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מוניטור למוסדות רפואיים/מחלקות

IM8 סדרת
IM8 מסך IM8B | ''12.1 מסך IM8A | ''10.1 מסך 10.4''

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

ECG 5/3 LEAD -
RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2-TEMP -

PR -
HR -

זכרון מובנה:  •
- 500 מדידות לחץ דם

- 96 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 60 התרעות אחרונות

Frozen Wave form הקלטת 720 שניות של -

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

4 מצבי תצוגה  •

אופציות נוספות
:ETCO2 מודול  •

EDAN Sidestream G2 -
Philips respironics mainstream and sidestream -

IBP*2 -

מדפסת מובנית  •

חיבור WIFI למוניטור  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

4

01 מוניטורים

מוניטורים
Patient Monitor 01
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Patient Monitor 01

מוניטור להעברות

IM20 סדרת
מסך מגע WIFI | ''5 מובנה | תואם להעברות, אמבולנסים וניטור ילודים

מפרט טכני
משקל 1.5 ק"ג  •

פרמטרים בסיסיים:  •
ECG 5/3 LEAD -

RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 150 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 200 התרעות אחרונות

- 200 הפרעות קצב

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

IP44 עמידות למים ואבק  •

אישור יצרן על עמידות בפני נפילות מגובה של 1.2 מטרים.  •

+12V DCסוללת ליתיום, הנותנת 4 שעות עבודה  •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

אופציות נוספות
12lead ECG מודול  •

NELLCOR SPO2 מודול  •

IBP*2  •

ETCO2 Respironics Sidestream  •

מתקן תלייה למיטת החולה/רצועת תלייה על גוף המטופל  •
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01 מוניטורים

מוניטור להעברות

IM50 דגם
מסך מגע 8.4" | תואם להעברות, אמבולנסים וניטור ילודים | מוניטור מוקשח

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

ECG 5/3 LEAD -
RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 120 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 60 התרעות אחרונות
Frozen Wave form 120 -

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

+12V DCסוללת ליתיום, הנותנת 7 שעות עבודה  •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

עגלה ניידת/מתקן קיר/מתקן תלייה על מיטת מטופל  •

אופציות נוספות
12lead ECG מודול  •

NELLCOR SPO2 מודול  •

IBP*2  •

ETCO2 Respironics Sidestream and  •
Etco2 edan G2 sidestream mainstream

תיק נשיאה ייחודי להעברות באמבולנס  •

WIFI  •

מודול מדידת טמפרטורה מהיר  •
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מוניטור להעברות

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

ECG 5/3 LEAD -
RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 120 שעות הקלטה של גלים

- הקלטת 60 התרעות אחרונות

Frozen Wave form 120 -

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

סוללת ליתיום, הנותנת 5 שעות עבודה   •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

אופציות נוספות
NELLCOR SPO2 מודול  •

IBP*2  •

ETCO2 Respironics Sidestream and  •
mainstream Etco2 edan G2 sidestream  

WIFI  •

CO מודול  •

עגלה ניידת/מתקן קיר/מתקן תלייה על מיטת מטופל  •

IM60 דגם
מסך מגע 10.4" | תואם להעברות וניטור ילודים | מוניטור מוקשח

Patient Monitor 01
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01 מוניטורים

מוניטור למוסדות רפואיים/מחלקות

IM70 דגם
מסך מגע 12.1" | מוניטור מוקשח

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

ECG 5/3 LEAD -
RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 120 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 60 התרעות אחרונות
Frozen Wave form 120 -

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

סוללת ליתיום, הנותנת 5 שעות עבודה  •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

אופציות נוספות
NELLCOR SPO2 מודול  •

12 lead ECG  •

AG Masimo  •

IBP*2/IBP*4  •

ETCO2 Respironics Sidestream and  •
mainstream Etco2 edan G2 sidestream  

WIFI  •

CO מודול  •

עגלה ניידת/מתקן קיר/מתקן תלייה על מיטת מטופל  •
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מוניטור ליחידות טיפול נמרץ/ח.ניתוח/
טראומה/התאוששות

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

ECG 5/3 LEAD -
RESP -
NIBP -

EDAN SPO2  -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

יציאת VGA למסך חיצוני  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 120 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 60 התרעות אחרונות
Frozen Wave form 120 -

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

סוללת ליתיום, הנותנת 4 שעות עבודה  •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

תומך בסורק ברקוד  •

אופציות נוספות
NELLCOR SPO2 מודול  •

12 lead ECG  •

AG Masimo  •

IBP*2/IBP*8  •

ETCO2 Respironics Sidestream and  •
mainstream Etco2 edan G2 sidestream  

WIFI  •

CO מודול  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

IM80 דגם
מסך מגע 15"

Patient Monitor 01
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מוניטור ליחידות טיפול נמרץ/ח.ניתוח/מיון

V Elite סדרת
V5 מוניטור מודולרי V6 | ''12.1 מוניטור מודולרי V8 | ''15 מוניטור מודולרי 17''

