
CARDIOVIT FT-1 

Maximal prestanda i en kompakt EKG-apparat  

● Kraft och flexibilitet i en bärbar EKG-apparat 
 

 

● Enastående signalkvalitet för EKG på vuxna   
   och barn 

UNIK DESIGN  
CARDIOVIT FT-1 är en ultra-bärbar apparat som 
väger endast strax över 1 kg inklusive batteri.  
 
Den 8 tum högupplösta multi-touch skärmen med en  
enkel sveprörelse.  
 
Den helt platta och slutna ytan på apparaten är 
väldigt lätt att rengöra och mycket hygienisk. 

ALLTID ANSLUTEN 
Dubbelriktad kommunikation möjliggör enkel data- 
åtkomst och snabb överföring av EKG rapporter till 
EMR/HIS system. Standard Wi-Fi och LAN 
anslutning, kombinerat med EKG granskning på 
skärmen och ett stort minne,stödjer papperslöst 
arbetsflöde och kostnads- 

SCHILLER LÄNK: Lätt att använda mjukvara för 
att importera patientdata från EMR system och 
exportera anpassade PDF rapporter direkt på PC. 

MYCKET NOGGRANNA DIAGNOSER  
SCHILLER´s mest avancerade algoritmer är 
implementerade i CARDIOVIT FT-1. 

EKG PÅ BARN 
Tack vare väldigt hög samplingsfrekvens och en 
brett frekvensband, erbjuder CARDIOVIT FT-1 
optimal signalkvalitet vilket gör den till det ideala 
verktyget för EKG på barn.  

VILORYTM 
FT-1 registrerar alla 12 kanaler i upp till 4 minuter. 
Detta reducerar risken att viktiga rytmdata kan 
förbises. Registreringarna kan skrivas ut, lagras, 
granskas och överföras. 
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● Dubbelriktad Wi-Fi kommunikation



OPTIONER 
 
ETM med ETM sport: Ett av de mest kända, samtidiga 12-avlednings EKG 
tolkningsprogram för kompromisslös kvalitet och pålitlighet. 
 
ETM Sport är den första automatiserade EKG tolkningsmodulen designad för 
idrottare, baserad på Seattle Kriteriet. 
 
CCAA: SCHILLER´S Culprit Coronary Artery Algorithm används på akutavdelningar 
och utanför sjukhuset när ett snabbt beslut vid bröstsmärta krävs omedelbart. Det 
lokaliserar obstruktionsstället i kransartären och därmed storleken på hjärtområdet i 
riskzonen. 

 

 

 

 

ENKEL ANVÄNDNING 1-2-3 STEG

Den höga upplösningen på termoskrivaren (8 punkter/mm) är
designad  att verka många år utan problem.

På skärmen ser man hur elektroderna ska placeras korrekt med zoomnings–
och roteringsunktioner för optimal visning.
Översikt på alla 12 kanaler inklusive färg-kodad avlednings-kontroll.

Om avledningar kastas om, visas detta omedelbart.

1: Skriv in eller ladda ned patientdata

2: Kontrollera signalkvalitet och utför EKG

3: Granska EKG innan lagring, export eller    utskrift

Användare kan fritt gå bakåt och framåt genom stegen.

Tillbehör:




