
…Dünya ile Paylaşın 

H12  12 Kanallı Elektrokardiyograf



Küçülüyor ve Daha da Güçleniyor 

İnternetin gelişimi bilgisayarlar, cep telefonları, 
saatler ve gözlükler de dahil olmak üzere, tüm 
endüstrilerde devrim yaratmış olup, hatta medikal 
cihazları bile etkilemiştir. 

Minyatürleştirme konsepti gelişmektedir ve H12 
en son teknoloji 12 kanallı elektrokardiyogram 
makinesini oluşturmak için dünyanın ayak 
izlerinde takip ettiği de tam bu noktadaki eğilimdir. 

Daha küçük ve daha zarif bir elektrokardiyogram 
makinesinin sadece iyi görünümlü bir tasarıma 
sahip olması değil aynı zamanda mükemmel bir 
performansa da sahip olması gerektiğine 
inanmaktayız. Mükemmel bir görünümü ve işlevi 
entegre etmelidir. 

Bu düşünceyle, H12'yi daha önceki ürünlerden 
daha pratik ve estetik bir şekilde tatminkâr edici 
kılmak adına, zarif tasarım, hassas ölçüm ve 
mükemmel performans düşüncesine sıkı sıkıya 
bağlı kalarak kendimizi içten dışa yeniden 
keşfediyor ve tamamen yeniliyoruz. 

Kompakt, Esnek ve Sezgisel Tasarım 

H12'nin sürekli olarak iyileştirilmesi, onun daha kompakt, daha hassas ve daha pratik olmasını sağlamaktadır. 

10.4 inçlik LED HD dokunmatik ekran 
Tam dikey ekran gösterimi 

Gösterim formatları 12×1, 6×2 

El ile yazma kalemi kullanımın ve 
girişin daha kolay olmasına 
olanak tanımaktadır.  

USB arayüzü U disk, Mouse, 

klavye, harici yazıcı ve tarama 

tabancaları ve benzeri ile 

bağlanabilmektedir. 

Tam dokunmatik ekran işlemi 
yukarıya ve aşağıya doğru kaydırma 
işlemine olanak tanımaktadır.  Üst ve alt kapakların tak ve çalıştır 

özelliği yüksek güvenilirlik ve 
stabiliteyle kolaylıkla çıkarmaya ve 
bakıma olanak tanımaktadır. 
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Doğru Ölçüm 

Yüksek hassasiyetli dijital filtreleme teknolojisi, gerçek ve doğru EKG dalga formlarının sunarak, temel 

sapmasını ve diğer karışıklıkları ortadan kaldırmaktadır. 

• 12 uçlu EKG’nin eş zamanlı olarak elde edilmesi, amplifikasyonu ve kaydedilmesi 

• Polarizasyon voltajı ≥±650mV, CMRR≥110dB, Zaman Sabiti ≥5S, 24bit A/D dönüştürümü güçlü anti-defibrilasyon yeteneğine ve EKG

dalgalarının doğru biçimde toplanmasına olanak tanımaktadır.

• Cabrera Uçları modunu ilk kullanandır. <2009 Uluslararası Elektrokardiyograf Standardı ve Tanı Dizini> miyokardiyal iskemi ve Miyokart

enfarktüsünün ön düzlem ekseninin tanımlanması ve hesaplanması için yararlı olan bu Uçlar modunun kullanılmasını önermektedir,

enfarktüs arterinin belirleyicisini, ölümcül değerlendirmeyi ve benzerini geliştirebilmektedir

• 122 aritmi analizi 

• Otomatik aritmi tespiti ve raporu 

• HRV analizini ve ritmik R- R analizini desteklemektedir. 

• Pace make (kalp pili) tespitini desteklemektedir.

Mükemmel Performans 

• Hasta bilgilerinin el yazısıyla girilmesi

• HL7 protokolü ve DICOM iş listesi aracılığıyla hasta bilgilerine hızlı erişim.

• Hasta vaka yönetimi hasta bilgilerinin kolay bir biçimde aranmasına,
aktarılmasına, yazdırılmasına ve görüntülenmesine yardımcı olmaktadır.

• Hazırda bekleme (Standby) ve otomatik uyanma ve zamanlamalı kapanma
mevcuttur.

• EKG verilerini girmek ve çıktısını almak için USB diski

• Akıllı şarj etme modu hem yavaş hem de hızlı şarj etme mevcuttur.

EKG uçlarının iletkenliğini göstermek için Uçlar 
Durum Haritasının amplifikasyonu. 

600 saniyelik 12 uçlu dalga formlarının 
gözden geçirilmesi; 10 saniyelik 12 uçlu dalga 
formlarının gözden geçirilmesi ve 
kaydedilmesi.

Mevcut tarama tabancaları hasta bilgilerinin 
hızlı bir biçimde girilmesine olanak 
tanımaktadır.

VCG tespit fonksiyonu



Daha Verimli Olan Baskı Sistemleri 

• EKG dalga formlarının otomatik ölçümü, otomatik rapor çıktısı, çeşitli kayıt

formatlarını desteklemektedir.

• Çeşitli Kayıt Formatları: 12×1, 12×1+1T, 6×2, 6×2+1R, 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R.

• Kayıt Modu: tek tuş ile yazdırma, genişletilmiş yazdırma, normal yazdırma

• Genişletilmiş Yazdırma: Otomatik EKG tanı modu altında belirgin taşikardi, belirgin

bradikardi, taşikardi ve bradikardi gibi akut olaylar gerçekleştiğinde, ek bir ritim

otomatik olarak yazdırılacaktır.

• Akıllı Cali-TecTM kayıt kalibrasyon sistemi EKG kâğıt sıkışması, kâğıt sapması gibi 

sorunları tamamen çözmektedir.

EKG Bilgileri Çözüm Önerisi 

• Kablolu / kablosuz ağı desteklemektedir, dahili wi-fi’ı (opsiyonel) desteklemektedir.

• U disk, SD kart, Mouse, klavye, tarama tabancası ve lazer yazıcı ile bağlantıyı
desteklemektedir.

• BMP / JPG / PDF / DICOM / SCP- ECG / FDA- XML formatlarında raporlamayı
desteklemektedir.

• EKG veri yönetimi yazılımını desteklemektedir, HL7 / FTP / DICOM protokolü hastane HIS
sistemiyle, EMR ve PACS sistemiyle bağlantıya olanak tanımaktadır. Doktorlar EKG dalga
formlarını ve tanı raporunu doğruca bilgisayardan görüntüleyebilmektedir.

Güçlü Veri Depolaması 

• 600 saniyelik 12 uçlu dalga formlarının gözden geçirilmesi

• 10000 EKG’lık Dahili Hafıza: DAT, BMP, JPG, PDF,
DICOM, FDA- XML, SCP formatlarını desteklemektedir.

• Hasta adı ve kimlik numarasıyla arama yapma desteği;

Veri formatları Harici Bağlantı

BMP 
U- disk

JPG 
SD kart 

PDF 
Mouse 

DICOM 

Klavye 

Lazer yazıcı
SCP- ECG 

FDA- XML Tarama tabancası

H12 Elektrokardiyograf 

FTP / HL7 / DICOM protokolü 

Kablo 
Hastane Bilgi Sistemi 

PACS Sistemi 

HIS Sistemi 




