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Velkommen til vår produktkatalog!

DIACOR AS ble startet i 1976 og har siden levert 
utstyr til helsesektoren i Norge. Hovedfokus ligger 
innenfor kardiologi, lungemedisin, akuttmedisin, 
pasientmonitorering og søvnregistrering.

Vi søker stadig å ha produkter med høy kvalitet samt 
at vår egen kompetanse tilfredsstiller de behov som 
både produktene og våre kunder krever. Det er viktig 
for oss at vi kan gi våre kunder en solid oppfølging og 
support, både innenfor salg og service. Alle  
produkter tilfredsstiller kravene for medisinsk utstyr 
solgt i Norge, og DIACOR AS er sertifisert i henhold 
til NS-EN ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2003.

Denne katalogen er laget for flere bruksområder. 
Den gir en rask oversikt over mange produkter fra 
vårt sortiment. Den gir også en rask oversikt over det 
mest brukte tilbehøret til de forskjellige produktene. 
Dette gjør det enklere ved bestilling. Den inneholder 
også informasjon om de kontaktpersonene som du 
har behov for, og den gir informasjon om vår service-
avdeling. Katalogen er ment som et oppslagsverk og 
en rask tilgang til den produkt- eller kontakt- 
informasjon du har behov for.

Finner du ikke det du er på utkikk etter i katalogen, 
er du alltid velkommen til å besøke vår hjemmeside 
www.diacor.no eller kontakte oss på epost 
diacor@diacor.no, eller telefon 22 90 53 00. 

Ikke nøl med å kontakte oss. Det er det vi er til for!
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Elektrokardiografi (EKG)

SCHILLER Cardiovit AT-1  
hvile-EKG apparat

CARDIOVIT AT-1 er en fullautomatisk, mikroprosessor 
kontrollert, EKG-skriver for hvile- EKG. Meget  
enkel å betjene med hurtigtast for utskrift av forhåndsde-
finert utskriftsformat. Måleprogram og automatisk tolkn-
ingsmodul inkludert.

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Integrert 3-kanals termisk skriver
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Nettstrøm eller internt batteri
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Direkte funksjonstaster med gummibeskyttelse
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm

Art.nr apparat og tilbehør:

0.190000 AT-1 m/C software
2.156014 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

SCHILLER Cardiovit AT-101  
hvile-EKG apparat

CARDIOVIT AT-101 er en fullautomatisk, mikroprosessor 
kontrollert, EKG-skriver med skjerm for hvile- EKG. Meget 
enkel å betjene med hurtigtast for utskrift av forhånds-
definert utskriftsformat. Måleprogram og automatisk 
tolkningsmodul inkludert. Mulighet for eksport av opptak 
til SEMA databaseprogram, samt eksport i PDF, XML og 
DICOM format.

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Integrert 3-kanals termisk skriver
•	 3-kanals LCD skjerm for visning av kurver og  

informasjon
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Nettstrøm eller internt batteri
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Direkte funksjonstaster med gummibeskyttelse
•	 Alfanumerisk tastatur
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm
•	 Intern lagring av EKG
•	 Kan kobles til ekstern skriver
•	 Trombolyseprogram (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.080000 AT-101 m/C software
2.157026 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.
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Elektrokardiografi (EKG)

SCHILLER MS-2010 – 
Hvile-EKG apparat - Touch

MS-2010 presenterer en ny dimensjon innen EKG-
apparater. Touch-skjerm teknologi med innebygget 
skriver, nettverksmulighet og DICOM standard. Alt man 
trenger og ønsker seg i en liten og sofistikert enhet, 
med full utnyttelse innen kommunikasjon og lagrings-
funksjon. Liten og kraftfull diagnostisk enhet som sklir 
lett inn i dagens teknologi både med hensyn til funks-
jonalitet og utseende.

•	 10,4” farge-touch skjerm
•	 Mulighet for å lagre og sende EKG til database
•	 WLAN opsjon
•	 Intern termisk skriver for direkte utskrift
•	 DICOM standard
•	 PDF eksport
•	 Lagring opp til 350 opptak
•	 SAECG og HRV
•	 Arbeidslister med HL7 support
•	 Direkte overføring til EPJ eller database

Art.nr apparat og tilbehør:

0.090000 MS-2010
2.157035 EKG-papir
2.400162 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400164 EKG-kabel, klype, 3.5 m
2.156075 Bære/beskyttelses-veske, sort

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

SCHILLER MS-2015 –  
Avansert EKG system med touch skjerm 
teknologi

MS-2015 bygger på samme teknologi som MS-2010 men har 
større skjerm og flere funksjoner. Den eksporterer EKG i XML, 
PDF og DICOM format, og gjør det mulig og overføre EKG til 
et hvilket som helst system som størrer disse industristan-
dardene. 

•	 12-avledning high-end EKG system
•	 Hvile- og belastnings EKG
•	 15” farge-touch skjerm
•	 Mulighet for å lagre og sende EKG til database
•	 Direkte overføring til EPJ eller database
•	 WLAN opsjon
•	 Intern termisk skriver for direkte utskrift
•	 DICOM standard
•	 PDF eksport
•	 Lagring opp til 350 opptak
•	 SAECG og HRV
•	 Arbeidslister med HL7 support
•	 Spirometri (tillegg)

Tilbehør:
2.157036 EKG-papir
2.400162 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400164 EKG-kabel, klype, 3.5 m

EKG elektroder: se egen oversikt annet 
sted i katalogen
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Elektrokardiografi (EKG)

SCHILLER Cardiovit AT-102plus  
hvile-EKG apparat

CARDIOVIT AT-102plus er en fullautomatisk, mikropro-
sessor kontrollert EKG-skriver med skjerm for hvile-EKG. 
Meget enkel å betjene med hurtigtast for utskrift av 
forhåndsdefinert utskriftsformat. Måleprogram og  
automatisk tolkningsmodul inkludert. Mulighet for over-
føring til SEMA databaseprogram, samt eksport i PDF, XML 
og DICOM format.

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Integrert 12-kanals termisk skriver (A4 format)
•	 12-kanals LCD skjerm for visning av kurver
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Nettstrøm eller internt batteri
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Direkte funksjonstaster med gummibeskyttelse
•	 Alfanumerisk tastatur
•	 Jevn tastaturoverflate som tåler vann/væske
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm
•	 Intern lagring av EKG
•	 Kan kobles til ekstern skriver
•	 Trombolyseprogram (tillegg)
•	 WLAN/WiFi (tillegg)
•	 Strekkodeleser (tillegg)
•	 Arbeidsslister (tillegg)
•	 SAECG (tillegg)
•	 HRV (tillegg)
•	 Spirometri (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.075000 AT-102 plus m/C software
2.157025 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

SCHILLER Cardiovit AT-10plus hvile- 
og belastnings EKG apparat

CARDIOVIT AT-10plus er en fullautomatisk, mikroproses-
sor kontrollert EKG-skriver med skjerm for hvile- og  
arbeids-EKG, med opsjon for spirometri og blod-
trykksmåling. Meget enkel å betjene med hurtigtaster for 
de fleste funksjoner. Måleprogram og automatisk  
tolkningsmodul inkludert. Mulighet for overføring til 
SEMA databaseprogram, samt eksport i PDF, XML og 
DICOM format. Kombinasjonen av EKG apparat og 
tilkoblingen til dagens IT-verden  gjør dette apparatet 
meget funksjonibelt.

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Integrert 12-kanals termisk skriver (A4 format)
•	 12-kanals fargeskjerm for visning av kurver 
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Redigerbare protokoller for sykkel eller tredemølle
•	 Toveis nettverkskommunikasjon med  

EKG database (SEMA)
•	 Nettstrøm eller internt batteri
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Direkte funksjonstaster
•	 Alfanumerisk tastatur
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm
•	 Intern lagring av EKG
•	 Trombolyseprogram (tillegg)
•	 WLAN/WiFi (tillegg)
•	 Strekkodeleser (tillegg)
•	 Arbeidsslister (tillegg)
•	 SAECG (tillegg)
•	 HRV (tillegg)
•	 Spirometri (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.173000 AT-10 plus m/C software
2.157023 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400121 EKG-kabel, klype, 3.5 m
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Elektrokardiografi (EKG) - PC basert

SCHILLER Cardiovit MS-12 Blue
PC-basert EKG apparat med trådløs 
overføring via Bluetooth

MS-12 BLUE er en kompakt, mobil og nettstrøms uavhen-
gig 12-kanals EKG enhet. Ven hjelp av Bluetooth teknologi 
kan MS-12 BLUE overføre EKG data til en PC eller laptop 
for visning og evaluering. Dette resulterer i større frihet 
for bevegelse for pasienten samt reduksjon av bevegelses 
artefakter i resultatet.

