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Rejestrator medilog® FD12plus stanowi najnowsze 
osiągnięcie w rozwoju cyfrowej rejestracji EKG.  
To najbardziej zaawansowany technicznie rejestrator 
holterowski na rynku, łączący wszystkie najlepsze cechy 
rejestratora 12 kanałowego i tradycyjnego  
3 kanałowego. 
 
Częstotliwość próbkowania została znacznie zwiększona 
w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości sygnału EKG  
i zredukowania zakłóceń. 
 
Wodoszczelność zmniejsza ryzyko kosztownych 
uszkodzeń wywołanych przez wodę. Duże 
nadpróbkowanie zapewnia niezwykle wysoki poziom 
tłumienia zakłóceń rzędu 128dB! 

W ciągu każdego długoczasowego zapisu EKG, nie da się uniknąć trudnych do analizy fragmentów 
spowodowanych zakłóceniami pochodzenia mięśniowego i/lub zużywającymi się elektrodami... 

Jednak tylko rejestratory medilog® z serii plus są w stanie zarejestrować rzeczywisty sygnał EKG, 
zapewniając w ten sposób najwyższą jakość zapisu, a to wszystko przy zmniejszonym zapotrzebowaniu 
na energię! Analiza takiego zapisu w systemie medilog® Darwin pozostaje już wtedy czystą 
przyjemnością... 
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Dane techniczne rejestratora medilog® FD12 plus: 
 
Wymiary 84 x 68 x 24 mm 

Masa 170 g (bez baterii) 

Zasilanie 1 bateria lub akumulator typu AA 

Ekran OLED, z menu, kontrolą EKG i elektrod 

Rejestracja EKG 12 kanałów; 10 elektrod 
3 kanały; 4 lub 7 elektrod (do wyboru) 
próbkowanie 8000 Hz na każdym kanale 
rozdzielczość 15.5 bit 
cyfrowa detekcja kardiostymulatora z rozdzielczością 250 µs 

Rejestracja dodatkowych danych notatka głosowa przez wbudowany dyktafon 
zdarzenia pacjenta 

Czas ciągłej pracy na komplecie ogniw 12 kanałów - ponad 3 dni (90h) 
  3 kanały - 7 dni (168h) 

Pamięć karta pamięci typu SD/SDHC 

Złącza zewnętrzne / komunikacja Bluetooth™ 

Zabezpieczenie przed ingresją wody IP22 

Opcje czujnik SpO2 
 

 
 
 
 
 
 
Zestawienie funkcjonalności rejestratora medilog® FD12plus: 

 
 
 
 
 

Technologia PureECG™ tak   

Detekcja PM tak   

Detekcja QRS tak   

Detekcja załamka P tak   

Detekcja ruchu 3D tak   

Detekcja bezdechu tak   

Interfejs Bluetooth™ tak   

Czujnik SpO2 opcja   

Dystrybucja: 
 
SCHILLER POLAND SP. Z O.O. 
UL. ROLNA 157 
02-729 WARSZAWA 
TEL./FAX: +48 22 8432089 
 +48 22 6473590 do 92 
www.schiller.pl     e-mail: schiller@schiller.pl 
www.schiller.ch 

Zgodnie z polityką ciągłego ulepszania produktów, firma Schiller zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia. 


