Система за онлайн
холтер наблюдение

ТЕМЕО С3-3
Параметри от анализ
 Надкамерни екстрасистоли
 Камерни екстрасистоли
 Надкамерни екстрасистоли в
бигеминия
 Камерни екстрасистоли в
бигеминия
 Абсолютна аритмия (предсърдно
мъждене)
 Пропуснати удари
 Брадикардия
 Тахикардия
 Предсърдно трептене
 HRV

Функционални възможности:





o

o

o

o

o

EN ISO 13485:2012 –
Международен стандарт за
медицински изделия.
Сертификат от SGS United
Kingdom Limited Notified Body
0120
Directive 93/42/EEC Annex II –
Директивата за Медицински
Изделия. Сертификат от SGS
United Kingdom Limited Notified
Body 0120
ISO
9001:2008,
Система за
Официален
търговски
партньор
управление на качeството
Сертификат от SGS United
Kingdom Limited UKAS accredited
Certification Body 005
Клинично изпитана в
Националната Кардиологична
Болница
Над 1500 пациенти още в
първите 5 години екслоатация на
системата
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Онлайн предаване на ЕКГ в избрано от лекар отвеждане
Оценка на физическото натоварване с вграден 3D акселерометър
Бутон за събития
Данните се предват безжично в рамките на покритието на GSM
оператора в страната и чужбина
Данните се получават и съхраняват в специализиран сървър
Директен достъп през интернет или специализиран софтуер
Автоматичен анализ на QRS комплекса
Автоматичен анализ на ритъмни и проводни нарушения
Продължително наблюдение на пациенти с ритъмни и проводни
нарушения
Продължително наблюдение на пациенти с неуточнени синкопални
състояния
Проследяване на пациенти след инвазивни и неинвазивни
кардиологични интервенции
Ценен инструмент при онлайн коригиране на терапия

Как работи ТЕМЕО С3-3:
След автоматичното разпознаване на QRS комплекса, „ТЕМЕО С3-3”
колектира данните за сърдечния ритъм и данните за физическата активност
в епохи по 5 минути, заедно с представително 10-секундно ЕКГ. При
натискане от пациента на бутона за събития, се добавя още една 10секундна предходна електрокардиограма. ТЕМЕО С3-3 съдържа в себе си
SIM карта на GSM оператор, осигуряващ достатъчно покритие и висока
надеждност.
Така получените данни от ТЕМЕО С3-3 постъпват в специализирания
сървър за допълнителна обработка и съхранение. Съхранените данни могат
да бъдат достъпвани по всяко време от лекаря с парола за достъп.
Гарантира се съхранението на данните на съръвърите ТЕМЕО за срок от 5 г.
години.
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ТЕМЕО С3-3

Система за онлайн
холтер наблюдение

Технически
характеристики
Общи характеристики:









размери: 110/70/28мм
тегло: 125 гр.
температурен диапазон
при съхранение: -40°C до +75°C
при работа: -20°C до +60°C
при заряд: 0°C до 45°C
относителна влажност: до 85%
защита от електростатично
напрежение (ESD): 4000V
Зарядно устройство:




изходно напрежение U = 5 Vdc
изходен ток I = 500 mA
ЕКГ модул:






честотна лента: от 0.5 Hz до 40 Hz
такт на дискретизация: 200 Hz
аналогово-цифрово
преобразуване: 10 бита
3 електрода
Акселерометър:






3D цифров акселерометър
диапазон ±2G
чуствителност: 64 LSB/g
нелинейност: ±1% по целия
диапазон

Официален търговски партньор

Електрон Кардио ООД
Ул . М ю н х е н № 8
Хай Тех Бизнес Център
1594 София, България
Телефон: +359 2 421 0100
Факс: +359 2 979 8558
E-mail: sales@temeo.bg

Официален

търговски

партньор

