Eletrofisiologia

Cardian
Polígrafo para Estudos Eletrofisiológicos
com Estimulador Integrado

Leve e Portátil

Setup Completo

Grande portabilidade e alta tecnologia
Principais características do polígrafo Cardian
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Portátil e com design sofisticado. Fácil de transportar.
Excelente qualidade de sinal, 24 bits @ 2.000 amostras por segundo.
Software intuitivo, fácil de usar.
Estimulador cardíaco integrado e controlado através do software, sem a necessidade de utilizar cabos
externos.
Instalação fácil e rápida, compatível com PC/Notebook com sistema operacional Windows 10/11.
12 derivações de ECG de superfície e 16 canais bipolares intracavitários
O mesmo software é utilizado para a revisão do estudo (offline).
Filtros eletrônicos e digitais de alto nível contra interferência de radiofreqüência.
Conectores padrão tornando mais fácil de usar com qualquer catéter vendido no mercado hoje.

Permite gravar 30 segundos passados, além de
oferecer opções de gravação contínua. A tela pode
ser dividida vertical ou horizontalmente, onde de
um lado se apresenta a medição e revisão das
formas de onda, enquanto no outro lado são
exibidos os sinais em tempo real.

Uma parte das formas da onda pode ser congelada
no lado direito da tela, permitindo sua comparação
durante a estimulação (Pace-Mapping).

Excelente qualidade de sinal

Sofisticado estimulador integrado

As formas de onda Trigger são apresentadas no um
lado da tela enquanto medições em tempo real são
exibidas no lado oposto, permitindo uma melhor
revisão e comparação entre elas. A tela pode ser
dividida horizontalmente ou verticalmente.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | REGISTRO NA ANVISA: 10394530055
Canais de Superfície (ECG)
Conexão de eletrodos
Conector
Derivações
Tensão de entrada
Offset máximo DC

Tensão máxima modo comum
Ruído
Separação de canal
Pulso de calibração

Faixa de frequência cardíaca
Rejeição de pulso de marca-passo

Canais Intracardíacos
Número de canais
Modo de entrada
Referência
Tensão de entrada
Mínima amplitude de sinal de entrada
Offset máximo DC
Corrente auxiliar do paciente

Tensão máxima modo comum
Separação de canal

R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6
DIN DB15
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
diferencial máxima +/-5 mV
Modo comum +/-300 mV (Todos os canais em
RL)
Diferencial +/-300 mV
Rejeição ao modo comum 110 dB
(Todas as derivações em terra protetora na
frequência de alimentação elétrica)
20 Vrms
< 1,2 μVpp (largura de banda DC.150 Hz)
> 45 dB
0,25 mV para 40 mm/mV
0,5 mV para 20 mm/mV
1 mV para 10 mm/mV
2 mV para 5 mm/mV
30 ~ 220 bpm
Amplitude: ±2 mV a ±700 mV
Largura: 1 ms a 2 ms

16
Bipolar ou unipolar
Unipolar Wilson (ECG)
Diferencial máxima +/-5 mV
+/-0,1 mV
modo comum +/-300 mV
diferencial +/-300 mV
< 0,1 μa (condição normal) Rejeita o modo
comum 110 dB (todas as entradas encurtadas)
(Todas as derivações em terra protetora na
frequência de alimentação elétrica)
20 Vrms
> 45 dB

Conversor Análogico-Digital
Número de canais
Resolução
Frequência de amostragem

28 (max)
24 bits
2000 amostras/seg por canal

Estimulador
Saída
Conectores
Tensão de saída máxima
Largura de pulso

1 canal por vez
conector tipo banana oculto de 2mm
20V (20mA com carga de 1000 ohm)
0,1ms a 2,0ms ajustável em passos de 0,1ms

Segurança Elétrica
Tipo de equipamento
Corrente auxiliar do paciente

Força dielétrica
Proteção contra a desfibrilação
Grau de proteção contra líquidos

Classe II - CF
< 0,1 µA qualquer derivação exceto Neutra
(condição normal) < 1 ou derivação Neutra
20 V (20 mA com carga de 1000 ohm)
0,1 a 2,0 ms ajustável em passos de 0,1 ms
< 50 µA (alimentação em parte aplicada)
<10s (filtros também podem ser reestabelecidos
manualmente depois de uma desfibrilação)
1500 VAC 1min
5KV
IPX0

Condições Ambientais
Temperatura operação
Temperatura armazenamento
Umidade
Pressão

0°C ~ 40°C
-10°C ~ 50°C
10%RH ~ 90%RH (sem condensação)
50 kPa a 106 kPa

Especificações Físicas
Peso
Dimensões

800g
27 x 24,7 x 4,2cm

Tensão de saída máxima
Largura do pulso
Corrente de fuga do paciente
Tempo de recuperação

Normas
ISO 13485:2004, ISO 14971:2009, IEC 60601-1:2010 + Emendas 2012, IEC 60601-1-2:2010,
IEC 60601-1-6:2011, IEC 62304, IEC 62366:2007, IEC 60601-2-10:2014
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