custo watch

custo kybe

custo Holter + AMTK

Výsledek nepřetržitého vývoje dlouhodobého monitorování EKG v atraktivním
a funkčním designu. Záznam EKG je prováděn hrudním pásem custo belt, bezdrátově
přenášen a ukládán do hodinek custo watch.
Záznam bez lepících elektrod a kabelů = vysoký stupeň pohodlí pro pacienta a obsluhu.

custo kybe + custo guard = Holter EKG pro dlouhodobé kontinuální sledování srdeční
činnosti pacienta. S custo kybe je možné zaznamenávat EKG kontinuálně, od 24 hodin
až do 6 měsíců. Inteligentní tlačítko pro pacientské Značky poskytuje ošetřujícímu lékaři
hodnotné dodatečné informace. Automatická kontrola funkčnosti celého systému
zaručuje kvalitní EKG záznam v konstantní kvalitě.

custo screen 400 - 2v1: Holter EKG s ambulantním monitorem krevního tlaku
(AMTK). Přesnost měření TK je ověřena podle nových, přísnějších požadavků Evropské
společnosti pro hypertenzi (ESH-IP 2010 protocol). Monitorování EKG poskytuje
vysoký komfort při nošení bez zarušení EKG signálu či artefaktů z EKG kabelů. Systém
custo screen 400 je velmi ekonomický, pracuje bez lepících elektrod, EKG kabelů
a provede dvě vyšetření v jednom čase.

custo watch
• zobrazení EKG křivek
• nastavitelný displej
• vyměnitelné náramky
• vodotěsné, extrémně lehké
• doba záznamu: až 72h

custo kybe
• kontinuální záznam EKG
(1GB = 29 dní; 4GB = 116 dní)
• kontrola EKG na displeji
• zobrazení jména pacienta
• inteligentní tlačítko pro Značku
• automatická kontrola kvality EKG

custo screen 400
• kombinovaný záznamník
AMTK a Holter EKG
• rychlé načítání dat z SD karty
• individuální programování
záznamníku

custo guard
• 1 nebo 3-kanálový EKG vysílač
• vodotěsný, extrémně lehký
• energeticky úsporný bezdrátový
přenos EKG signálu
custo belt
• originální technologie pro
záznam EKG
• bez lepících elektrod
• opakovaně použitelný a pratelný
• vysoké pohodlí pro pacienta
• s certifikátem biokompatibility
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custo guard
• 1 nebo 3-kanálový EKG vysílač
• vodotěsný, extrémně lehký
• bezdrátový přenos signálu EKG
• energeticky úsporný bezdrátový
přenos EKG signálu do
custo screen 400
custo belt
• originální technologie pro
záznam EKG
• bez lepících elektrod
• opakovaně použitelný a pratelný
• vysoké pohodlí pro pacienta
• s certifikátem biokompatibility

kardiovaskulární rehabilitace

Na XXIV. Výročním sjezdu ČKS představíme i produkty dalších zastupovaných společností:

custo kybe + custo guard = kardiovaskulární rehabilitace. Sledování srdeční činnosti
se provádí v reálném čase a až u 5ti pacientů současně. Terapeut může monitorovat
pacienty až do vzdálenosti 400 metrů. Po ukončení tréninku jsou EKG data automaticky
uložena do rehabilitačního programu custo diagnostic k vyhodnocení a porovnání
s předchozími tréninky.

custo cardio concept
nová dimenze
monitorování EKG
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custo kybe
• kontinuální záznam EKG
• kontrola EKG na displeji
• zobrazení jména pacienta
• inteligentní tlačítko pro Značku
• automatická kontrola kvality EKG
custo belt
• originální technologie pro
záznam EKG
• bez lepících elektrod
• opakovaně použitelný a pratelný
• vysoké pohodlí pro pacienta
• s certifikátem biokompatibility
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Pozvánka k návštěvě expozice

www.compek.cz

Společnost COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat k návštěvě výstavní expozice v rámci
XXIV. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti
ve dnech 15. - 18. 5. 2016 v Brně - BVV

