
Met een druk op de knop staat u in verbinding met uw  
gegevens en uw patiënten

C P  5 0  E L E K T R O C A R D I O G R A A F

VOOR ZIEKENHUIZEN

De snelle, flexibele en gekoppelde Welch Allyn CP 50™ elektrocardiograaf.
Met de Welch Allyn CP 50 ECG kunt u met een druk op de knop ECG-metingen verrichten en snel uw patiënten testen, registreren en 

diagnosticeren. Met de direct-aan-functie, de bediening met één knop en de instructies op het scherm wordt u door elke test geleid, zodat 

geoefende zorgverleners met uiteenlopende vaardigheids- en ervaringsniveaus snelle, betrouwbare metingen kunnen verrichten met 

de CP 50. De CP 50 weegt iets meer dan 2 kg (4,4 lb) en kan eenvoudig tussen ruimtes, verdiepingen en instellingen worden vervoerd. 

Bovendien omvat het apparaat flexibele connectiviteitsopties waarmee u andere systemen kunt koppelen en de registratieduur kunt 

terugbrengen. Met dit alles biedt de CP 50 u de ECG-opties die u in uw ziekenhuisomgeving nodig hebt in één snel en flexibel apparaat.

Color Touch Screen
Hiermee is bediening met één knop 
mogelijk en wordt u binnen seconden 
door een test geleid.

Instructies op het scherm 
Hiermee bespaart u kostbare tijd en worden gegevens 
nauwkeurig vastgelegd doordat slechte signalen en 
aansluitingen worden gemeld.

Programmeerbare  
rapportindelingen
Hiermee worden rapporten met een 
thermische printer met hoge resolutie 
afgedrukt in de meest passende indeling 
voor uw instelling.

SNEL BETROUWBAAR FLEXIBEL
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Met de Welch Allyn CP 50 ECG kunt u uw ECG en patiëntgegevens overal naartoe sturen

Patiëntinformatie kan worden gekoppeld, beheerd en gedeeld 
Met behulp van een USB- of ethernetaansluiting kunt u patiëntgegevens van de CP 50 overdragen naar 
het Welch Allyn CardioPerfect™ werkstation, zodat u patiëntgegevens in uw ZIS kunt koppelen, opslaan 
en beheren. 

E-mail InternetZIS

Flexibele connectiviteitsopties

Telemedicine

Vergroot de diagnostische mogelijkheden met telemedicine
Met behulp van de CP 50 kan het ziekenhuis met deskundig advies 
ondersteuning bieden aan externe registratielocaties. Hiertoe 
gebruikt u eenvoudig het CardioPerfect werkstation om diagnostische 
testgegevens te ontvangen van meerdere locaties, zodat u deskundig 
advies kunt geven en patiëntinformatie centraal kunt beheren. 

De CP 50 kan gemakkelijk tussen ruimtes, verdiepingen en zelfs instellingen worden verplaatst. 

•	 Weegt	iets	meer	dan	2	kg	(4,4 lb)
•	 Optionele	standaard	met	wieltjes	en/of	draagtas	beschikbaar

•	 Snel	oplaadbare	lithium-ionbatterij	met	lange	gebruiksduur

Breng uw cardiopulmonale gegevens samen met het  
Welch Allyn CardioPerfect™ werkstation
•	 	Beheer	patiëntinformatie	van	tests	die	zijn	uitgevoerd	met	alle	Welch	Allyn	cardiopulmonale	apparaten

•	 	Papierloze	efficiëntie	en	connectiviteit	met	uw	ziekenhuisinformatiesysteem	(ZIS)	door	middel	 
van de HL7-interface

•	 	Diagnostische	testgegevens	kunnen	op	elke	computer	in	uw	netwerk	worden	opgeslagen,	
geopend, beoordeeld, vergeleken en bewerkt

•	 	Records	kunnen	met	een	druk	op	een	toets	worden	opgehaald	en	rechtstreeks	op	het	scherm	
worden beoordeeld en bewerktWelch Allyn CardioPerfect™ werkstation

CP 50™ Plus met connectiviteit
Omvat alle functies van de CP 50, plus: 
•	Connectiviteitsopties	voor	uw	ZIS
•	Extern	afdrukken	mogelijk
•	Programmeerbare	velden	voor	patiëntinvoer
•	Administratieve	controles

Flexibele	configuratieopties	zodat	aan	de	wensen	van	uw	instelling	kan	worden	voldaan
Kies de CP 50 die het beste bij u past

Mogelijke accessoires: AHA-, IEC-, herbruikbare/wegwerpbare elektroden 
Taal: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, Pools, Deens, Nederlands, Chinees, Russisch, Noors, Zweeds 
Voedingsbron: Beschikbaar met verschillende stekkers voor compatibiliteit met alle voedingsbronnen.

Neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Welch Allyn of de distributeur voor een volledige 
lijst	met	configuraties	of	ga	vandaag	nog	naar	www.welchallyn.com/CP50	voor	meer	informatie.

CP 50™

•	Betrouwbaar	Color	Touch	Screen
•	Optionele	MEANS-interpretatie
•	Thermische	printer	met	hoge	resolutie

Europese klantenservice Welch Allyn: +353 46 90 67790 
Australië: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631 
Frankrijk: +33 155 69 58 49 
Duitsland: +49 6950 985 132   
Latijns-Amerika (kantoor in Miami): +1 305 669 9003

Maleisië: +603 78753341
Nederland: +31 202 061 360
Singapore: +65 6419 8100 
Zweden: +46 858 536 551
Verenigd Koninkrijk: +44 207 365 6780


