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Přehled a porovnání programových verzí
Programové verze a odpovídající záznamníky
custo tera light
záznamník flash 501/L
Porovnání
dvou vyšetření
Analýza
pro klasifikaci QRS
Trend a EKG
s trendem událostí
EKG příklady
s výběrem událostí

Funkce programu custo tera

Celkové EKG
Export
do PDF souboru
Selektivní redukce
objemu dat
Kombinace vyšetření
s Holterem TK 2)
Multiday vyšetření 2)
až sedm dní
Kardiostimulátor 2)
Systém srdečních příhod
Měření ST
RR variabilita
s rozptylovým diagramem
Turbulence TF

custo tera standard
custo tera professional
1)
všechny typy záznamníků
všechny typy záznamníků 1)
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flash 510, flash 220, cor 3/6/12

1) Se SW custo tera standard a professional mohou být používány všechny typy záznamníků (custo flash 500/510, custo flash 220, custo cor 3/6/12, kombi
záznamník), vyjma záznamníků určených přímo pro klienty Vyhodnocovací Centrály custo flash 501/custo flash 110 a tera light záznamník custo flash 501/L.
2) Programové funkce “kombinované vyšetření”, “multiday vyšetření” a “kardiostimulátor” jsou možné pouze se záznamníky uvedenými v tabulce.
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Holter EKG

systém holter online se záznamníky custo flash 501/110

Vyhodnocovací Centrála/Kardiologie
s custo diagnostic,
custo tera standard nebo
professional a
volitelně Vyšetřovny

1. Klient
bez custo diagnostic
Vyhodnocovací Centrála
odesílá zpět zprávu a
SD kartu.

Klient odesílá
SD kartu se záznamem
do vyhodnocovací
Centrály.

2. Klient se systémem
custo diagnostic holter online
s elektronickým odesíláním
záznamu
(Přehled stručné analýzy před odesláním)

Vyhodnocovací Centrála
s custo tera standard
nebo professional
vystaví zprávu

Klient odesílá
záznam přímo přes
custo diagnostic.

PDF

Vyhodnocovací Centrála
odesílá zpět vyšetření se zprávou
přímo přes custo diagnostic.

Vyhodnocovací Centrála
odesílá zpět zprávu poštou,
faxem nebo e-mailem (PDF).

Klient odesílá
záznam přímo přes
custo diagnostic.

3. Klient s
custo diagnostic holter online
a volbou elektronického přenosu dat
s elektronickým odesíláním, příjmem a
zobrazením vyšetření
(Přehled stručné analýzy před odesláním)
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