מפרט טכני
מסך מגע מלא  •

IM20 מודול נשלף המשמש כמוניטור העברות מדגם  •

פרמטרים בסיסיים:  •
ECG 5/3 LEAD -

RESP -
NIBP -

EDAN SPO2 -
2TEMP -

PR -
HR -

5 מצבי תצוגה  •

USB*8 ,למסך חיצוני DVI/VGA יציאת  •

התאמת תפריט קיצורי דרך ויצירת פרופיל משתמש אישי  •

זכרון פנימי של 1g, המאפשר עבודה רציפה של 30 יום  •
ללא איבוד מידע  

WIFI מובנה  •

BED VIEW -אפשרות צפייה במוניטורים נוספים ברשת  •

זכרון מובנה:  •
- 1200 מדידות לחץ דם

- 240 שעות הקלטה של גלים
- הקלטת 200 התרעות אחרונות

- 200 הפרעות קצב אחרונות

ממשק עבודה מול תחנת ניטור מרכזית   •

סוללת ליתיום, הנותנת 1.5-4.5 שעות עבודה )תלוי בדגם(  •

שימוש בטכנולוגיית צלעות קירור  •

אלגוריתמים ייחודי לזיהוי הפרעות קצת במודול אק"ג  •

SPO2 אלגוריתמים חכם למודול  •

תומך בסורק ברקוד  •

אופציות נוספות
עמדה חיצונית להוספת עד 8 מודולים שונים  •

NELLCOR SPO2 מודול  •

12 lead ECG  •

AG Masimo/Drager  •

IBP*2/IBP*8  •

ETCO2 Respironics Sidestream and  •
mainstream/Etco2 edan G2 sidestream

חיבור למדפסת חיצונית HP או למדפסת מובנית  •

CO מודול  •

RM- Respiratory mechanics מודול  •

BIS מודול  •

NMT מודול  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

מדפסת טרמית/חיצונית  •

01 מוניטורים
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טלמטריה

IT20 דגם

מפרט טכני
''LCD 1.4 מסך צבעוני  •

פרמטרים:  •
ECG -

SPO2 -
RR -
PR -
HR -

ISEAP ECG אלגוריתם  •

IMAT SPO2 אלגוריתם  •

קטן ונייד-שוקל 140 גרם בלבד, בגודל כיס  •

•  ניתן לנשיאה על גוף המטופל במעבר בין מחלקות

ממשק עבודה עם תחנת ניטור מרכזית CMS WI-FI או קווי  •

64 יחידות של מכשיר הטלמטריה יכולות להתחבר לתחנת האחות  •
המרכזית בו זמנית  

בעל לחצן קריאה לאחות  •

IPX7 עמיד בפני מים בדרגה  •

מזהה באופן אוטומטי את חיבור האק"ג )3/5 לידים(  •

זכרון מובנה:  •
- 240  שעות עבודה

- 720 התרעות אחרונות

ניתן לקבל תצוגות מסך שונות לפי צרכי המטופל   •

זמן סוללה- עד 100 שעות עבודה, ובנוסף, סוללת גיבוי של עוד  •
20 דקות  

אופציות נוספות
נרתיק נשיאה מעור  •

SPO2 מודול למדידת  •

SD CARD אפשרות להרחבת זכרון ע"י  •

Patient Monitor 01
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01 מוניטורים

מפרט טכני
ריכוז מידע של עד 128 מוניטורים והצגת 32 בו זמנית  •

העברת נתונים בזמן אמת  •

ניהול התרעות דו כיווני  •

זכרון מובנה:  •
- 100,000 מטופלים

- 720 בדיקות ל"ד למטופל
- 720 התרעות למטופל

- 240 שעות עבודה
- 720 מדידות טמפרטורה

- 720 תוצאות אק"ג למטופל
- 100 תוצאות משוקללות

CMSמדידת לחץ דם למטופל בשליטה מתכנת ה  •

עדכון נתונים של המטופלים ושליטה על הנתונים במוניטור הנמצא  •
ליד מיטת החולה  

EDAN ממשק עבודה לחיבור ולצפייה במדי לחץ דם של  •

התאמה של תפריט הצגת הנתונים לפי דרישת המשתמש  •

חיבור למדפסת חיצונית/רשת- אפשרויות הדפסה רבות ומגוונות  •

תחנת ניטור

CMS- Central Monitoring Station   דגם
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02 מוניטורים עובריים

מוניטורים עובריים

F3 דגם
מסך LCD צבעוני מתכוונן 5.6''

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

DUAL-FHR -
TOCO -

FM -
AFM -

)1MHZ( פרוב עמיד במים  •

3 מצבי תצוגה  •

60 שעות זכרון  •

SOV )Signal overlap verification(  •

USB הגדלת הזיכרון בעזרת התקן  •

מדפסת מובנית, בעלת הדפסה מהירה במיוחד )15מ"מ/שניה(  •

מכשיר נוח לתפעול וקל לנשיאה  •

העברת המידע להתקן USB וצפייה במחשב  •

CTG ANALYSIS- דוח מפרט של הפרמטרים שנצפו  •
לאורך תקופת זמן מוגדרת, הנשמר באופן אוטומטי בזכרון  

אופציות נוספות
מודול תאומים  •

תחנת אחות  •

הוספת פונקציות DECG ו- IUP )מדידת דופק וצירים  •
של העובר בבדיקה פנימית(  

מסך מגע  •

FTS-3 חיבור למתמרים אלחוטיים  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

ממשק צפייה בנתוני המוניטור על גבי רשת האינטרנט  •
INSITEבאמצעות תוכנת ה  

 מוניטורים עובריים
Fetal & Maternal Monitor02
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02 מוניטורים עובריים

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

DUAL-FHR -
TOCO -

FM -
AFM -

19)MHZ( מתמר עמיד במים ובעל רגישות גבוהה  •

CTG ANALYSIS- דוח מפרט של הפרמטרים שנצפו לאורך  •
תקופת זמן מוגדרת, הנשמר באופן אוטומטי בזכרון

60 שעות זכרון  •

SOV )Signal overlap verification(  •

Philips בעל ממשק לרשת מוניטורים של  •
CNS דרך מערכת מערכת הניטור ,GE,HUNTLIEIGH

מדפסת מובנית. הדפסה במהירות של 15מ"מ/שניה  •

A4 והדפסה ע"ג PDFייצוא המידע ל  •

מכשיר נוח להפעלה וקל לנשיאה  •

העברת המידע להתקן USB וצפייה במחשב  •

אופציות נוספות
מודול תאומים  •

מודול DECG ו- IUP )מדידת דופק וצירים של העובר  •
בבדיקה פנימית(

מודול אלחוטי  •

תחנת ניטור מרכזית  •

Offline העברת נתונים  •

FTS-3 חיבור למתמרים אלחוטיים  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

ממשק צפייה בנתוני המוניטור על גבי רשת האינטרנט  •
INSITEבאמצעות תוכנת ה  

מוניטורים עוברייים

F6 דגם
מסך  צבעוני LCD מתכוונן 10.1''
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מונטירים עובריים

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

DUAL-FHR -
TOCO -

FM -
AFM -

כולל פרמטרים אימהיים:  •
ECG LEAD 3 -

NIBP -
SPO2 -

HR -
TEMP -

3 מצבי תצוגה, המשלבים פרמטריים עובריים ואמהיים יחד  •

1MHZ מתמר עמיד במים ובעל רגישות גבוהה  •

CTG ANALYSIS- דוח מפרט של הפרמטרים שנצפו לאורך  •
תקופת זמן מוגדרת, הנשמר באופן אוטומטי בזכרון  

60 שעות זכרון  •

Philips ממשק עבודה מול רשת מוניטורים של  •
CNS דרך מערכת מערכת הניטור ,GE,HUNTLIEIGH  

מדפסת מובנית. הדפסה במהירות של 15מ"מ/שניה  •

A4 והדפסה ע"ג PDFייצוא המידע ל  •

מכשיר נוח וקל לנשיאה  •

העברת המידע להתקן USB וצפייה במחשב  •

אופציות נוספות
מודול תאומים  •

מודול DECG ו- IUP )מדידת דופק וצירים של העובר  •
בבדיקה פנימית(  

מודול אלחוטי  •

תחנת אחות מרכזית  •

FTS-3 חיבור למתמרים אלחוטיים  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

ממשק צפייה בנתוני המוניטור על גבי רשת האינטרנט  •
INSITEבאמצעות תוכנת ה  

F6 Express דגם
מסך LCD צבעוני מתכוונן 10.1''

Fetal & Maternal Monitor 02
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02 מוניטורים עובריים

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

DUAL-FHR -
TOCO -

FM -
AFM -

)1MHZ( מתמר עמיד במים ובעל רגישות גבוהה- 12 קריסטלים  •

תואם ללידת תאומים  •

CTG ANALYSIS- דוח מפרט של הפרמטרים שנצפו לאורך  •
תקופת זמן מוגדרת, הנשמר באופן אוטומטי בזכרון  

 SOV )Signal overlap verification(  •

60 שעות זכרון  •

Philips ממשק עבודה מול רשת מוניטורים של  •
CNS דרך מערכת מערכת הניטור ,GE,HUNTLIEIGH  

מכשיר נוח לתפעול וקל לנשיאה  •

מדפסת מובנית, בעלת הדפסה מהירה במיוחד  •

העברת המידע להתקן USB וצפייה במחשב  •

Offline העברת נתונים  •

מוניטורים עובריים

F9 דגם
מסך LCD מתכוונן צבעוני 12.1''

אופציות נוספות
הוספת פונקציות DECG ו- IUP )מדידת דופק וצירים  •

של העובר בבדיקה פנימית( תחנת אחות מרכזית   

FTS-3-חיבור למתמרים אלחוטיים  •

תחנת אחות מרכזית  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

מסך מגע  •

ממשק צפייה בנתוני המוניטור על גבי רשת האינטרנט  •
INSITEבאמצעות תוכנת ה  
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מוניטורים עובריים

F9 Express דגם
מסך LED צבעוני מתכוונן 12.1''