MS-12 BLUE er veldig komfortabel for pasienten med 
sitt lille og kompakte format. Den integrerte OLED 
skjermen gir informasjon om viktige parameter ved EKG 
undersøkelsen  som signal kvalitet, elektrode kontakt, 
batteristatus og Bluetooth signalstyrke.

•	 Vekt: 116 g (inkl batteri)
•	 36 timers batteridrift
•	 Power saving modus
•	 Integrert OLED skjerm
•	 Datalagring og behandling i SEMA 3 for PC   

og MAC
•	 Samplingsfrekves: 8000 Hz
•	 10 elektroder (12 avl.)
•	 Automatisk impedanstest

Art.nr apparat og tilbehør:

1A.303000 MS-12 Blue
2.400222 EKG-kabel
2.200179 Batterilader
2.156085 Bæreveske for MS-12 BLUE
2.200119 Oppladbart batteri Ni-MH  

(4 stk kreves)

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

SCHILLER Cardiovit AT-104 PC 
– Kompakt, kraftfull, fleksibel og 
modular

CARDIOVIT AT-104 er et PC-basert EKG apparat med full 
styring fra PC via SEMA databaseprogram. Meget enkel 
å betjene med hurtigtast for utskrift av forhåndsdefin-
ert utskriftsformat. Måleprogram  og automatisk tolkn-
ingsmodul inkludert. Mulighet for eksport av opptak 
i PDF, XML og DICOM format. EKG modulen kan også 
frakobles PC’en og benyttes som en frittstående modul 
med utskrift via intern 3-kanals skriver.

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm
•	 Intergrert Schiller SEMA-200 databaseprogram
•	 Lagring av alle opptak
•	 Seriell sammenligning av opptak
•	 Trombolyseprogram (tillegg)
•	 Programvare for belastnings EKG og styring av sykkel/

tredemølle (tillegg)
•	 Kompatibel med Windows ™XP Prof. og  

Windows™7
•	 Integrert 3-kanals skriver (frittstående bruk)
•	 Enkle funksjonstaster (frittstående bruk)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.040000 AT-104 PC m/C software
2.157016 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.



7

Belastnings EKG

SCHILLER CARDIOVIT  AT-104 PC 
touch - EKG arbeidsstasjon for hvile- 
og belastnings EKG med touch skjerm

Hendig arbeidsstasjon for hvile- og belastnings EKG, med 
SEMA databaseprogram for administrasjon og arkivering 
av alle tester. Alle data kan enkelt hentes opp for nærmere 
studie, dokumentasjon, eksport og utskrift i ettertid. 

•	 12 simultane EKG avledninger 
•	 Automatisk eller manuelt EKG
•	 Tolkningsmodul og måleprogram
•	 Standard eller cabrera avledning
•	 Pacemakerdeteksjon
•	 Programmerbare utskriftsformater
•	 Filterfunksjon
•	 Elektrodealarm
•	 Intergrert Schiller SEMA-200 databaseprogram
•	 PDF eksport
•	 Åpen systemstruktur (DICOM, XML, HL7)
•	 Lagring av alle opptak
•	 Seriell sammenligning av opptak
•	 Strekkodeleser (tillegg)
•	 Trombolyseprogram (tillegg)
•	 Spirometri (tillegg)
•	 Kan oppgraderes til ergo-spirometri (tillegg)
•	 Programvare for belastnings EKG og styring av sykkel/

tredemølle (tillegg)
•	 Kompatibel med Windows ™XP Prof. og Windows™7
•	 Integrert 3-kanals skriver (frittstående bruk)
•	 Enkle funksjonstaster (frittstående bruk)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.040200 AT-104 PC
2.157016 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m
00360006 Surgivest trøye for bedre feste 

av ledninger til elektroder

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

CS-200 Touch

Dette er en komplett arbeidsstasjon for belastnings EKG 
bestående av trillebord, skilletrafo, touch-skjerm (21,5”) med 
integrert PC, tastatur/mus, ekstern fargeskriver og 12/16-av-
ledningers EKG modul.

•	 8000	Hz	samplingsfrekvens	i	alle	16	avledninger
•	 Lagring	av	EKG	i	Full	Disclosure	for	alle
                 16 avledninger med 1000 Hz sampling
•	 Skjermstørrelse	21,5”
•	 Høydejusterbart	trillebord
•	 EKG	triggersignal	for	ekstern	
                 blodtrykksmodul (SCHILLER BP-200plus)
•	 16-lead	resting/stress	ECG	(tillegg)
•	 QT-intervall	korrigering	(Bazett,	Fridericia,	
                 Framingham,Hodges)
•	 Signal	Averaged	ECG	(SAECG)	-	(tillegg)
•	 Vektor	3D	EKG	(tillegg)
•	 Pacemaker	måleprogram	(tillegg)	
•	 HyperQ™	resting	(tillegg)
•	 HyperQ™	stress	(tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

Art.nr apparat og tilbehør:

EKG-kabel, banan, 2 m, 10 ledninger

EKG-kabel, klype, 3.5 m, 10 ledninger

EKG-kabel, banan, 3.5 m, 14 ledninger

EKG-kabel, klype, 3.5 m, 14 ledninger
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Belastnings EKG

SCHILLER CS-200 belastnings EKG
Komplett arbeidsstasjon for hvile- og 
belastnings-EKG

CS-200 er en komplett arbeidsstasjon som er like godt 
egnet på et universitetssykehus som på en spesialist-
praksis. En alt-i-ett enhet uten løse komponenter som 
byggesett. Enheten inneholder alle funksjoner og en-
heter som er nødvendig for å gjennomføre en komplett 
belastningstest, og kan tilkobles sykkel, tredemølle og/
eller liggesykkel. Komplett oppsett for protokoller som 
styrer belastningsenheten. Integrert termisk skriver for 
utskrift på EKG-papir samt ekstern farge-laser som skriver 
ut rapporter i flotte farger.
•	 12 kanals simultan EKG med full disclosure
•	 Tolkningsmodul og måleprogram
•	 ST- og rytmemonitorering
•	 Pacemakermåling
•	 SAECG (tillegg)
•	 3D vektor EKG (tillegg)
•	 Direkte funksjonstaster
•	 Tilkobling til sykkel, tredemølle og/eller liggesykkel
•	 Full styring gjennom redigerbare protokoller
•	 Protokollendring underveis i en test
•	 Termisk skriver
•	 Ekstern fargelaser
•	 Styrer sykkel, tredemølle og blodtrykksmåler
•	 SCHILLER SEMA-database for lagring av opptak
•	 PDF eksport
•	 HL7 interface til HIS (tillegg)
•	 Strekkodeleser (tillegg)
•	 Blodtrykksmåler [SCHILLER BP-200plus] (tillegg)
•	 Enkel oppgradering til Ergo-spirometri  

[CS-200 Ergospiro] (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.030000 CS-200
2.157017 EKG-papir
2.400118 EKG-kabel, banan, 2 m
2.400115 EKG-kabel, klype, 3.5 m
00360006 Surgivest trøye for bedre feste 

av ledninger til elektroder

EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.

