
CARDIOVIT 
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Kraften i enkelhet  
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CARDIOVIT
AT-1 G2

Enkelt att registrera patientdata 

Utmärkt signalkvalitet för  
vuxna och pediatriska EKG 

Detektion av omkastning av 
avledningar 

NÄR TRADITION MÖTER 
MODERNITET 

Byggd på den starkt beprövade  
AT-1 och förstärkt med den senaste 
teknologin, särskiljer sig AT-1 G2  
genom dess utmärkta signalkvalitet 
och den nyaste tolkningsalgoritmen. 
Den är användarvänlig med arbets- 
flöde steg-för-steg och det är lätt  
att registera patientdata. 
En färgskärm och ett tangentbord 
som är lätt att rengöra fullbordar den 
här intuitiva och pålitliga EKG- 
apparaten. 

TOPPMODERN 

Tack vare en väldigt hög samplings- 
frekvens och ett brett frekvensband  
tillhandahåller CARDIOVIT AT-1 G2 
optimal signalkvalitet för vuxna och  
pediatriska EKG. 
Den högupplösta termoskrivaren är 
kompatibel med papper på rulle och  
z-vikt efter önskemål.

Anslutning via USB för mjukvaru- 
uppdateringar är också tillgängligt. 

ARBETSFLÖDE 
STEG-FÖR-STEG 

1. Registrera patientdata (med en
knapptryckning)

2. Förhandsgranska signal i realtid och
kvalitetskontroll med detektion  av
felaktig elektrodplacering.

3. Granskning efter EKG.

AVANCERAD KLINISK 
TOLKNING 

I tillägg till kontroll av signalkvalitet 
och med detektion av felaktig 
elektrodplacering, är det kända 
12-avlednings EKG tolkningsprogrammet
ETM tillgängligt.

ERGONOMISK DESIGN 

CARDIOVIT AT-1 G2 har utformats 
så att den ska vara lätt att använda: 
patientdata kan registreras med en  
knapptryckning; en 5” färgdisplay  
för förhandsgranskning av EKG och  
förenklat tangentbord. Det har aldrig varit 
lättare att ta ett EKG.  
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1 Den högupplösta 
termoskrivaren är 
kompatibel med papper 
på rulle och z-vikt.  

2 Registrering av patient- 
data med en knapp- 
tryckning. 

3 EKG översikt av 
3 kanaler inklusive 
färgkodad kontroll av 
avledningskvalitet. 

4 Med detektion av 
felaktig 
elektrodplacering. 
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Enkel användning 1-2-3 STEG 
1: Registrera patientdata 
2: Kontroll av signalkvalitet och 
   utför EKG 
3: Granska EKG före utskrift 
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