מפרט טכני
פרמטרים בסיסיים:  •

DUAL-FHR -
TOCO -

FM -
AFM -

כולל פרמטרים אימהיים:  •
ECG LEAD 3 -

NIBP -
SPO2 -

HR -
TEMP -

3 מצבי תצוגה, המשלבים פרמטריים עובריים ואמהיים יחד  •

)1MHZ( מתמר עמיד במים ובעל רגישות גבוהה- 12 קריסטלים  •

תואם ללידת תאומים  •

CTG ANALYSIS- דוח מפרט של הפרמטרים שנצפו לאורך  •
תקופת זמן מוגדרת, הנשמר באופן אוטומטי בזכרון  

 SOV )Signal overlap verification(  •

60 שעות זכרון  •

Philips ממשק עבודה מול רשת מוניטורים של  •
CNS דרך מערכת מערכת הניטור ,GE,HUNTLIEIGH  

העברת המידע להתקן USB וצפייה במחשב  •

מכשיר נוח לתפעול וקל לנשיאה  •

מדפסת מובנית, בעלת הדפסה מהירה במיוחד  •

Offline העברת נתונים  •

אופציות נוספות
הוספת פונקציות DECG ו- IUP )מדידת דופק וצירים של  •

העובר בבדיקה פנימית(  

FTS-3 חיבור למתמרים אלחוטיים  •

מסך מגע  •

תחנת אחות מרכזית   •

תיק נשיאה  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

ממשק צפייה בנתוני המוניטור על גבי רשת האינטרנט  •
INSITEבאמצעות תוכנת ה  

Fetal & Maternal Monitor 02
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מוניטורים עובריים

Fetal Telemetry System-FTS-3 דגם
מתמרים אלחוטיים

מפרט טכני
F6, F9,F9 exspress תואם לדגמים  •

מתמר 12 קריסטלים  •

מעוצב במיוחד למניעת החלקת המתמר מהרצועה  •

בעל אישור עמידות לנוזל IPX8 התואם ללידות מים.עד  •
שהייה מקסימלית של 24 שעות במים

זיהוי אוטומטי של המתמר ע"י המוניטור  •

זמן סוללה: מתמר FHR- 17 שעות, מתמר TOCO- 24 שעות,  •
תחנת עגינה- 40 שעות  

בעל תצוגת LED צבעונית )שני צבעים(  •

מאפשר ניידות חופשית ליולדת  •

עמדת עגינה בעלת סוללה נטענת ואנטנה  •

אופציות נוספות
מודול תאומים  •

מודול MECG לביצוע בדיקת אק"ג לאם  •

מודול DECG לעובר  •

02 מוניטורים עובריים
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תחנת ניטור

מפרט טכני
ריכוז מידע של עד 32 מוניטורים במקביל  •

מציג את נתוני העובר והאם, תוך ביצוע פענוח לסימנים ומתן התרעות  •

העברת נתונים בזמן אמת  •

זכרון מובנה:  •
- 100,000 מטופלים

- 24 שעות של גלי1440
- זכרונות של סימנים חיוניים של האם )לחץ דם, דופק, טמפרטורה(

תקשורת בין תחנת האחות למוניטורים בדרך אלחוטית/ קווית  •

)CTG/NICHD( פונקציות לניתוח הנתונים  •

דו"ח CTG המציג את הנתונים:  •
STV -

- איבוד האות
UC ספירת -

- האצה
- האטה

- תנועות העוברים

Philips/GE ממשק פעיל למערכת מוניטורים של  •

M3 מדגם EDAN ממשק חיבור למכשיר לחץ הדם המשולב של  •

התאמה של תפריט הצגת הנתונים לפי דרישת המשתמש  •

חיבור למדפסת חיצונית/רשת   •

CNS- Central Nursing Station דגם
תחנת ניטור מרכזית למוניטור עוברי

Fetal & Maternal Monitor 02
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מפרט טכני
מסך LED המציג את דופק העובר בזמן אמת  •

עיצוב קומפקטי ונח לתפעול ביד אחת  •

בעל רמקול עוצמתי ותצוגה מספרית  •

Plug and play  •

מזהה דופק עובר החל משבוע 9  •

פרוב 2MHZ, המסוגל לזהות דופק העובר גם בשלבים  •
מאוחרים של ההריון ואצל מטופלות גדולות מימדים  

ניתן להקליט את הבדיקות ולהשמיע שנית  •

נכבה אוטומטית כאשר מחזירים את הפרוב למקומו  •

לשימוש באמצעות סוללות AA פשוטות/ סוללת LI-ON נטענת  •

אופציות נוספות
)SD3 VASCULA( מכשיר לבדיקת זרימת הדם בגוף  •

סטנד הטענה )למכשיר SD3 PLUS בלבד(  •

HR בעל פרוב אלחוטי למדידת SD6  •

דופלרים

SD סדרת
SD3 VASCULAR | SD3 PLUS | SD3 | SD6

02 מוניטורים עובריים
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דופלרים