SCHILLER CS-200 Excellence 
Avansert EKG system for hvile- og 
belastnings EKG

CS-200 Excellence setter en ny standard for fremtiden  
innen elektrokardiologi:

•	 Intuitiv og brukervennlig brukergrensesnitt
•	 24-bit amplitude oppløsning med 8000 Hz  

samplingsfrekvens
•	 12/16 kanaler for hvile- og belastnings EKG
•	 Selvstyrende nød EKG
•	 Online rytme EKG for 12/16 kanaler
•	 ExhoView® - automatisk tilpasning og farge- 

visualiserende visning av alle hjerteslag under test
•	 Full integrasjon mot eksterne pasientsystemer
•	 Fleksibel dataeksport og import
•	 SCHILLER ETM® analyse – automatisk EKG måling  

og analyse
•	 HyperQ	teknologi	for	effektiv	diagnose	av	ischemi	

(tillegg)
•	 SCHILLER AF-Toolbox – zoom funksjon for bedre 

deteksjon av atrieflimmer (tillegg)
•	 SAECG (tillegg)
•	 Pacemaker måling

Art.nr apparat og tilbehør:

0.035000 CS-200 Excellence
2.157025 EKG-papir
2.400070 EKG-kabel, banan, 2 m, 10 ledninger
2.400095 EKG-kabel, klype, 3.5 m, 10 ledninger
2.400142 EKG-kabel, banan, 3.5 m, 14 ledninger
2.400140 EKG-kabel, klype, 3.5 m, 14 ledninger

Ekstremitets- og bryst-ledningene kan bestilles i sett
og skiftes på kablene med 14 ledninger 

00360006 Surgivest trøye for bedre feste av ledninger 
til elektroder

 
EKG elektroder: se egen oversikt bakerst i katalogen.
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Diagnostisk programvare   

Hyper-Q™

Hyper-Q™	er	en	revolusjonerende	non-invasiv	diagnos-
tikk av ischemisk hjertesykdom basert på høyfrekvent 
EKG

Tradisjonell belastnings EKG testing er basert på ST seg-
ment analyse, dog med begrenset diagnistisk nøyak-
tighet. Vitenskapelig forskning indikerer at identifisering 
av unormal depolarisasjon,som kan kvantifiseres ved 
hjelp	av	høyfrekvente	QRS	signaler,	er	mer	nøyaktig	i	
deteksjon av ischemi enn identifikasjon av ST segment 
avvik. 
For første gang gjør et teknologisk gjennombrudd det 
mulig å detektere endringer i depolariseringen under 
belastning ved å benytte en automatisert analyse av 
høyfrekvent	QRS	komponenter,	som	medfører	en	prak-
tisk funksjon i den kliniske hverdagen.

Fordeler:
•	 HyperQTM	belastningstest	utføres	identisk	med	 

tradisjonell belastningstest, ved å benytte et  
12-avlednigers EKG system og standard belastnings-
protokoll. Det kan være et supplement til kardiolo-
gisk billedbehandling som stress ekko og nukleær 
scanning.

•	 HyperQTM	medfører	vesentlige	forbedringer	både	
ift	nøyaktighet	og	effektivitet	under	belastnings	EKG,	
og gir en mer sensitiv diagnostikk av ischemiske 
pasienter, mindre falske alarmer for ikke-ischemiske 
pasienter, en nøyaktighet uavhengig av kjønn samt 
en definitiv  
diagnose av tvetydige belastnings tester.

•	 HyperQTM	er	kost-effektiv	og	hindrer	unødvendig	
kostnadskrevende diagnostiske tester. Det er også 
en test som ikke innebærer eksponering for radioak-
tive og invasive prosedyrer.

•	 HyperQTM	er	enkel	å	forstå	og	tolke	med	dens	 
brukervennlige og interaktive brukergrensesnitt 
samt direkte tolkning av resultatene.

•	 HyperQTM	er	blitt	signifikant	og	klinisk	validert.	
En vitenskapelig modell er benyttet og testet ut. 
Kliniske studier har i stor utstrekning (mer enn 1000 
pasienter) vist utmerkede diagnostiske resultater. 
Mer enn 15 000 pasienter er testet i kliniske studier 
og rutiner. 

AF Toolbox
Zoom funksjon for enkel deteksjon av atrieflimmer (AF)
Dette nye og revolusjonerende medisinske verktøyet, 
AF Toolbox, gjør det mulig å detektere AF tidlig og raskt 
basert på standard hvile EKG undersøkelse i tre steg:

Steg 1: EKG opptak
Steg 2: Inndeling
Steg 3: Zoom

Suge-elektroder

Schiller Handy-VAQ

Den nye Handy-VAQ er trolig den minste EKG 
vakuum elektrode enheten som er tilgjengelig 
på markedet i dag.

En stillegående, kraftig og vedlikeholdsfri pumpe 
er integrert direkte i den kompakte enheten. Til 
tross for sin kompakte design, tilbyr systemet 
en overtruffent spekter av funksjoner.

Handy-VAQ har bare tre knapper for å sikre at 
den er lett og bekvem å betjene og å styre dens 
fem trinns vakuum innstillinger. Med en valgfri 
universalholder kan den festes til ergometersyk-
kel, tredemølle, kurver med medisinsk utstyr 
eller til og med direkte til pasient.

Hele enheten kan steriliseres når demontert og 
blow-out-funksjon gjør det enkelt å rengjøre. 
Handy-VAQ er en brukervennlig, fleksibel all-in-
one løsning som vil lette arbeidet ditt. Du vil bli 
imponert over så god ytelse til så lav pris.

Strässle  DT-100

Velprøvet og solid system 
med vakuum-elektroder. 
Kan leveres med bordfeste 
eller andre festeløsninger. 
Inkludert leddet arm som 
gjør rekkevidden til pasi-
enten fleksibel. Kontroll-
panel med av/på bryter 
samt effektjustering av 
vakuum under bruk. 

Enkel service og vedlike-
hold. Hurtig utskifting av 
hver ledning/slange. Ingen 
forbruksartikler, og svært 
besparende i løpet av kort 
tid.
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Tredemølle og sykkel 

SCHILLER tredemølle  
MTM-1500med

Tredemølle  til bruk under belastningstester, sportsme-
disin
og kardiologi. Den er kompatibel med SCHILLERs AEKG
enheter, og både hastighet og stigning styres av denne.
Nødstopp bryter  sitter lett tilgjengelig. Håndtak av 
stålrør
med to høyder er montert på den ene siden
(tilleggsmulighet for begge sider). 

Løpebåndet som måler 50x150 cm har automatisk 
senter mekanisme. Tredemøllen er utstyrt med en 
stillegående motor, som også er  vedlikeholdsfri. 
Hastigheten går fra 0 til 20 km/t (tillegg for 0-30 km/t). 

SCHILLER ergometersykler 
ERG 911S Plus / 911 BP plus

Schillers ergometersykler er stillegående, krever lite 
vedlikehold og er enkle i bruk. De er utviklet etter de 
aller nyeste europeiske retningslinjer for medisinske 
ergometersykler med lavt innsteg som gjør at sykkelen 
er svært enkelt for  alle pasientgrupper å bruke. Med 
mulighet for elektrisk hev og senk av setet blir tilpasn-
ing til den enkelte pasient gjort ved enkle knappetrykk. 

•	 Kompatibel med alle Schiller AEKG enheter
•	 Stort LCD display (10 cm X 7,5 cm)
•	 Automatisk fjernstyring fra PC når denne er   

tilkoblet
•	 Moderne og sterkt design
•	 Maks pasient vekt 160 kg
•	 Enkel å rengjøre
•	 20-800 Watt belasting

Kan leveres med:
•	 blodtrykksmodul
•	 elektrisk hev og senk av sete

Art.nr apparat og tilbehør:

Art.nr apparat:

2.210078 ERG 911S Plus
2.210052 ERG 911 BP Plus

2.210047 MTM-1500MED tredemølle
A-666-955-011 Sikkerhetsvest str. L (105-135 cm)
A-666-955-012 Sikkerhetsvest str. M (85-115 cm)
A-666-955-013 Sikkerhetsvest str. S (65-95 cm)
A-666-955-030 Sikkerhetsvest str. XL (125-155 cm)
A-666-955-031 Sikkerhetsvest str. XS (55-75 cm)
A-666-955-032 Sikkerhetsvest str. XXS (45-65 cm)
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Trillestativer

Kangaroo trillestativ
Passer til de fl este Schiller EKG apparater. Kan også 
leveres med holder til EKG kabel.

GCX Trillestativ for Blodtrykksmonitor

BP-200plus blodtrykksmåler

Blodtrykksmåler  for optimal registrering under belast-
nings-tester. BP-200 Plus er defi nitivt den beste løsnin-
gen for
blodtrykksmåling under ergospiro eller arbeidsekg. Den 
har en mikrofon bygget inn i mansjetten, i tillegg har 
den EKG trigger registrert via kabel til EKG apparatet 
for å sikre at hjerteslagene registreres  og måles, og 
at artefakter utelates. Dette gir en sikker og pålitelig 
blodtrykksmåling under bevegelse på sykkel og/eller 
tredemølle. Det fi nnes fi re mansjettstørrelser; Small, Me-
dium, Large og X-Large (som er en Large med bredere 
mansjett). Også tilgjengelig med innebygget SpO2.

