
 

 

 

 

MAC 2000 EКГ Система за анализ 

 

 

 

MAC 2000 от GE Medical Systems “GE Healthcare 
Technologies”, помага на клинициста да постави бърза и точна 

диагноза със силата на програмата за анализ на Marquette 12SL. 
Това е доказаната † диагностична поддръжка, от която се нуждаете, 
в ЕКГ система, която е интуитивна и лесна за използване. 

 

 

Mac 2000 има 7 ”цветен TFT дисплей с поддръжка на минимум 32K 
цвята и има резолюция на дисплея WVGA резолюция - 800 x 480. 

Показва : Сърдечна честота, идентификационен номер на 
пациента, име, дата, часовник, индикатор за захранване на 
батерията, форми на вълни, водещи знаци, настройки за скорост, 
усилване и филтриране, предупредителни съобщения, подкани, 
помощни съобщения и 12-водещ дисплей. 

 

  

Mac 2000, работи в автоматичен и ръчен режим. Той има три 
режима - приемане и запис на изводите: автоматично, (auto), ръчно 
(manual) и откриване на аритмия (ARRYMMIA). 

 

По-специално, когато потребителят натисне жълтия клавиш (ECG) 
изпълнява 10-секундна автоматична кардиограма, когато се натисне 
бял бутон (Rhythm), той ръчно извършва непрекъснат запис в 
реално време, при избора на  червения бутон спира всеки път когато 
потребителя определи. Операторът може да избере дали записът 
ще бъде автоматичен или ръчен чрез клавиатурата. 

Тази система предлага Hookup Advisor функционалност, който 

е инструмент за наблюдение на качеството на ЕКГ сигналите и се 
предлага в приложенията за почивка, аритмия и RR анализ. Той 
може да намали или премахне появата на ЕКГ с лошо техническо 
качество, да спести време и да предотврати необходимостта от 

повторно използване. Hookup Advisor функция се появява 

като трицветен индикатор във вид на кръгчета в горния десен ъгъл 
на екрана. 
- Червен кръг: Червеното показва отказ на олово или лош контакт с 
електрод или прекомерни промени в изоелектричната линия. 
Червеният показалец винаги е левият кръг на индикатора и когато 
примигането е включено. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Техническо описание 
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- Жълт кръг: Показва мускулно трептене, смущения от 
захранващата линия, отклонение от основната линия или шум от 
електрод. Жълтият маркер винаги е средният кръг. 

- Зелен кръг: Показва приемливо качество на сигнала. Зеленият 
показалец винаги е десният кръг. 
 

 
 

 

 

Клавиатура : Мембранна клавиатура с тактилна обратна връзка - 
Меки функционални клавиши, буквено-цифрови клавиши (Qwerty) и 
контрол на курсора Trim Pad. 

 

 
 
 
 
Технологично онработване :  

 Честотен диапазон 0,04 - 150Ηz 

 Цифрова честота на вземане на проби 16000 проби / секунда 
/ канал и честота на вземане на проби от Pace 75 000 проби 
/ секунда / канал 

 Входно съпротивление> 10MΩ @ 10 Hz 

 Сърдечен ритъм от 30 до 300 BPM 

 „Отсечена“ висока честота, конфигурируема при 20 
Hz, 40 Hz, 100 Hz or 150 Hz 

 „Отсечена“ ниска честота при 0.04 Hz (ADS off), 0.56 
Hz (ADS On) 

 
Запис : 

 Технология на печата Термично точков масив  

 Скорост на запис 5, 12.5, 25, and 50 mm/s 

 Чувствителност / усилване на записа 2.5, 5, 10, 20, 40 
mm/mV 

 Разделителна способност на записа: Хоризонтална 40 
dots/mm @ 25 mm/s, 8 dots/mm вертикална 
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 Paper type Z-fold Thermal Paper with pre-printed grid and 
perforation with Queue mark or Queue hole 

 Размер на хартията 215 mm x 280 mm (letter) или 210 
mm x 295 mm (A4), или 214.2 mm x 279.4 mm (Modified 
Letter) 

Mac 2000 работи с мрежово напрежение 220V / 50Hz и има 
вътрешна акумулаторна батерия (литиево-йонна) от най-новата 
технология, която е включена в комплекта. Автономността на 
работа с напълно заредена батерия е за шест (6) часа или за 
непрекъснат запис на 250 броя ЕКГ-та на пациенти. 

Когато системата е свързана към електрическа мрежа, вградената 
батерия се зарежда автоматично. (AUTO CHARGE) 

Има светлинна индикация на кардиографа за състоянието на 
батерията: 

- Когато светлината е постоянна, батерията се зарежда 

- Когато батерията мига, тя се разрежда 

- Когато няма светлина, нищо от горното – означава, че батерията 
е достатъчно заредена или че не се зарежда. 

Освен това има специален "Индикатор за състоянието на батерията" 
в горната част на екрана за нивото на зареждане на батерията. 

 

Технически данни на устройството: 

Височина 200 mm 

Ширина 390 mm 

Дълбочина 330 mm 

Тегло около 5 кг заедно с батерията, без хартия 
 

 

 

 