מפרט טכני
מסך LCD המציג את דופק העובר בזמן אמת  •

עיצוב קומפקטי ונח לתפעול  •

מציג דופק עובר מדוייק תוך שימוש בקולות תואמים   •

בעל רמקול עוצמתי ותצוגה מספרית  •

מזהה דופק עובר החל משבוע 10  •

תומך בפרובים 2/3/4/5/8MHZ עמידים במים  •

ניתן להקליט את הבדיקות ולהשמיע שנית  •

נכבה אוטומטית כאשר מחזירים את הפרוב למקומו  •

בעל סוללה נטענת  •

SONOTRAX סדרת
Lite | Basic | Basic A | Pro | Sonotrax II | Sonotrax II Pro

Fetal & Maternal Monitor 02
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03 אקג

אק"ג 3 ערוצים

SE-3 דגם

מפרט טכני
lead 12 ECG הפעלה בלחצן אחד בלבד.  •

מדפסת מובנית  •

זכרון מובנה:  •
- 500 מדידות אק"ג 

מגון התראות אוטומטיות על ניתוק לידים, הפרעות קצב   •

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

Pdf מובנה להעברת נתונים בפורמט USB התקן  •

סוללת ליטיום ל 6.5 שעות עבודה  •

HIGH SMRR, 24-BIT A/D TRANSFER פילטרים  •

SEMIP - מודול זיהוי הפרעות קצב אוטומטי  •

אופציות נוספות
A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד   •

חיבור תקשורת להעברת נתונים לתיק מטופל  •
DICOM ,HL7,GDT PDF XML :בפרוטוקולים

תיק נשיאה  •

עגלה ניידת  •

אק"ג
ECG 03
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ECG 03

אק"ג 3 ערוצים

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

MHZ 0.01-300 רוחב פס של  •

  140db CMRR איכות אק"ג  •

16 KHZ קצב דגימה של  •

חיישן חכם לציון איכות החיבור/ הקליטה של האק"ג   •

מפת לידים, העוזרת לאתר חיבורים של אלקטרודות חלשים/חסרים  •

מקלדת מגע וירטואלית  •

חסימת חיבור התקנים חיצוניים במסגרת אבטחת מידע  •

מדפסת מובנית  •

זכרון מובנה:  •
- 500 מדידות אק"ג 

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

סוללת li-on המספקת 8 שעות עבודה  •

אופציות נוספות
חיבור דרך WI-FI למחשב הרופא  •

USB התקן /SD הרחבת זיכרון ע"י כרטיס  •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד   •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

דגם SE-301 - הדור החדש של מכשירי האק"ג
מסך מגע צבעוני 5'' | משקל המכשיר הינו ק"ג 1 בלבד!
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03 אקג

אק"ג 6 ערוצים

SE-601B דגם
מסך  LCDצבעוני 5.7''

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה מובנית  •

טכנולוגיית העברת נתונים של 24BIT, המאפשרת קבלת  •
אותות מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

זכרון מובנה:  •
- 120 שעות של גלים
- 200 מדידות אק"ג

טכנולוגיית SEMIP, המציגה ניתוח ואבחון מדוייק של התוצאות   •

  121db CMRRאיכות אק"ג  •

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 20  •
שניות לשם ניתוח ואבחון הפרעות קצב

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

WI-FI/RS232/אפשרויות תקשורת קווית  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד   •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •
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אק"ג 12 ערוצים

SE-12 דגם
מסך LCD מתכוונן 5.7''

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה  •

טכנולוגיית העברת נתונים של 24BIT, המאפשרת קבלת  •
אותות מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

 121db CMRR איכות אק"ג  •

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 20  •
שניות לשם ניתוח ואבחון הפרעות קצב  

זכרון מובנה:  •
- 500 מדידות אק"ג

- 120 שניות של גלים

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

WI-FI העברת נתונים למחשב בעזרת  •

A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד  •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תיק נשיאה  •

ECG 03
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03 אקג

אק"ג 12 ערוצים

SE-1201 דגם
"7 LCD מסך

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה מובנית  •

טכנולוגיית העברת נתונים של 24BIT, המאפשרת קבלת  •
אותות מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

121db CMRRאיכות אק"ג  •

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 20  •
שניות לשם ניתוח ואבחון הפרעות קצב  

זכרון מובנה:  •
- 500 מדידות אק"ג

- 120 שניות של גלים

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

WI-FI העברת נתונים למחשב בעזרת  •

A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד   •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

עגלה ניידת  •

תיק נשיאה  •
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אק"ג 12 ערוצים

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה מובנית  •

טכנולוגיית העברת נתונים של 24BIT, המאפשרת קבלת  •
אותות מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

חיישן חכם לציון איכות החיבור/ הקליטה של האק"ג    •

טכנולוגיית SEMIP, המציגה ניתוח ואבחון מדוייק של התוצאות  •

 121db CMRRאיכות אק"ג  •

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 20  •
שניות לשם ניתוח ואבחון הפרעות קצב  

זכרון מובנה:  •
- 200 מדידות אק"ג

- 120 שעות של גלים

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

VECTOR ECG אופציית  •

WI-FI העברת נתונים למחשב בעזרת  •

A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד   •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

תיק נשיאה  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

SE-1200 Express דגם
מסך מגע מתכוונן 8''