Art.nr apparat og tilbehør:

0.310000 BP-200plus
2.120063 BP	velcro	cuff		2014,	size	XS
2.120064 BP	velcro	cuff		2014,	size	S
2.120065 BP	velcro	cuff		2014,	size	M
2.120066 BP	velcro	cuff		2014,	size	L
2.120067 BP	velcro	cuff		2014,	size	XL

Blodtrykk    Stativer 

2.120068 Comfort sleeve size XS pkg of 10
2.120069 Comfort sleeve size S. pkg of 10
2.120070 Comfort sleeve size M, pkg of 10
2.120071 Comfort sleeve size L, pkg of 10
2.120072 Comfort sleeve size XL, pkg of 10
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SCHILLER SP-250 PC-basert 
spirometer

Lungefunksjonstesting har aldri vært enklere enn med 
SCHILLER’s siste teknologi innen PC spirometri.  
Windows™ basert programvare som kan benyttes som 
frittstående løsning på en bærbar PC eller integrert i et 
nettverk  sammen med andre løsninger (blodtrykk og 
EKG). 

•	 For spirometri, FVC, SVC, MV og MVV målinger
•	 Integrert program for pre/post sammenligning og 

bronchospasmolyse
•	 Følger ERS/ATS retningslinjer
•	 Lagring i SEMA / SEMA-Light database sammen med 

øvrig utstyr fra SCHILLER
•	 Engangs plastrør krever ingen rengjøring og er  

maksimalt hygienisk (SP-250)
•	 Bruk av papprør gir maksimal besparelse av  

engangsutstyr (SP-260)

Art.nr apparat og tilbehør:

2.100159 SP-250 PC-basert spirometer
2.100077 Plastikk munnstykker, sett á 10 stk for 

SP-150/SP-250
2.100025 Pappmunnstykke, sett á 100 stk for 

SP-20/SP-260
2.100123 Metallfilter for SP-20/SP-260, sett á 

100 stk
2.100307 Bakteriefilter for SP-20/SP-260, sett á 

100 stk
2.100027 Kalibreringspumpe, 2 liter
4.430181 Adapter for kalibreringspumpe for 

SP-20/SP-260
2.100084 Neseklype, blå plast
019410904 Neseklype, silikon

Spirometri

microQuark

PC basert spirometriløsning

•	 PC-tilkobling	via	USB
•	 OMNIA	programvare	medfølger
•	 Enkel	menystyring
•	 Overholder	siste	ATS/ERS	guidelines
•	 Turbine	flowmeter	
•	 Sammenligne	Flow/Volum	looper	lagt	på	hverandre
•	 Trendvisning
•	 Kompletter	rapporter	som	kan	editeres
•	 PDF	eksport
•	 Nettverksløsning

Art.nr apparat og tilbehør:
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Art.nr apparat og tilbehør:

Pony FX

Spirometer bordmodell med stor og klar fargeskjerm, alfanu-
merisk tastatur og alle etterspurte funksjoner

•	 Alfanumerisk	tastatur
•	 Enkel	menystyring
•	 Integrert	skriver
•	 Intern	hukommelse
•	 Brukervennlig	PC	programvare	medfølger
•	 Tilkobling	til	PC	via	USB
•	 Real-time	visning	på	PC	når	Pony	FX	er	PC-tilkoblet
•	 Kontrollmeldinger	basert	på	ATS/ERS	guidelines
•	 Turbine	flowmeter	eller	engangs	Pneumotach
                 (Flowsafe)
Tilleggsmuligheter:
•	 Pulsoksymeter	(SpO2)
•	 Luftveismotstand	(ROCC)
•	 MIP/MEP

Spiropalm

Håndholdt spirometer med skjerm og alfanumerisk tastatur for 
fleksibel spirometri screening.

•	 Alfanumerisk	tastatur
•	 Enkel	menystyring
•	 Brukervennlig	PC	programvare	medfølger
•	 Tilkobling	til	PC	via	USB
•	 Real-time	visning	på	PC	når	Spiropalm	er	PC-tilkoblet
•	 Overholder	siste	ATS/ERS	guidelines
•	 Turbine	flowmeter	

Tilleggsmuligheter:
•	 Pulsoksymeter	(SpO2)

Spiropalm 6MWT

Unik løsning som kombinerer spirometri og avansert 6 Min. 
Gangtest

•	 Kontinuerlig	spirometrimåling	under	gangtest
•	 Minuttventilasjon	og	pustemønster	registreres	under				
                 hele testen.
•	 SpO2	og	HF	måles	kontinuerlig	
•	 Alfanumerisk	tastatur
•	 Enkel	menystyring
•	 Brukervennlig	PC	programvare	medfølger
•	 USB	tilkobling	for	PC	eller	printer
•	 Real-time	visning	på	PC	når	Spiropalm	er	PC-tilkoblet
•	 Overholder	siste	ATS/ERS	guidelines
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24-t blodtrykk

BR-102 plus
En diskré liten BP overvåkningsenhet

Schiller BR-102 plus utmerker seg med sine små dimen-
sjoner og lave vekt. Ved å ta i bruk en spesiell teknikk, 
blir mansjetten bare oppblåst så mye som er nødven-
dig. Dette er grunnen til BR-102 plus knapt kan sees, 
føles eller høres under bruk. Den er diskret og pålitelig. 
BR-102 plus kan brukes i angiology, indremedisin, kardi-
ologi, i tillegg til  generell medisin (primærleger).

•	 Opptak over 24 eller 48 timer
•	 Enkel menystyring med to kontrollknapper
•	 Lydopptak av pasientdata
•	 Undersøkelse av voksne og barn takket være en 

spesiell algoritme

Software funksjoner:
•	 Pasient dagbok med automatisk innskreven pasient-

data
•	 Integrasjon med Schiller Data Management System 

SEMA-200
•	 E-post overføring
•	 EMR system grensesnitt (GDT)
•	 PDF generering
•	 Seriell sammenligning av ulike opptak

Art.nr apparat og tilbehør: 

0.290000 BR-102 plus

Tilbehør: Se under BP-200 plus, side 11

NY MODELL 

FRA

NOVACOR 

KOMMER
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SEMA Light og koblingssoftware

PC-baserte løsninger for EKG, Holter 
EKG/BT og spirometri

Diacor leverer PC-baserte løsninger spesielt tilpasset  
legekontorer som har behov for spirometri, EKG og 
langtids BT/EKG. 

Ved å kombinere AT-104pc (EKG), BR-102plus (24t BT), 
MT-101 (holter EKG), SP-250 (spirometri) og software 
fra Schiller får man et komplett verktøy for undersøkelse 
og diagnostisering av de fleste pasientgrupper. Alt i ett og 
samme system.

Med SEMA200 (database)og SDS-104 (opptakssoftware) 
har man alltid kontroll over pasientenes undersøkel-
ser, enten det er EKG, holter opptak eller spirometri. 
SEMA200 henter opptaksdata fra opptaks pc med SDS-
104 slik at alle opptak er tilgjengelig for gjennomgang 
på det enkelte legekontor. For at dette skal fungere 
må SEMAlight være installert på alle maskiner som vil 
ha tilgang på data fra SDS-104. SEMAlight er en  nett-
verkslisens som gir tilgang til SEMA200 med opptil 5 
samtidige brukere. 

Kobling til journalsystem:
Diacor tilbyr også kobling til journalsystemer for enklere 
tilgang på pasientdata fra journalsystem til opptaksdata-
basen. Ta kontakt for nærmere info.
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Holter-EKG

Schiller MT-101 Holter EKG

Schiller MT-101 EKG-opptager er på størrelsen med et 
bankkort og veier kun 110g med batteri. Opptageren kan 
lagre data inntil 72 timer. Schiller MT-200 Analyseprogram 
er enkelt i bruk. Innehar Hjertefrekvensvariabilitet (HRV), 
maler (templates), ST-analyse og Pacemakerdeteksjon

Schiller MT-101 EKG- opptager:
•	 Lagrer opptak i 24, 48 eller 72 timer
•	 LCD-skjerm
•	 Batteri-/opptaksstatus
•	 Dato/klokkeslett
•	 Sprutsikkert
•	 Mikrofon for registrering av pasientdata
•	 To funksjonsknapper
•	 Ett batteri (AA)
•	 To eller tre kanaler (4- eller 6 EKG ledninger)
•	 Dataoverføring via USB

DarwinOffice2 Analyseprogram

•	Automatisk	analyse	og	tolking
•	Logiske	ikoner
•	Enkelt	i	bruk
•	Kan	tilknyttes	til	Schiller	databaseprogram	(SEMA-200)
•	Nettverksmulighet
 

Art.nr apparat og tilbehør:

1.300000 MT-101 2 ch

2.156071                   Bæreveske MT-101, m/bærestropper                                               

2.400103                                                    EKG kabel, 4 ledninger            
2.400102                                   EKG kabel, 6 ledninger                           
N-LFO-550          Holter EKG elektroder

Vista Access

Vista Access er en liten ambulerende EKG-opptaker (EKG 
Holter). Det kan kontinuerlig ta opp en, to eller tre kanaler 
i 24 timer. 

