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• Flimmerscanning - holter med omedelbar detektion av förmaksscanning 

• Överlägsen vilo EKG, 32,000Hz sampling rate 

• Sann p-vågsanalys för omedelbar flimmerdetektion 

• Avancerad och effektiv artifakt minimering, rörelsedetektion och EDR-analys 
(EKG-deriverad respiration) för att kartlägga respiratoriska episoder. 

 

 

 

14 dagars kontinuerlig inspelningstid 

• AAA engångsbatterier för snabbt 
handläggande av patienter 

• Eko-vänligt interbatteri (uppladdningsbart), 
håller för en vecka < eller mer 

• Kombinerar man båda batterierna kan man 
få 14 dagars inspelningstid 

• Avtagbar patientkabel med 5 kablar 
alternativt 7 kablar för ännu mer 
tillförlitlighet 

• Koppla ihop flera medilogAR till PC för att 
ladda, medan Darwin laddar upp alla 
registreringar  

OBS ! Behöver Darwin mjukvara version 2.10.1.53 eller nyare för att fungera

• Magnetisk USB kabel för dataöverföring
och batteriladdning

Nu finns uppdaterad holterdosa medilogAR
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En dosa - flera optioner 

• Endast en hårdvarumodell: medilogAR  

14 dagar kontinuerlig inspelningstid 

• AAA engångsbatterier för ökat patientflöde 

• Uppladdningsbart internbatteri, för en hel vecka < eller mer 

• Om du kombinerar båda batterierna kan du få 14 dagars inspelningstid 

• Välj mellan avtagbar 5 avledningar alternativt 7 avledningars patientkabel  

 

• Professional SPM licens ingår 

• Option: Enterprise SPM licens = stöd för SpO2, respiratorisk analys samt stöd för 
ScanLAB  

 

 

 

 

• Magnetisk USB kabel för dataöverföring och batteriladdning
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Artikelnummer och leveransuppgifter:  

• 1A.306000 medilogAR holterdosa inklusive: skyddsväska med bälte för nacke 
eller fästanordning för bälte.  

Användar manual,  AAA batteri 

 

Patientkabel: 

Välj en av nedanstående kabel vid beställningen:  

• 5-avledningars patientkabel: artikelnummer  2.400176 

• 7-avledningars patientkabel:artikelnummer  2.400177 

 

 

Tillbehör : Engångsväska  

Hygienisk engångsväska till Holter och Blodtryckmätare mm 

Artikelnr 08-DP10 ( 10 st/fp ) 

 Mått: 11cm bredd (innermått) 16 cm höjd Band: 80cm 

Mjukvara

SD-kort, SD card adapter , magnetisk USB kabel

När man beställer medilogAR ingår Professional SPM

Magnetisk USB kabel  1meter            art.nr 2.320426
Magnetisk USB kabel   0.3meter        art.nr 2.320427

Tillbehör :




