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Cardiolex
PC gebaseerde ECG oplossingen

Makkelijk te gebruiken

EC Sense wordt gekenmerkt door zijn eenvoudig en intuïtief 
gebruik, waardoor de risico’s voor foutief gebruik worden 
uitgesloten. Het systeem is programmeerbaar en volgt de door 
de gebruiker gedefinieerde workflows. De behoefte aan training 
is minimaal voor de normale gebruiker; toch heeft de gevorderde 
gebruiker alle kansen om met het systeem mee te groeien en het 
ten volle te benutten.

Vrijheid van keuze 

U heeft de keuze tussen het samenstellen van uw persoonlijke 
oplossing op basis van uw eigen pc en de ECG registrator van 
Cardiolex (EC Sense Lexor) en software; of een kant-en-klaar 
systeem, compleet met PC en accessoires, geïnstalleerd op een 
trolley.



Philips Pagewriter cardiograaf
en ST80i inspanningssysteem

Philips ECG Pagewriter cardiografen zijn een geavanceerde en 
eenvoudig te gebruiken toestellen die een snelle workflow ondersteunen 
en zijn een betaalbare oplossing die met u kunnen meegroeien.

Kenmerken

• Hoge resolutie touch TFT beeldscherm met instelbare kijkhoek
• Eenvoudige 1-2-3 bediening 
• Ergonomische patiëntenkabel die oa verstrengeling van leads 

voorkomt
• Eenvoudig printen, opslaan (optie) en verzenden 

(optie) van ECG’s onder één knop
• 30 ECG’s met één acculading

Het Philips ST80i ECG inspanningssysteem is PC 
gebaseerd. Het Philips ST80i ECG is geschikt voor 
fietsen van Lode en met het Ergoline protocol of 
Trackmaster loopband protocol.

Daarnaast leveren wij de vacuüm elektroden 
systemen van Quickels en Strässle.







SenseLink
Eventholter met online monitoring

SenseLink is een eventholter voor full disclosure ECG-registraties tot maximaal 
30 dagen. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve ECG-kabel waarin 
de digitale sensoren in serie geschakeld zijn. 
Het device beschikt over een interne analyse 
voor tachycardia, bradycardia, pauzes en 
atriumfibrilleren. Daarmee is SenseLink holter 
zeer geschikt voor AF screening, bijvoorbeeld 
bij vermoeden van TIA.
 
Middels de geïntegreerde connectiviteit 
(2G/3G) ontstaat tevens de mogelijkheid om 
ECG data op afstand te ontvangen en te 
beoordelen. Is er sprake van een event? De 
SenseLink holter kan de data direct doorsturen. 
In de gebruiksvriendelijke software werkt u 
gemakkelijk en heeft u controle op het proces. 
Hiermee biedt SenseLink een concrete 
oplossing voor home healthcare.



Meer weten?
Contacteer GrafiMedics voor meer informatie rond onze full-service inzake 

verkoop en lange termijn  support
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