Hele EKG er lagret på et flash-minnekort (Compact Flash-
kort) og kan leses direkte av HolterSoft Ultima  
programvare som er installert på brukerstedets  
datamaskin.

Vista opptakeren veier ca 100g, inkludert Flash-kort og  
batterier. Den er bemerkelsesverdig for sin lille størrelse, 
dens LCD-skjerm, sine to knapper, og dens mikrofon 
for innspillingen av talemeldinger (ikke pasientdag-
bok, kun pasientinfo  ved påkobling). Vista er koblet til 
pasienten med en enkelt multi-leder kabel koblet til 
EKG-elektroder.

Art.nr apparat og tilbehør:

800-0011-03 Vista Access
N-LFO-550 Elektroder
ACC-0806-01 Minnekort, 256MB
ACC-0508-01 Bæreveske
00-208-D100 Cleanisept wipes
ACC-0104-01 EKG kabel, 2 kanals
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Vista Plus

Vista Plus er en liten ambulerende EKG-opptaker (EKG- 
Holter). Det kan kontinuerlig ta opp en, to eller tre kanaler 
i flere dager (8 dager/3 kanaler, 11 dager/2 kanaler og 11 
dager/1 kanal).

Vista Plus gir pasienten mulighet til å utføre et lydopptak av 
sin dagbok under opptak slik at dokumentasjon av pasient-
markører går papirfritt.

Hele EKG er lagret på et flash-minnekort (Compact 
Flash-kort) og kan leses direkte av HolterSoft Ultima pro-
gramvare som er installert på brukerstedets datamaskin.

Vista opptakeren veier ca 100g, inkludert Flash-kort og 
batterier. Den er bemerkelsesverdig for sin lille størrelse, 
dens LCD-skjerm, sine to knapper, og dens mikrofon 
for innspillingen  av talemeldinger. Vista er koblet til 
pasienten med en enkelt multi-leder kabel koblet til 
EKG-elektroder.

Art.nr apparat og tilbehør:

800-0011-02 Vista Plus
N-LFO-550 Elektroder
ACC-0806-01 Minnekort, 256MB
ACC-0508-01 Bæreveske
00-208-D100 Cleanisept wipes
ACC-0104-01 EKG kabel, 2 kanals

Holtersoft Ultima 

Holter-EKG

Brukervennlig og intuitiv software som gir mange 
muligheter for å analysere opptak fra både Vista 
Access, Vista Plus og Vista O2. Fleksibelt skjer-
moppsett som tilfører valgfrihet til bruker og 
muliggjør samtidig evaluering av flere parametere. 
Automatisk rapport rett til PDF etter forhånds-
definerte parametere med mulighet for enkelt å 
endre hva som skal skrives ut. Ypperlig software 
som brukes både til forskning, poliklinikk og hos 
privatpraktiserende kardiologer.

1, 2 eller 3 kanaler
Traces preview
Arrhythmia
Atrial Fibrillation
HR variability (time & frequency 
domain,
Poincaré diagram)
Pacemaker
ST
QT,	QT	variability
Obstructive Sleep Apnoea
Analysis & Printout chaining
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Event recorder

Rtest4- den ultimate referansen for 
automatisk deteksjon av arrytmier.

Nå også med avansert Atriefl immer deteksjon.

Rtest 4 er en avansert og robust event-recorder som kan gjøre 
kontinuerlig automatisk opptak i opptil 32 dager og fungerer 
derfor utmerket for pasienter med sjelden forekomst av symp-
tomatiske arrytmier. Den fanger opp hele 15 typer eventer, og 
kombinert med en meget brukervennlig og kraftig software, 
RTSoft Ultima, utgjør dette et system for framtiden. R-test4 gir 
funn i 39-80% av tilfeller hvor EKG-Holter er negativ og 
Atriefl immer deteksjon hos 5,7% pasienter hvor tradisjonell 
EKG er negativ. RTest4 veier bare 40 gram noe som gjør den 
svært lett for pasienten å ha på og betjenes enkelt med 3 
funksjonstaster på opptakerens framside. 

Programmering og nedlasting går sømløst ved hjelp av en 
banebrytende ny software som lar deg lage egne program-
mer tilpasset pasienten som skal undersøkes og sparer på den 
måten helsepersonell og pasient for ressurser og tid. 

•	 60 minutter hendelsesminne
•	 Opptakstid på 32 døgn i automatisk modus 
•	 Opptakstid på 2 måneder i manuell modus
•	 Pre-event lagring fra 5s til 5 min ved hjelp av loop minne
•	 Post-event lagring fra 5s til 59 min ved hjelp av loop minne
•	 Type hendelser:
	 -	Supraventrikulære	og	Ventrikulære	QRS	
   (Isolerte, doble, triple og løp)
 - Absolutte og Relative Pauser
 - Bradycardi og Tachycardi
 - ST-endringer
 - Atriefl immer (opsjon)
 - Pasientmarkør

Art.nr apparat og tilbehør:

RTE-0001-03 R.Test 4
LOG-0700-05 RTSoft Ultima
LOG-0700-01 AF Software module
ACC-0159-00 R.Test 4 USB PC kabel
N-LFO-550 Elektroder
V675AT-6 Batterier
726-0001-01 Elektrodeforsterker Hypafi x
00-208-D100 Cleanisept wipes
ACC-0105-21 CM-5 kabel

32 DAGER EKG 
opptaker i 40 
GRAM

Kun TO ELEKTRODER 
for maksimal komfort

CM5 KABEL for 
optimal signalkvalitet 
og iskemi diagnose

Den ultimate referansen innen 
automatisk arytmideteksjon
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Søvnregistrering

SOMNOtouch RESP

SOMNOtouch ™ RESP representerer den nyeste generas-
jonen av polygraphy fra SOMNOmedics. Det er den minste 
screener ti lgjengelig, og imponerer med sin høyoppløselige 
berøringsskjerm og sensorene som er innebygd i hove-
denheten. Den ti lbyr enkel påkobling samt den høyeste 
komfort for pasienten under målingene. Kardiorespiratorisk 
screening på størrelse med et kreditt kort!

•	 10 kanaler integrert i hovedenheten:

•	 Pressure / Flow, Snore

•	 Eff ort Thorax & abdomen

•	 SpO2, Puls

•	 Kroppsposisjon

•	 Movement (Sleep Wake Fastsett else)

•	 CPAP-/ BiPAP-Pressure

I ti llegg kan oppti l 8 eksterne kanaler kan være 
ti lkoblet med to AUX-kontakter, f. eks PLM, EKG, 
EEG, EOG, EMG. 

Online signalkontroll
Den innebygde Bluetooth-modulen overfører data i 
sannti d. Du kan gjøre signal sjekk på den høyoppløselige 
berørings skjermen på SOMNOtouch ™ i ti llegg ti l at 
opptaksdata sendes ti l din tablet PC eller mobiltelefon via 
bluetooth og MMS. Overføringsintervall kan programmeres 
individuelt.

SOMNOTouch NIBP

Langtids blodtrykksmåling, EKG og SpO2 i en og samme enhet. 
SOMNOtouch ™ NIBP representerer den nyeste generasjon av 
ambulerende kontinuerlig blodtrykksmåling fra SOMNOmedics. 
Blodtrykket bestemmes med Pulse Transit Tid kontinuerlig og ikke 
reaktivt, ved hjelp av EKG og SpO2 fi nger sensor. Metoden er
 validert i fl ere kliniske studier.

