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Electrocardiògraf de 12 canals amb carro
1210041200
Definició
Aparell per a registre de senyal electrocardiogràfic en 12 canals
simultàniament.
Característiques
BÀSIQUES
 Electrocardiògraf de dotze canals
amb selector de derivacions i
sistema de registre.
 Adquisició simultània de les 12
derivacions.
 Pantalla de visualització per a 12
canals.
 Registre paper o possibilitat
connexió impressora.
 Selecció variable de la sensibilitat
d'ECG amb 3 sensibilitats: 5, 10,
30 mm/mV o similar.
 Velocitat de registre variable amb
3 velocitats: 10, 25, 50 mm/s (5%)
o similar.
 Indicadors de derivacions, de velocitat de paper, de sensibilitat, de
filtres, de situació de les bateries.
 Elèctrodes per extremitats, tipus
pinça.
 Bateries recarregables amb carregador incorporat.
 Connectivitat: LAN Ethernet
 Interoperabilitat
/
Serveis
DICOM/Storage SOP Class
-Connectivitat
DICOM
bidireccional, amb capacitat per
a recepció de DICOM Modality
WorkList SOP Class
-General ECG Waveform
Storage
(1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2)
 Cal incloure les llicències de
programari, de servidor o de client,
que siguin necessàries per assolir
els requeriments d´interoperabilitat
(DICOM worklist i General ECG
Waveform storage), així com les
tasques d’instal·lació i configuració
del programari lliurat. En el cas
que sigui necessari un servidor
central, aquest no s’ha d’incloure
en aquesta oferta.

ALTRES A CONSIDERAR

Facilitat per la introducció de
dades de pacient.
 Connectivitat Wifi
 Capacitat per a realitzar recerques
o seleccions de la Dicom Modality
Work List (DMWL)
 Soporta el Servei “DICOM Storage
Commitment”
 Soporta
del “Resting ECG
Workflow” d´IHE.
.
Accessoris
BÀSICS
 Tots els accessoris necessaris pel
correcte funcionament de l'equip i
una dotació inicial de fungible.
 L'equip ha de contemplar carro de
transport amb calaix o safata per
als accessoris, joc d'elèctrodes i
braç suport considerant-se el seu
fàcil ús, repartiment de cables.
 Cal
adjuntar
fotografia
i
característiques tècniques del
carro.
Normativa
OBLIGATÒRIA
 Legislació vigent i altres normes
aplicables obligatòriament.
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