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POCKET ECG
De perfecte keuze
Een krachtige ECG die in uw handpalm past
Met de Welch Allyn CardioPerfect CER Pocket ECG, gebaseerd op het Windows CE (zak-pc) platform, kunt
u ECG’s maken met Welch Allyn-software op een zak-pc. Dit handige draagbare ECG-apparaat is ideaal
voor gebruik onderweg of in diverse ziekenhuisafdelingen.
Welch Allyn Pocket ECG
Het systeem bestaat uit de Welch Allyn CardioPerfect CER
zak-ECG-software, de interface met de PC en één van de 2
Welch Allyn CardioPerfect ECG-recorders. Deze onderdelen
vormen samen een klein ECG-apparaat waarmee u ECG’s
kunt maken, bekijken en opslaan.
Deze ECG’s kunnen vervolgens worden verstuurd naar de
Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation-software voor
verdere analyse, om ze op te slaan, te bekijken of af te
drukken.

Continue investeringen in hardware en software ontwikkelingen
maken Welch Allyn de krachtigste cardiopulmonary systemen
leverancier, voor nu en in de toekomst.

Het systeem is te koop als optie voor gebruikers van het
standaard Welch Allyn CardioPerfect ECG-systeem of als
afzonderlijk systeem voor nieuwe gebruikers.
Een bijkomend voordeel van de zak-pc is dat deze
apparaatjes veel sneller opstarten dan de gangbare pc’s.
Door zijn doorgedreven investeringen in hardware- en
software-ontwikkeling is Welch Allyn uitgegroeid tot de
belangrijkste leverancier van geavanceerde cardiopulmonale
uitrusting, zowel vandaag als in de toekomst.
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POCKET ECG
De perfecte keuze
De software stelt 3 verschillende bedrijfsmodi ter beschikking:

De Monitor-modus wordt gebruikt om de
kwaliteit van de geregistreerde signalen te
beoordelen. In bepaalde gevallen kan deze
stand worden gebruikt voor een langdurige
bewaking. U kunt ook patiëntgegevens
invoeren of instellingen wijzigen, voordat
u de registratie in deze modus start.

In de Review-modus kunt u
geregistreerde ECG’s herbekijken en alle
opgenomen segmenten doorlopen,
metingen uitvoeren, patiëntgegevens en
tekst invoeren of bewerken, gesproken
commentaar beluisteren of toevoegen of
instellingen wijzigen.

Technische specificaties

Bestelinformatie

• PRO-model (afzonderlijke patiëntkabel vereist)
Afmetingen & gewicht: 147x108x32,5mm,
312g (.7 lbs) inclusief batterijen
Voeding: Oplaadbare batterij

CER-100
RE-PC-EUR-BAN
RE-PC-EUR-BAN

In de File list-modus kunt u alle
opgenomen ECG-bestanden zien,
een bestand selecteren en openen
voor nazicht of het bestand
verwijderen. Hier kunt u nieuwe
bestanden aanmaken voor opname.

PRO ECG-systeem voor zak-pc inclusief Welch
Allyn CardioPerfect Workstation-software
PRO permanente patiëntkabel
PRO permanente patiëntkabel

De software is ontwikkeld voor de Compaq ipaq, maar er zal ook rekening gehouden worden met andere zak-pc’s
die later op de markt komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

PRO MODEL

Welch Allyn Cardio Control BV, Staalweg 50, 2612 KK, Delft
Tel: +31.15.750.5000 Fax: +31.15.750.5050

www.welchallyn.com/cardiocontrol
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