Måling	av	blodtrykk	uten	cuff	 :

En kontinuerlig blodtrykksmåling uten infl asjon av mansjett drar
 en rekke fordeler ved opptak under søvn. Det kontinuerlige
 opptaket av blodtrykket viser minimum og maksimum, ingen
 infl asjon av mansjetten forstyrrer søvnen og påvirker ikke 
blodtrykket . Takket være en synkron registrering av bevegelse, 
kan søvn og våkenhet bestemmes og blodtrykket stadfestet.
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SCHILLER ARGUS PRO LifeCare 2 er en av de mest kraft-
fulle  pasientmonitorene innen akuttmedisin, inkludert 
defibrillator og transcutan pacemaker. Med et robust 
design og en vekt på kun 4.4 kg er den ideell til trans-
port.  
8.4” fargeskjerm gir en meget god lesbarhet, selv i sol-
lys og ved avstand.  Apparatet har 6 profiler som kan 
forhåndsinnstilles og alle parametrer kan konfigureres 
individuelt. Med navigasjonshjulet og 7 direkte funksjons- 
knapper er apparatet enkelt å betjene.   

•	 12 avl. EKG med full diagnostikk
•	 NIBP
•	 SpO2 med plethysmogram
•	 EtCO2 med capnogram
•	 2 temperaturkanaler
•	 4 invasive blodtrykkskanaler
•	 Defibrillator: Manuell og AED
•	 Transcutan pacemaker
•	 Innebygget GSM for trådløs overføring 
•	 Totalvekt: 4.4 kg
•	 Overførbare data
•	 Innebygget skriver
•	 2 oppladbare Lith-ion batterier
•	 etCO2, mainstream og sidestream sensor (tillegg)
•	 ladeenhet (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

0.775000 ARGUS PRO LifeCare 2
2.155061 Elektroder voksne
2.155062 Elektroder barn
2.100212 Temperaturprobe, voksne, rektal
2.100215 Temperaturprobe, barn, rektal
2.230303 Defibrillator gele (250 ml)
2.310285 IBP koblignskabel Braun APLC 2
2.100574 IRMA adapter etCO2 (sett 25 stk)
2.100426 Voksen etCO2 sample line oral/nese 

(soft) (sett 25 stk)
2.100427 Barn etCO2 sample line nese (soft) 

(sett 25 stk)

4.450443 LCD beskyttelsescover 

SCHILLER ARGUS PRO LifeCare 2 - 
Kraften av lettvekts pasientmonitorering innen akuttmedisin

Pasientmonitorering
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Pasientmonitorering

SCHILLER ARGUS LCM Plus
Multiparameter pasientmonitor fra 
SCHILLER. 

ARGUS LCM Plus har de vitale parametere for moni-
torering av voksne, barn og spedbarn. Den egner seg like 
mye i avdelingen som under interntransport. Med funks-
jonstaster for de mest brukte oppgaver er ARGUS LCM 
Plus et meget brukervennlig apparat. Pasientmonitoren 
har opp til 12-kanals EKG diagnostisk kvalitet (med resp.), 
puls-oksymeter (MASIMO), non-invasivt blodtrykk og 
temperaturmåler. Apparatet har innebygget batteri for en 
times batteridrift (kan utvides med ekstra batteri) i tillegg 
til nettstrømsdrift. 

•	 Utmerket pris/ytelses faktor
•	 Stor, høyoppløselig farge LCD
•	 Lettvekt og kompakt design
•	 Enkel i bruk med direkte funksjonstaster
•	 Simultan 12-avlednings EKG
•	 Opp til fem kurver på skjermen
•	 12-kanals utskrift
•	 Oppgraderbar med andre funksjoner enn først levert
•	 EtCO2 (tillegg)
•	 Invasivt blodtrykk (tillegg)
•	 Integrert ekstra batteri (tillegg)
•	 Integrert termisk skriver, tre kanaler (tillegg)
•	 Tilkallingsfunksjon (tillegg)
•	 Strømforsyning fra 12-30 VDC (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør: 
 

Avhenger av opsjon ARGUS LCM Plus
2.400038 EKG-kabel, klype, 3 ledninger
2.400216 EKG-kabel, klype, 5 ledninger
2.120020 BT-mansjett S
2.120018 BT-mansjett M
2.120019 BT-mansjett L
2.100746 Slange for blodtrykksmansjett
2.100309 Masimo SpO2 sensor, klype

SCHILLER ARGUS LCX
Multiparameter pasientmonitor fra 
SCHILLER. 

Med en ultraflat 15” fargeskjerm er denne brukervenn-
lige pasientmonitoren  et godt verktøy for overvåkn-
ing av vitale parametere. Apparatet kan monteres på 
veggen eller på stativ. Pasientmonitoren har EKG, pul-
soksymeter (MASIMO), non-invasivt blodtrykk, invasivt 
blodtrykk, respirasjon og temperaturmåler. Argus LCX 
har innbygget batteri med en kapasitet på to timer som 
gjør den ideell til transport på sykehuset. 

•	 EKG, SpO2, Temp, Respirasjon, NIBP og IVBP
•	 Integrert skriver med 80 mm papir
•	 To timers batteridrift
•	 Trend
•	 Alarmhistorikk
•	 Ingen vifte som medfører støy
•	 Standby og transport modus
•	 EtCO2 (tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør: 
 

0.790000 ARGUS LCX
2.400215 EKG-kabel, klype, 3 ledninger
2.400216 EKG-kabel, klype, 5 ledninger
2.120020 BT-mansjett S
2.120018 BT-mansjett M
2.120019 BT-mansjett L
2.100746 Slange for blodtrykksmansjett
2.100297 SpO2 sensor, klype
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BLT V6 Vital Signs Monitor

Rimelig automatisk blodtrykksmonitor med stor og oversik-
tlig fargeskjerm. Lett å transportere. Brukervennlig design. 
Kan måle blodtrykk både som spot målinger eller innstilt på 
intervallmåling. Pulsoksymeter, temperatur og skriver kan 
integreres.

•			7”	lettleselig	fargeskjerm
•			SpO2	(BLT	versjon	standard	–	Masimo	eller	Nellcor		som	
     opsjon
•				Kun	2,5	kg	inkl.	batteri
•				8	timers	batteritid
•				Lagrer	opp	til	1000	pasienter	og	16	000	målinger
•				Lagrer	trenddata
•				Klinikk-	og	monitor-modus
•				Temperatur	(tillegg)
•				Skriver	(tillegg)
•				EtCO2	(tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

BLT M7000 Multimonitor

Liten, lett og rimelig multimonitor for pasientovervåking. 
Oversiktlig fargeskjerm. Lett å transportere. Brukervennlig 
design. Innbygget oppladbart batteri. Alarmindikator med 
akustiske og visuelle alarmer.

•				7"	TFT	LCD	fargeskjerm
•				Kun	4	kg	inkl.	batteri
•				5	avl.	EKG	med	60	s	tilbakespoling
•				Digital	SpO2	(BLT	versjon	standard	–	Masimo	eller	Nellcor	
     som opsjon
•				Non-invasivt	blodtrykk	(NIBP)
•				Respirasjon
•				Temperatur	
•				Skriver	(tillegg)

     

Art.nr apparat og tilbehør:

Pasientmonitorering
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UTECH UT100

Lite, kompakt og brukervennlig håndholdt pulsoksymeter 
som viser pulsfrekvens, oksygenmetning og signalstyrke. 
Fungerer både til spot måling og lengre tids observasjon, 
samt nattregistrering for senere dataoverføring.

•	 Enkelt	å	avlese	på	farge	LCD	skjerm
•	 Slås	automatisk	av	for	å	spare	batteriene
•	 SpO2	og	pulsfrekvens	måling
•	 Tre	valgbare	arbeidsmodi
•	 Lang	batteridrift	–	opp	til	20	timer	med	
 4 stk AA eller Ni-MH oppladbare batterier
•	 Kan	driftes	på	nettspenning
•	 Kraftfull	datalagringskapasitet
•	 Passer	både	voksne,	barn	og	spedbarn
•	 Akustiske	og	visuelle	alarmer
•	 Pasientinformsjon
•	 Data	kan	overførres	til	PC	for	lagring,	opphenting		 	
 og utskrift

Art.nr apparat og tilbehør:

UT100 UT100
US10BS SpO2 sensor, klype, voksen
4211 SpO2 sensor, barn
5479 Festestropp
UTPW0920 AC adapter
3257 Ni-MH batterier, AA størrelse
1616 Beskyttende deksel/bordstativ
DAS3000 Data Analyse Software CD

Blodtrykksmåling og pulsoksymetri

UTECH UT100C

Liten, kompakt og brukervennlig håndholdt kapnograf 
med integrert pulsoksymeter. Fungerer både til spot 
måling og lengre tids observasjon.

