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O �rmie EDAN
Edan jest �rmą produkującą zaawansowane urządzenia medyczne od ponad 20-tu lat.  Od momentu powstania �rmy, jej misją 
jest poprawa jakości leczenia pacjentów na całym świecie poprzez dostarczanie innowacyjnych urządzeń medycznych 
najwyższej jakości. Przez cały okres swojej działalności Edan jest pionierem w dostarczaniu wszechstronnych produktów 
w następujących dziedzinach:  

 •     Aparaty EKG   •     Obrazowanie ultradźwiękowe  •     Diagnostyka laboratoryjna
 •     Monitorowanie pacjenta •     Przyłóżkowe testy laboratoryjne •     Weterynaria
 •     Ginekologia i położnictwo

Wykorzystywanie i rozwój przełomowych technologii medycznych oraz wyróżniająca się obsługa klienta spowodowały, 
że �rma Edan jest wybierana przez lekarzy na całym świecie.

Edan posiada zarówno swoje przedstawicielstwa oraz centra serwisowe w wielu krajach na świecie. 
Centra rozwoju produktu zlokalizowane są w Chinach oraz w USA.

A world  of  poten�a l

© 2015 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and speci�cations are subject to change without 
prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission.

Edan Instruments, Inc.   |   3/F-B, Nanshan Medical Eq. Park, 
1019# Nanhai Rd., Shenzhen |   518067 P.R. China

|   www.edan.com.cn  |    info@edan.com.cn

Dystrybutor w Polsce:

ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
tel. 22 839 99 01
www.promed.com.pl     promed@promed.com.pl

PROMED S.A.



SE-1201

Skróty klawiszowe wyboru płci
 i wieku

Dedykowane przyciski do badań
o

Bogaty zestaw złącz I/O

Wysokiej rozdzielczości ekran 
dotykowy

Ekran dotykowy

Przenośna konstrukcja

Wózek MT-201

12-kanałowy aparat EKG

Prosta łączność z innymi systemami

Clinics

Kliniki
GDT-based

Systemy szpitalne
EMR/HIS/PACs

Smart ECG Viewer

GDT

DICOM/HL7
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Raport EKG

Zlecenie na badanie EKG

Środowisko wymiany danych

Badania EKG mogą być udostępniane w obrębie sieci LAN przy wykorzystaniu oprogramowania SE-1515. To wygodny sposób 
na udostępnianie, przeglądanie, edycję oraz diagnozę raportów EKG pomiędzy różnymi lekarzami. Wtym samym czasie, dzięki 
SE-1515, aparaty z serii SE-1201 mają możliwość dostępu do systemów ogólnoszpitalnych EMT/PACs/GDT poprzez wykorzysta-
nie standardów: DICOM.Worklist/HL7/GDT.

Udostępniaj badania EKG w sieci LAN
Oprogramowanie SE-1515 może podłączyć się do 10 aparatów EKG, w celu zarządzania lub edycji danych EKG.

Dostęp do szpitalnych systemów informatycznych
Dane pacjenta (zlecenia) transmitowane z systemu szpitalnego do aparatów EKG z wykorzystaniem sieci LAN lub Wi-Fi. 
Po wykonaniu badania, raport lub ostateczna diagnoza zostanie zwrotnie przesłana do systemu szpitalnego uzupełniając 
tym samym elektroniczną dokumentację pacjenta o wyniki z przeprowadzonego badania EKG.

Standardowe protokoły komunikacji
SE-1515 wspiera listę zleceń HL7/DICOM.

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” (800x480) 
Klawiatura alfanumeryczna

Obsługa jednym klawiszem
Wsparcie dla czytnika kodów kreskowych 1D i 2D

Wykrywanie słabego sygnału za pomocą zaawansonwanego 24-bitowego przetwornika AD
Filtrowanie szumów oraz wysoki współczynnik CMRR >140dB; częst. - 0,01 - 300 Hz 
Zatrzymywanie i pamięć krzywych w pełnej jakości do 120 sekund dla wsparcia diagnozy
Automatyczne pomiary i interpretacja opracowana przy użyciu baz danych CSE/AHA/MIT 
Automatyczny wydruk w przypadku wykrycia arytmii
Algorytm Glasgow

Wbudowany rejestrator termiczny wysokiej rozdzielczości - 8pix/mm i 40pix/mm
Możliwość druku na zewnętrznej drukarce USB

Pamięć wewnętrzna na 800 badań EKG, może być rozszerzona za pomocą dysku USB lub karty SD
Oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych EKG na PC (opcja)
Transmisja danych do PC przez port szeregowy / LAN / wbudowane Wi-Fi
Raporty w formacie PDF oraz opcjonalny przesył danych w formatach SCP/FDA-XML/DICOM

Przyjazny interfejs

Zaawansowane możliwości kliniczne

Usprawniony przebieg pracy

Proste drukowanie

Zarządzanie danymi


