
Přístroj EK G Welch Allyn CP 150
™ 

 

 

Snadná obsluha, rychlost, zapojení do informační sítě.  
Přístroj EKG CP 150 se snadnou uživatelskou obsluhou je navržen pro 
zlepšení průběhu pracovních činností ve vašem zařízení. 

� Barevný dotykový displej o rozměru 7” pro rychlé a 
snadné zadávání přesných informací o pacientovi 

� Funkce Instant-on umožňuje rychlé zapnutí jednotky 
a rychlé provedení EKG vyšetření 

� Pokročilé filtry pro dosažení optimální stopy EKG 
zajišťují přesné výsledné hodnoty  

� Náhled na tři (3) kanály EKG 

� Volitelný software pro interpretaci EKG u dětí a 
dospělých poskytuje zpětnou vazbu při hodnocení  

� Provoz na baterie umožňuje jednoduché 
přemístění přístroje k pacientovi  

� Ukládání až 100 výsledků v přístroji nebo jejich 
nahrání na flashdisk  

  

DOTYKOVÁ KLÁVESNICE 

Není potřeba měnit směr pohledu z displeje na klávesnici a 

zpět – úspora času a méně chyb. 

ZOBRAZENÍ KVALITY ELEKTRODY  

Umožní vám rychle identifikovat problémy elektrody. 

 

 



 

 

 
Pracovní stanice Welch Allyn CardioPerfect 
 

 

 
Soustřeďte své kardiopulmonální 
údaje pomocí pracovní stanice 
Welch Allyn CardioPerfect

® 

 
 
• Můžete spravovat veškeré informace o pacientech a 
údaje z vyšetření provedených celou škálou 
kardiopulmonálních přístrojů společnosti Welch Allyn  

• Pomocí rozhraní HL7 si zajistíte efektivní zpracování 
dat (bez zbytečné administrativy papírových 
dokumentů) v rámci vašeho nemocničního 
informačního systému  

• Ukládání, přístup, kontroly, porovnání a úpravy 
diagnostických údajů z vyšetření z kteréhokoli 
počítače ve vaší síti  

• Vyhledání záznamů jedním dotekem klávesy a jejich 
kontrola a úprava přímo na obrazovce  

 

 
Možnosti flexibilního propojení  

 

 
Propojení, řízení a sdílení 
informací z vyšetření pacientů  
 
Pomocí USB či eternetu můžete přenášet údaje 
z vyšetření pacientů z přístroje CP 150 do 
pracovní stanice Welch Allyn CardioPerfect, čímž 
získáte možnost propojení vašich dat, jejich 
uložení a řízení v rámci nemocničního 
informačního systému. 

 

 
Telemedicína 
 

 

 
Posilte svůj diagnostický 
potenciál pomocí 
telemedicíny 

 
S přístrojem CP 150 může 
vaše nemocnice poskytnout 
podporu vzdáleným místům, 
vyžadujícím odbornou pomoc. 
Jednoduše použijte stanici 
CardioPerfect pro příjem 
diagnostických dat z vyšetření 
z různých míst a využijte tento 
potenciál k poskytnutá 
odborných posudků a 
centrálnímu řízení údajů 
z vyšetření pacientů. 

 



 

Několik USB port ů  

 

Mobilní vozík CP 150 ECG  
 
� Atraktivní ergonomický design  

� Kolečka určena pro nemocniční provoz také k dispozici  

� Volitelné rameno pro kabel k pacientovi a polička 

 
� Softwaru 

CardioPerfect  
� Čtečce 
čárových kódů 

 
� Externí 

paměti 
� Externí 

tiskárně 

 
 

 

 
Model na obrázku je osazen kolečky pro 
nemocniční provoz  

 

 
Volitelné příslušenství: AHA, IEC, elektrody pro opakované použití / na jedno použití  
Jazyk: Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, portugalština, polština, 
dánština, holandština, čínština, ruština, norština, švédština, vietnamština  
Napájecí zdroj: K dispozici se zástrčkami kompatibilními se všemi zdroji napájení. 

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Welch Allyn nebo 
jděte na naši webovou stránku www.szo.cz . 

 

Autorizovaný distributor a servis pro ČR 

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. 
Přemyslova 25 (naproti OC PLAZA) 
301 00 PLZEŇ 

 

 