•						EtCO2,	Pulsfrekvens,	SpO2	og	resp.
•						Kompakt	og	lett	i	vekt
•						Farge	LCD	og	roterende	skjerm
•						Kapnograf	med	trender	
•						SpO2	med	kurveform
•						Akustiske	og	visuelle	justerbare	alarmer
•							Direkte	enkel	skjermmeny	for	oppsett	og	bruk
•							Kraftig	lagringskapasitet
•							Passer	for	voksen,	barn	og	neonatal

Art.nr apparat og tilbehør:
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BLT M70

•	 Alt-i-ett	integrert	fingerenhet
•	 Enkel	å	bruke	for	rask	spot-sjekk	
•	 24	timers	kontinuerlig	bruk
•	 Slås	automatisk	av	når	det	ikke	brukes
•	 Kan	enkelt	skifte	retning	i	displayet
•	 Batteri	indikator
•	 Pleth	kurve
•	 SpO2-	og	puls	verdi

UTECH uPM30

Lite håndholdt pulsoksymeter som viser pulsfrekvens,  
oksygenmetning og signalstyrke. Fungerer både til spot 
måling og lengre tids observasjon.

•	 Enkelt å avlese på LED skjerm
•	 Slås automatisk av for å spare batteriene
•	 SpO2 og pulsfrekvens måling
•	 To valgbare arbeidsmodi
•	 Lang batteridrift – opp til 25 timer med 4 stk AA eller 

Ni-MH oppladbare batterier
•	 Kan driftes på nettspenning
•	 Kraftfull datalagringskapasitet
•	 Passer både voksne, barn og spedbarn
•	 Akustiske og visuelle alarmer

Art.nr apparat og tilbehør:

iO2 iO2
uPM30 uPM30
US10BS SpO2 sensor, klype, voksen
4211 Diverse SpO2 sensorer
5479 Festestropp
UTPW0920 AC adapter
3257 Ni-MH batterier, AA størrelse
1616 Beskyttende deksel / bordstativ

Blodtrykksmåling og pulsoksymetri

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

UTECH iO2

Enkelt pulsoksymeter som festes på fingeren, hvoretter 
pulsfrekvens og oksygenmetning vises på skjermen. Et 
supert apparat for å kunne sjekke puls og oksygenmet-
ning raskt og enkelt.

•	 Dual	OLED	display	med	6	forskjellige	visninger		
                 som stilles fast eller endres automatisk i henhold
                 til hvordan displayet holdes
* Slås automatisk av etter 10 sekunder uten 
                 signaler 
•	 Liten	og	lett	vekt
•	 Lesbar	fra	alle	vinkler
•	 Lavt	strømforbruk
•	 Passer	på	barn	og	voksne
•	 Indikasjon	på	lavt	batteri
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Blodtrykksmåling og pulsoksymetri

BLT M700

Håndholdt pulsoksymeter

Lite, kompakt og brukervennlig håndholdt pulsoksymeter 
som viser pulsfrekvens, oksygenmetning og signalstyrke. 
Alkaliske eller oppladbare batterier kan benyttes.

•	 SpO2,	Pulsfrekvens	og	pulskvalitet	bar
•	 Lang	batteridrift	–	ca	24	timer	med	4	stk	AA		
 Alkaliske batterier eller oppladbare batterier
•	 Passer	både	voksne,	barn	og	spedbarn
•	 Akustiske	og	visuelle	alarmer
•	 Glatt	overflate,	lett	å	holde	ren
•	 Mange	alternative	SpO2	sensorer	(Nellcor		 	
 sensorer som tillegg)
•	 Lav	vekt:	125g	uten	batterier

Art.nr apparat og tilbehør:

BLT M800

Håndholdt pulsoksymeter med EKG

Lite, kompakt og brukervennlig håndholdt pulsoksymeter 
som viser pulsfrekvens, oksygenmetning og signalstyrke. 
Leveres for bruk med engangsbatterier eller alternativt 
med ladbare batterier og dockingstasjon. Kan også leveres 
med EKG modul.

•	 Enkelt	å	avlese	på	farge	2,4”	OLED	skjerm
•	 Vertikalt	og	horisontalt	skjermbilde
•	 SpO2,	Pulsfrekvens,	Pleth	bar		SpO2	kurveform
•	 Lang	batteridrift	–	mer	enn	16	timer	med	3	stk		
             AA Alkaliske batterier eller Lithium Ion
  oppladbare batterier
•	 Passer	både	voksne,	barn	og	spedbarn
•	 Datalagring	(trend	data),	opptil	60	000	grupper		
 kan lagres
•	 Akustiske	og	visuelle	alarmer
•	 Mange	alternative	SpO2	sensorer	(Nellcor		 	
 sensorer som tillegg)
•	 EKG,	3-avl	(tillegg)
•	 Lav	vekt:	<200g
•	 Beskyttelsesgrad	IPx1

Art.nr apparat og tilbehør:
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COSMED Fitmate GS

Indirekte kalorimetrimåling i bordmodell med klinisk 
nøyaktighet; også til bruk i forskning.

•	 Nøyaktig	måling	av	REE	(Resting	Energy		
	 Expenditure)	ved	bruk	av	ventilert	canopy	(dilution		
 technique)
•	 Monitorerer	pasientens	energibehov	enkelt	og		
 effektivt
•	 Rimelig,	portabel,	kompakt
•	 Enkel	i	bruk
•	 Innbygget	skriver
•	 Validert	mot	gullstandard	teknikk
•	 PC-programvare	følger	med
•	 Registrering	med	maske	(tillegg)

Art.nr apparat og tilbehør:

Gastro+TMGastrolyzer
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Bedfont

Måling av ENO med NObreath ENO Tester gir en kon-
sistent, non-invasiv måling av eksipirert nitrogenoksid 
(NO). Dette kan brukes som en markør for
luftveisbetennelse og pågående overvåking av behan-
dlingen.

ENO er   en non-invasiv, gyldig markør for betennelse i 
luftveiene, noe som gjør analyse og overvåking trygt, 
raskt og enkel. Forholdet mellom
forhøyede nivåer av ENO og luftveisbetennelse, for 
eksempel hos KOLS-rammede, er godt dokumentert og 
validert.

NObreath ENO Monitor tilbyr rimelig ENO overvåk-
ing som er tilgjengelig for mange helsepersonell. Den 
håndholdte enheten gjør at lungespesialister, leger 
og astmaspesialister enkelt, i samsvar med ATS og 
ERS guidelines3, kan når og hvor som helst teste ENO 
nivåer hos pasienter. Voksne og barn kan lett testes, 
korrekt vurderes, og straks få foreskrevet det riktige be-
handlings regimet og dermed spare tid og ytterligere 
reduserte kostnader.

NObreath ENO monitor bruker NObreathFloTM test 
condition and entrapment system, som gjør den til en 
gjenbrukbar enhet som sikrer konsistens i hver test. 
Engangsprodukter som engangs munnstykker festes til 
NObreathFloTM	for	kostnadseffektivt	smittevern.

 Art.nr apparat og tilbehør:

     NObreath

NObreath NObreath
NTK-50 Munnstykker, 50 stk.
NTK-100 Munnstykker, 100 stk
NTK-300 Munnstykker, 300 stk.