ECG 03
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03 אקג

אק"ג 12 ערוצים

SE-12 Express דגם
מסך מגע מתכוונן 12.1''

מפרט טכני
lead ECG 12 הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה  •

טכנולוגיית העברת נתונים של 24BIT, המאפשרת קבלת  •
אותות מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

חיישן חכם לציון איכות החיבור/ הקליטה של האק"ג  •
sampling BOXב  

זכרון:  •
- 120 שניות הקלטת גלים בזמן אמת

- 200 מדידות אק"ג

טכנולוגיית SEMIP, המציגה ניתוח ואבחון מדוייק של התוצאות  •

121db CMRR איכות אק"ג  •

מבצע ניתוח נתונים במאמץ ומפיק דוחות  •

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 20  •
שניות לשם ניתוח ואבחון הפרעות קצב  

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

VECTOR ECG אופציית  •

WI-FI העברת נתונים למחשב בעזרת  •

A4 חיבור למדפסת חיצונית להדפסת 12 ערוצים בדף  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד  •

מודול STRESS ECG+ ממשק חיבור לאופניים/הליכון  •
BRUCE PROTOCOLS מוניטור לחץ דם ע"פ  

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

תיק נשיאה  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •
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אק"ג 18 ערוצים

SE-18 דגם
מסך מגע צבעוני מתכוונן 15 ''

מפרט טכני
ביצוע אק"ג LEAD 18 אמיתי ולא מחושב!  •

ניתן לעבוד בכמה קונפיגורציות: 12/15/18 לידים    •

הפעלה בלחצן אחד בלבד  •

מקלדת מלאה, עמידה למים  •

התאמת תפריט לפי צרכי הלקוח - קיצורי דרך ומצבי תצוגה שונים ומגוונים  •
מפת לידים, העוזרת לאתר חיבורים של אלקטרודות חלשים/חסרים  •

חיישן תאורה, המווסת את תאורת המסך בהתאם לתנאי הסביבה  •

חיישן חכם לציון איכות החיבור/ הקליטה של האק"ג ב  •
sampling BOX  

 0.01-300 MHZ רוחב פס של  •

 140db CMRRאיכות אק"ג  •

16 KHZ קצב דגימה של  •

אפשריות תצוגה רבות ומגוונות לפי דרישת המשתמש )כמות לידים  •
שונה, זמן דגימה, אפשרויות אבחון, סימון הפרעות קצב באדום וכו'(  

אלגוריתם SEMIP, המציג 208 ממצאי אק"ג אשר מנותחים באופן אוטומטי  •

טכנולוגיית העברת נתונים של BIT 24, המאפשרת קבלת אותות  •
מהירים, יציבים ומדוייקים יותר  

מדפסת מובנית- אפשרות הדפסה של מקטע נבחר של 10 שניות  •

דגימה ארוכה לאורך 30 דקות  •

זכרון מובנה:  •
- 1000 מדידות אק"ג

חיבור VGA למסך טלויזיה  •

חסימת חיבור התקנים חיצוניים ויצירת הרשאות משתמשים במסגרת  •
אבטחת מידע  

תפעול קל וידידותי למשתמש  •

אופציות נוספות
USB הרחבת זיכרון ע"י התקן  •

PDF,SCP,XML,DICOM-ייצוא נתונים ל  •

SE-1515 חיבור לתוכנת ארכוב ופענוח  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

מודול STRESS ECG + ממשק חיבור לאופניים/הליכון  •
BRUCE PROTOCOLS מוניטור לחץ דם ע"פ  

ECG 03



30

03 אקג

תוכנות ארכוב ופענוח

מפרט טכני
מערכת ידידותית ונוחה למשתמש  •

משמשת לאיסוף כלל הנתונים מכלל מכשירי האק"ג באופן  •
חוטי/אל חוטי ושליחתם למערכת בית החולים

משתמש כgateway- לממשק ישיר של מכשיר האק"ג  •
למערכת בית החולים  

מערכת ארכוב לשמירת נתוני המטופלים   •
מערכת פענוח מקצועית המעניקה פתרון מלא לרופא כגון:  •

VECTOR ECG -
ON-LINE מדידות -

- מילון מונחים מובנה לכלל האבחנות
- חתימה אישית בדו"ח הבדיקה של הרופא

- הרשאות שונות לפי משתמש
- מספר אפשרויות של תצוגת דו"חות

HRV TEST -
STRESS ECGפונקציית עבודה ופענוח ל - 

יכולות תקשורת
•  העברת קבצי XML/PDF/DICOM לתיק המטופל-דו כיווני

אפשרות עבודה כ-SERVER/CLIENT בהתאם לבחירת  •
המשתמש  

SE-1515 דגם
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תוכנות ארכוב ופענוח

