkta, lätt utbytbara, patientkablarna med hög 
draghållfasthet säkerställer god signalkvalitet under långa perioder. Systemet är defibrillering 
skyddat.



Indikator för elektrodbyte (efter 10 genomförda 
mätningar). Knapp för kvittens efter genomfört byte.

På/av-knapp för att stänga av vakuumpump och
därmed lossa elektroder efter mätning.

4 knappar för inställning av önskat undertryck.

Indikator batteridrift och laddningsstatus.

Indikator nätdrift.

Indikator servicebehov. Kontakta behörig servicetekniker.

Märkningspanel för 
avledningar.

lätt utbytbara hygieniska QuickelselektroDer

De patenterade Quickelselektroderna fäster effektivt till patienten, är lätta att byta ut 
och upprätthåller en hög hygienisk faktor likvärdig med självhäftande elektroder. Den 
är tillverkad av icke-allergisk material och själva elektroden är en Ag / AgCl-sensor, som 
uppfyller rekommendationerna i AAMI. Dessa egenskaper gör användning av Decapus® III 
är jämförbar med användning av adhesiva elektrodsystem. 

Den mekaniska designen av Quickelselektroden bevarar hud/elektrod-kontakten extremt 
stabil och alstrar färre rörelseartefakter, vilket resulterar i en tydlig EKG-kurva, något som 
inte är möjligt genom användning av konventionella självhäftande elektroder. Detta gör 
Decapus® III med Quickelselektroder det bästa valet för ett lyckad EKG, särskilt under EKG-
stresstester.
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Tekniska data
Allmänt

miljökrAv

pumpmodul

pAtientmodul

krAFtAGGreGAt

kAblAGe

pAtientkAbel

Quickelselektrod

bAtteri

siGnAl in/ut
pumpmodul

stAtiv

service-
ApplikAtion

Säkerhet

Omgivningstemperatur
Relativ fuktighet
Lufttryck

Effektförbrukning
Undertryck
Luftflöde
Mått
Vikt

Defibrilleringsskydd
Snabbval undertryck
Mått
Vikt

Modell
Nätspänning och frekvens
Strömförbrukning
AC-ingång
Klassificering

Skrivarkabel
Kontrollkabel
Vakuumslang

Längd
Draghållfasthet

Material

Batteripack (tillval)
Fabrikat
Livslängd
Laddning

Kontrollkabel-ingång
USB-ingång
DC-ingång

Längd vikarm
Bordsfäste

Mjukvara

MDD klassificering klass IIa. IEC 60 601-1 klass I typ CF, 
med defibrilleringsskydd.

Vid drift: +10° till + 40°C. Vid lagring -10° till +40°C
25-95 %, ingen kondensering
700-1060 mbar

Max 35 W
0-600 mbar
0-10 liter/min
H 100 mm, L 240 mm, B 180 mm
1,1 kg

10 kOhm med överspänningsskydd 140 V
120, 160, 200, 260 mbar
H 30 mm, L 110 mm, B 135 mm
1,1 kg

XP Power Model: AFM 45US15
100-240 V, 50 eller 60 Hz
Max 1,1 A
IEC-320-C14
Klass I, enligt IEC 60 601-1

2,7 m, kontaktdon DA-15
2,8 m, kontaktdon DE-9
2,8 m

Extremitet: 1,2 m. Bröst: 1,0 m
Minst 50 N

Ag/AgCl sensor, uppfyller rekommendationer enligt 
AAMI. Biokompatibilitet samt toxikologistudier enligt 
Biokompatibilitet: In vitro cytotoxicitet ISO 10993-5, 
Hudirritation ISO 10993-10 samt Allergi ISO 10993-10.

Laddningsbart Li-Ion-batteri 11,1 V, kapacitet 2,6 Ah
Quickels Systems AB, Katalognummer: QN D103
C:a 1000 laddningscykler
Laddningstid ca. 2 tim

Kontaktdon DE-9
Kontaktdon USB B
DC-plugg

570/650 mm
Klämmått 10-130 mm

Kompatibelt med Windows XP, 7 och 8

Ändringar kan ske utan föregående meddelande.

Pumpmodul

USB

Serviceapplikation

Patientmodul