Gastro+TMGastrolyzer

Gastro+TMGastrolyzer

Gastro+TM er en portabel håndholdt hydrogen tester. Den er 
designet for å bidra til å detektere mage-tarm sykdommer. Den 
kan brukes som en laktsose intolerans test, fruktose intoleranse 
test og hyperaktiv intestinal bakteriell overvekst. 
Gastro+TM gjør det mulig å gjennomføre raskere, enklere og 
mer kostnadsbesparende diagnoser sammenlignet med tradis-
jonelle tester for laktose intoleranse, fruktose intoleranse og 
hyperaktiv intestinal bakteriell overvekst.
Gastro+TMGastrolyzer 

•	 Analyserer	mengden	av	hydrogen	i	ett	enkelt	pust
•	 Umiddelbart	resultat
•	 Brukervennlig	berøringsskjerm
•	 Testing	av	voksne,	barn	og	spebarn
•	 Lagring	av	opptil	100	resultater	som	tabell	eller	graf
•	 Innebygd	påminnelser	for	vedlikehold
•	 Lett	å	bruke	og	kalibrere	av	ikke-teknisk	personell
 Bruksområder
•	 Fruktose	intoleranse	og	nedsatt	fruktose	absorbering
•	 Laktose	intoleranse	og	nedsatt	laktose	absorbering
•	 IBS	(irritabel	mage	syndrom)
•	 Lav	intestinal	bakteriell	overvekst
•	 Intestinal	transit	tid

Art.nr apparat og tilbehør:

Gastro+ Gastrolyzer
FP-MP/250 Boks à 250 munnstykker
FP/T-piece T-stykke, 10 stk
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SleepInnov BlueNight® Oksymeter for 
nattlig pulsoksymetri og gangtest

BlueNight® Oksymeter er et innovativt, trådløst system som består av Nonin Wrist Ox2 pulsoksymeter og en PDA (Personal 
Digital Assistant). Med BlueNight kan nattlig pulsoksymetri og 6 minutters gangtest utføres. Oksymeteret gir real-time opptak 
av 3 signaler: oksygensaturasjon, hjertefrekvens og pulsbølge. Programvaren BlueNight® Reader analyserer målingene og 
samler dataene i en utskriftbar rapport. 

Nattregistrering:

•	 Med	Nonin	Wrist	Ox2	pulsoksymeter
•	 Kun	én	sensor	gjør	det	enkelt	for	pasienten	å	bruke	enheten
•	 Potensielle	feil	ved	målingene	elimineres
•	 Liten	størrelse	gir	pasienten	frihet	og	komfort
•	 En	automatisk	eller	manuell	analyse	viser	resultater	av	oksygen	fluktuasjon	og	autonomic	microarousals.

 Gangtest:

•	 Med	BlueTooth	teknologi	sender	BlueNight®	Oksymeter	real-time	opptak	av	3	signaler:	oksygensaturasjon,	
 hjertefrekvens og pulsbølge PDA   
•	 Målingene	blir	delt	i	tre	faser	(hvile,	belastning	og	restitusjon).	Distanse	og	pauser	markeres	på	PDA
•	 Umiddelbare	målinger	av	pasientens	dyspné	ved	hvile	og	etter	belastning	kan	stadfestes	ved	Borgs	skala	på	PDA
•	 En	automatisk	analyse	av	oksygensaturasjon	og	hjertefrekvens	i	de	ulike	fasene	fås	i	en	detaljert	rapport
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Infusjonspumpe

KIMAL IVantage infusjonspumpe 

IVantage er peristaltisk pumpe som er designet for 
ambulerende bruk. Det er en liten, men kraftfull pumpe og 
veier kun 390 g.  De ulike infusjonsterapiene og den lille 
størrelsen gir pasienten fl eksibilitet i hverdagen. IVantage 
kan benyttes til kontinuerlig infusjon med mulighet for 
sekundær infusjon, infusjon i doseringsmodus, Total 
Parenteral Ernæring (TPN) og pasientstyrt analgesi (PCA).

•	 Kostnadseff	ektiv	4-i-1	pumpe
•	 Flythastighet fra 0,1 til 999 ml/t
•	 Volum 1 til 9,999 ml
•	 Kort programmeringsmeny
•	 Automatisk priming
•	 Kontinuerlig display av informasjon
•	 Justerbar alarm for luft-i-slangesett og
•	 okklusjonstrykk for å imøtekomme ulike pasient-

behov
•	 Hørbar og visuell alarm
•	 Batterikapasitet 10 t
•	 390 g inkl. batteri
•	 Sprutsikker IPX4
•	 Mulighet for økning og reduksjon i fl ythastighet
•	 i TPN-modus
•	 Med låsenivå 0, 1, 2 og 3 i PCA-modus

Art.nr apparat og tilbehør:

DM-01001429 IVantage infusjonspumpe
KDM-01001282 Infusjonssett til PCA
KDM-01001283 Infusjonssett 1.2 mikron fi lter til TPN
KDM-01001284 Infusjonssett 0.22 mikron fi lter til onkologi
KDM-01001286 Infusjonssett  med Microbore-slanger og Y-

kobling
KDM-01000974 Rengjøringskassett
12861065 Belteklips
12861064 Festeanordning til stativ
DM-01001332 Bæreveske

IVantage har en patentert låse-
mekanisme på kassetten for å 
forhindre at det oppstår 
gjennomstrømning av væske. 
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Tilbehør

00-208-D100 Alcohol-free wipes for desinfeksjon, boks à 100 wipes
00360006 Surgivest trøye for bedre feste av ledninger og elektroder ved bevegelse (AKG, Holter etc)
2.158006 EKG-elektrode kontakt spray 250 ml
2.155030 Kardio-prep, slipepapir, 50 stk

EKG elektroder

TYPE KOBL. FORM STRESS MON HVILE
R-LLL-510
Foam, 30/
pose

Klype 42x56 X X

N-LFO-550
Vevet, 30/
pose

Klype ø - 55 X X (x) (x)

R-LFO-500
Foam, 50/
pose

Klype ø - 50 X X

R-LFO-360
Foam, 50/
pose

Klype ø - 36 X

BL SM3650
Foam, 50/
pose

Klype 36x50 X X X

BL SB 3350
Foam, 30/
pose

Banan 33 x 50 X X

Tilbehør



Serviceavdelingen
 
Avdelingens ansvar er å sørge for at teknisk utstyr som 
leveres av Diacor AS følger de krav som er gitt av norske 
myndigheter, følge opp serviceoppdrag og serviceavtaler 
slik at kundene/brukerne til enhver tid er à jour og  
oppdatert med sine apparater. 

Diacor AS’ kvalitetssystem er sertifisert av Det Norske 
Veritas til å være i overensstemmelse med  
ISO 9001 : 2008 og EN ISO 13485:2003. I kvalitets-
systemet er det utarbeidet en spesifikk sjekkliste for hvert 
apparat som følges for alt teknisk utstyr som går gjennom 
serviceavdelingen. 

Serviceavdelingen ledes av 
Servicesjef: Øivind Brekke (ob@diacor.no)

Øivind Brekke er utdannet ingeniør innen elektronikk med 
ett år påbygning i medisinsk teknikk. Han har samtykke fra 
DSB til reparasjon av elektromedisinsk utstyr og  
MTF-godkjenning. Han har arbeidet på serviceavdelingen 
hos Diacor AS siden 2004. 

I tillegg har DIACOR AS tre ingeniører som tidvis foretar 
installasjoner og service ved behov.

Vedlikehold og reparasjon 
Vi tilbyr service på utstyr fra Diacor AS i minst 10 år fra 
kjøpsdato, dette gjøres ved kjøp av servicekontrakt eller 
timeservice. 

Fjernsupport 
Vi tilbyr fjernsupport via Teamviewer. Det krever at kunden 
har tilgang til Internet på sin maskin, og at denne tjenesten 
ikke er sperret av brannmur eller lignende hos kunden. 
Teamviewer gjør det mulig for oss å fjernstyre maskinen og 
raskt får en oversikt over hvordan situasjonen er.

Nedlasting av filer 
Ved pålogging til vår filserver vil det være mulig å laste ned 
nødvendig programvare. Ta kontakt med vår serviceavde-
ling for å få tilgang.

Service- og vedlikeholdskontrakter 
Vi tilbyr våre kunder flere alternativer for service- og 
vedlikeholdskontrakter. Dette for å kunne yte best mulig 
service og oppfølging. Ta kontakt med oss for å høre hvilke 
alternativer som gjelder for det aktuelle apparatet.

Utlånsapparater 
DIACOR AS har en del utlånsapparater som kan benyttes 
ved innsending av egne apparater for service. De kundene 
som er inne i en garantiperiode eller som har tegnet ser-
vice-/vedlikeholdskontrakt vil ha første prioritet. Øvrige 
kunder vil kunne benytte disse apparatene mot en liten 
leiesum.

KONTAKT OSS!

Sentralbord:  Tlf. 22 90 53 00           Faks: 22 90 53 01

Salg monitorering/engangsutstyr 
Øyvind Ruus  Tlf.: 95 88 30 33  or@diacor.no 
Trygve Kragnes  Tlf.: 91 75 00 14  tk@diacor.no 

Service
Øivind Brekke  Tlf.: 22 90 53 00  ob@diacor.no