PAD ECG דגם

מפרט טכני
תכנה ידידותית למשתמש ובעלת ערך מוסף גבוה בנושא פענוח  •

ושיטות עבודה. ניתנת להתקנה בכל טלפון/IPAD ע"י אפליקציה  
ANDROID&IOS  

16GB+1G RAM-זכרון פנימי נדרש  •

12 LEAD + WIRELESS SAMPLING BOX  •

אפשרויות תצוגה רבות ומגוונות  •

 SE1515 ממשק חיבור למערכת  •

טכנולוגיית SEMIP לאיתור הפרעות קצב  •

Bluetooth -ממשק עבודה ל  •

GMAIL/WHATSAPP/EMAIL אפשרויות שליחת התוצאות דרך  •

IPAD/ישירות מהטלפון WI-FI אפשרויות הדפסה באמצעות מדפסת  •
SE1515 או דרך תכנת  

PDF/JPEG/BMP/DICOM/XML שליחת המידע בקבצי  •

ECG 03
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03 אקג

מפרט טכני
תכנה ידידותית למשתמש ובעלת ערך מוסף גבוה בנושא  •

פענוח ושיטות עבודה. ניתנת להתקנה בכל מחשב  
עובד בתצורות של 9/12/15/16/18 ערוצים:  •

- DP12 תומך בחיבור חוטי של 9/12 ערוצים
- DX12 תומך בחיבור אלחוטי של 9/12 ערוצים

- DE15 תומך בחיבור חוטי של 9/12/15/16 ערוצים
- DE18 תומך בחיבור אלחוטי של 9/12/15/16/18 ערוצים

מפת לידים, העוזרת לאתר חיבורים של אלקטרודות חלשים/חסרים  •

חיישן חכם לציון איכות החיבור/ הקליטה של האק"ג    •

זיהוי הפרעות קצב אוטומטי, המדגיש את הגלים בצבע אדום  •

הקפאת המסך והדפסת קטע נבחר מחצי השעה האחרונה  •
לפני הקפאת המסך  

דגימה ארוכה לאורך 30 דקות  •

שומר אירועים של הפרעות קצב ואירועים נוספים שקרו  •
במהלך הדגימה. ניתן לצפות בהם ולנתחם לאחר הבדיקה

אפשרויות תצוגה רבות ומגוונות  •

ניתן להגדיר שינוי במיקום האלקטרודות ללא הזזתם,  •
אלא ע"י הגדרה במערכת בלבד  

מילון מונחים מובנה בתכנה לכל סוגי האבחנות   •

הפקת דוחות המנתחים את הבדיקות. לאחר אישור הדו"ח,  •
ניתן לחתום בחותמת האישית של הרופא על הדוח ולהפיקו  

ניתן להגדיר הרשאות שונות למשתמשים שונים  •

שלושה סוגי תצוגה שונים של הדו"חות  •

פרופיל מקצועי לבדיקות במאמץ  •

ניתוח וקטור אק"ג  •

חיבור לרשת בית החולים  •

ממשק עבודה בבדיקות מאמץ  •

תוכנות ארכוב ופענוח

PC ECG דגם
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Holter-הולטר

SE-2003/se 2012 דגם
קומפקטי וקל משקל - 50 גרם בלבד!

מפרט טכני
3/5 ערוצי ניטור   •

עמידות בפני אבק ומים בתקן IP27, ניתן לשימוש גם במקלחת  •

מסך בעל תצוגת LED  להצגת גלים  •

במקרה של הפרעות קצב, המכשיר ישמור את האירוע וניתן יהיה  •
לצפות בו בלחיצת כפתור אחת  

זמן סוללה- 8 ימי הקלטה  •

אפשרויות ניתוח נתונים מתקדמות:  •
AFIB/FLUT/OSA/HRV/HRT  

)128/256/512/1024HZ( קצב דגימה מותאם אישית  •

בעל טכנולוגיה המאפשרת קבלת תוצאות מדויקות גם במקרה  •
של תזוזות רבות והפרעות  

טעינת המידע של המטופל מהירה ביותר ואורכת פחות  •
מ-20 שניות  

התאמת התפריט והגדרות הבדיקה בהתאם לצרכי המשתמש  •

  USB/SD העברת הנתונים למחשב בעזרת  •

אופציות נוספות
12 ערוצים  •

נרתיק  •

ECG 03
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מד לחץ דם משולב

M3 דגם
5.6 "TFT צבעוני LCD מסך

מפרט טכני
NIBP, SPO2, QUICK TEMP,PR :פרמטרים בסיסיים  •

משקל 3 ק"ג בלבד  •

חיבור USB לאחסון חיצוני  •

זכרון מובנה: 30,000 מדידות אחרונות, 800 התרעות  •

סוללת ליתיום, הנותנת 8 שעות עבודה  •

מודול-SPO2 בעל אלגוריתמים חכם )iMAT(, תואם למבוגר/  •
ילד/תינוק

מודול NIBP- בעל אלגוריתם iCUFS, ידני/אוטומטי. תואם  •
למבוגר, ילד ותינוק

מודול TEMP- בעל שני פרובים )אוראלי/רקטאלי(, תואם  •
למבוגר, ילד, תינוק 

זמן מדידת הטמפרטורה: מדידה אוראלית: 8-15 ש', בית שחי:  •
10-20 ש', רקטאלי: 8-15 ש'

