CARDIOLIGHT

gravador digital de Holter

O Futuro se fazendo Presente
Alta precisão
Tecnologia digital de aquisição do sinal de 800 pontos por segundo com
processamento em tempo real (DSP), circuito de detecção de marcapasso e relógio interno incorporados permitem a maior precisão dos
registros. Permite a realização de gravações de 24h a 72h contínuas,
sem mudança de pilha ou cartão.
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72h

Transmissão via raios infravermelhos
Possibilita a monitorização do paciente na instalação do gravador ou a
qualquer momento para verificação do sinal.
Transmissão via Internet

Através do software CardioNet os registros gravados no CardioLight podem ser transmitidos por Internet para
análise em outros centros, discussão de casos ou formação de bancos de dados.
Extremamente confortável
Seu tamanho e peso reduzidos (62 gramas com pilha e cartão), aliados ao seu formato ergonômico o tornam
imperceptível no bolso ou na cinta do paciente.
Cada grama e cada milímetro deste revolucionário gravador de Holter foram cuidadosamente projetados para
obter o gravador mais avançado no tamanho mais reduzido e com o design mais moderno.
O gravador de Holter que reúne os requisitos mais importantes para o médico, para o técnico e para o paciente.
Médico
Alta qualidade do sinal, variedade
de recursos.

Técnico
Facilidade de operação e
possibilidade de verificação do
sinal.

Características Técnicas
Tamanho: 82 x 60 x 14 mm
Mídia utilizada: Cartão SD (Secure Digital) = 2 g
Aquisição do sinal: 800 pps. – 12 bits.
Relógio interno
Emissor - Receptor Infravermelho
3 anos de Garantia (não inclui acessórios)

Paciente
Conforto total e design agradável.

Peso: 47 g
Alimentação: 1 pilha AAA (palito), recarregável = 13 g
Circuito de detecção de marca-passo
Alarmes luminosos e sonoros
Registro ANVISA/MS: 10361050006
www.cardios.com.br

Acessórios inclusos

Cabo de 4 vias

Clipe

Capanga de couro

02 Cartões de Memória

Acessórios Opcionais

Cabo de 7 vias

Tampa do gabinete

Cinto de couro

Carregador

Pilhas AAA

Leitora

