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24-hodinové monitorování krevního tlaku

oscilometrická metoda mìøení

tichý provoz pacientského záznamníku

jednoduchá obsluha

pøehledný vyhodnocovací program

konfigurovatelná závìreèná zpráva

komunikace s programy pro vedení ambulance
(GDT)

archivace záznamù

mo�nost rozšíøení systému o další diagnostické
pøístroje (PADSY)

24-hodinový monitor krevního tlaku Scanlight byl vyvinut pro ka�dodenní pou� ití v nemocnicích
a privátních ambulancích. Díky spolehlivosti mìøení pacientského záznamníku a pøehlednosti
vyhodnocovacího programu umo�òuje Scanlight získat lékaøi dokonalou pøedstavu o trendu
krevního tlaku pacienta bìhem celých 24 hodin.
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PADSY

Mìøení krevního tlaku

Analýza a hodnocení

Závìreèná zpráva a tisk

Technické parametry

Záznamník

Software

Pacientský diagnostický systém Padsy integruje v jedné spoleèné databázi nìkolik
pøístrojù a umo�òuje provádìt komplexní kardiologické vyšetøení. Klidové EKG,
ergometrie, Holter krevního tlaku, Holter EKG a epizodní EKG-záznamník tvoøí
ucelenou skupinu pøístrojù pro funkèní diagnostiku v kardiologii. Systém Padsy
umo�òuje provoz nejen v poèítaèové síti, ale i na rùzných poèítaèových platformách –
Windows, Linux, Solaris, Apple, Unix. Samozøejmostí je komunikaèní rozhraní GDT 2.0
pro obousmìrnou výmìnu dat mezi jednotlivými aplikacemi a pacientskými
databázemi.

Pøístroj vyu� ívá oscilometrickou metodu mìøení krevního tlaku, vyznaèuje se velmi rychlým a tichým
prùbìhem vlastního mìøení, umo�òuje pøesné nastavení denní a noèní fáze pomocí pacientského
tlaèítka. Díky svým malým rozmìrùm a velmi tichému provozu je 24-hodinové monitorování pro
pacienta velmi šetrné.

Softwarový modul pro analýzu záznamu dává u� ivateli mnoho mo�ností zobrazení namìøených hodnot
jak v grafech, tak tabulkách. Velmi dobrou orientaci umo�òuje grafické zobrazení prùbìhu hodnot
krevního tlaku a tepové frekvence v èase. Lékaø tak mù�e rychle získat pøehled o pøekroèení limitních
hodnot. Pro jiný zpùsob pohledu na namìøené hodnoty program poskytuje zobrazení formou
histogramù èi rozptylù.

Ovládací program umo�òuje vytvoøit rùzné varianty závìreèné zprávy, tvorbu pøeddefinovaných
textových frází a zobrazení tiskového náhledu.

oscilometrická metoda mìøení
rozsah mìøení krevního tlaku:
Systolický60 – 290 mmHg
Diastolický45 – 180 mmHg
rozsah mìøení tepové frekvence:20 – 240 tepù/sec.
rozmìry:130 x 80 x 28 mm
hmotnost:220g

start a pøenos dat mezi pacientským záznamníkem a PC
definice mìøících protokolù
analýza namìøených hodnot
grafické a tabulkové zobrazení namìøených hodnot
tvorba a tisk závìreèné zprávy
archivace záznamù
sí�ová verze (volitelné)
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