נוח לתפעול וקל לנשיאה  •

אופציות נוספות
spo2ל Nellcor מודול  •

ממשק חיבור לתחנת ניטור מרכזית  •
)ניתן בשילוב עם המוניטורים(

XMLשידור הנתונים ב  •

WI-FI  •

עגלה ניידת/מתקן קיר/תלייה על עמוד  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד  •

04 מד לחץ דם משולב

מד לחץ דם משולב
Vital Signs Monitor 04
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Vital Signs Monitor 04

מד לחץ דם משולב

דגם M3B מכשיר קפנוגרף
TFT" 5.6 צבעוני LCD מסך

מפרט טכני
ETCO2-SIDE/MAINSTREAM פרמטרים בסיסיים  •

משקל 3 ק"ג בלבד  •

חיבור USB לאחסון חיצוני  •

זכרון מובנה:  •
- 72 שעות גלים
- 800 התרעות

סוללת ליתיום, הנותנת 8 שעות עבודה  •

 ETCO2- RESPIRONICS PHILIPS מודול  •

נוח לתפעול וקל לנשיאה  •

אופציות נוספות
spo2ל  Nellcor/EDAN מודול  •

ממשק חיבור ל תחנת ניטור מרכזית  •
)ניתן בשילוב עם המוניטורים(  

XMLשידור הנתונים ב  •

WI-FI  •

עגלה ניידת/מתקן קיר  •

תומך בחיבור לסורק ברקוד  •
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משאבת עירוי

דגם Medifusion DI4000 - משאבת אינפוזיה

מפרט טכני
משקל 1.8 ק"ג  •

אפשרות התאמה של סטים שונים למשאבה  •

•  רמת דיוק 95%

מגוון רחב של התראות: שני סוגי התראות על חסימה, כניסת  •
אויר, KVO )שמירת וריד(,דלת פתוחה

גלאי חסימות )occlusion( בעל תשעה מצבי רגישות שונים  •

)mm( 0.1-1200 טווח קצב  •

צג LCD  גדול  •

USB,RS232,LAN יציאות  •

נוחה לתפעול וידידותית למשתמש  •

05 משאבות אינפוזיה

משאבות אינפוזיה
Infusion Pump 05
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משאבת מזרק

 Medifusion DS3000 דגם

מפרט טכני
5cc,10cc,20cc,30cc,50cc :תואם לגדלים של מזרק  •

רמת דיוק של 98%  •

צג LCD גדול  •

משקל של 1.8 ק"ג  •

זיהוי אוטומטי של גודל המזרק  •

מגוון רחב של התראות: שני סוגי התראות על חסימה, כניסת  •
אויר, KVO )שמירת וריד(,דלת פתוחה  

ניתן לכייל סוגים שונים של מזרקים  •

גלאי חסימות )occlusion( בעל תשעה מצבי רגישות שונים  •

USB,RS232,LAN -יציאות  •

נוחה לתפעול וידידותית למשתמש  •

Infusion Pump 05
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תכונות עיקריות
לא פולשני וללא כאבים  •

ללא קרינה  •

אפשרות ניטור במספר מוקדים בגוף  •

תואם לכלל הגילאים  •

אינו מחייב נוכחות רופא- ניתן לביצוע ע"י כלל הצוות  •

USB/אפשרות לשמירת הנתונים ע"י הורדתם למחשב  •

Z-Score-ו T-Score מציג תוצאות של  •

קבלת תוצאה ע"ג גרף תוך מספר דקות   •

Ultrasound-based Osteoporosis
Screening

 Sunlight Miniomni דגם
מכשיר לבדיקת צפיפות עצם קטן ונייד בשיטת אולטראסאונד, אשר אינו מצריך תשתיות יקרות, 

כיול או תחזוקה | תואם למוסדות רפואיים כגון: בתי חולים ומרפאות

06 צפיפות העצם

צפיפות העצם
Osteoporosis 06
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פאלס אוקסימטר

H100 סדרת
H100B דגם

מפרט טכני
צג LCD גדול  •

 SPO2,PR:פרמטרים בסיסיים  •

Monitoring/ spot check :2 מצבי עבודה  •

תצוגה מספרית וגרפית של המדידה- ניתן לבטל את התצוגה  •
הגרפית ע"מ להגדיל את התצוגה המספרית  

התרעות קוליות וויזואליות  •

זכרון מובנה:  •
- 300 שעות של מדידה

- 100 מטופלים  

תוכנה להעברת המידע למחשב  •

זמן סוללה של 48 שעות עבודה  •

כיבוי אוטומטי של המכשיר לשם שמירה על הסוללה  •

תכולת הערכה: תיק נשיאה מהודר הכולל: מכשיר, סנסור רב פעמי  •
AA קליפס מבוגר ו-4 סוללות אצבע  

אופציות נוספות
Nellcor SPO2-H100N דגם  •

עמדת הטענה+ סוללת ליתיום  •

נרתיק סיליקון במספר צבעים  •

מתקן על עמוד של מיטת החולה  •

07 פאלס אוקסימטר

פאלס אוקסימטר
Pulse Oximeter 07


