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BTL Flexi jest mobilnym aparatem EKG, który umożliwia użytkownikowi nieograniczoną 
swobodę działania. To przełom w spoczynkowym i wysiłkowym EKG, dzięki któremu 
mamy szersze możliwości działania. 

BTL Flexi wysyła wykonane badania bezprzewodowo do platformy kardiologicznej  
BTL CardioPoint®, która archiwizuje dane medyczne oraz umożliwia dokonanie 
zaawansowanej analizy i wydruku.

Dzięki swojej elastyczności i łatwości użytkowania BTL Flexi może być wykorzystywany  
w szpitalach, przychodniach i gabinetach, ale również jako przenośne urządzenie przy 
wizytach domowych oraz w ratownictwie medycznym.

APARAT EKG BTL FLEXI
BEZPRZEWODOWE EKG  
I MODUŁ DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ





Zapisy EKG są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia i mogą 
być natychmiast przesłane do komputera. Dzięki temu możliwy jest 
nieograniczony dostęp do badań pacjentów o każdej porze i w każdym 
miejscu. 

NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO DANYCH

BTL Flexi to najmniejszy aparat EKG na rynku, który bez trudu mieści się 
w dłoni. Charakteryzuje się wspaniałą jakością zapisu, czytelnym ekranem 
dotykowym, podglądem wszystkich 12-tu odprowadzeń jednocześnie, 
bardzo długą pracą na zasilaniu bateryjnym oraz wytrzymałą i solidną 
konstrukcją o wysokim stopniu odporności.

BEZ KOMPROMISÓW

BTL CardioPoint® dostarcza użytkownikowi niezbęde narzędzia potrzebne 
do przeprowadzenia dokładnego badania EKG, zaawansowanej analizy 
i postawienia właściwej diagnozy. Oferuje najwyższej jakości zapis EKG 
oraz unikalne narzędzia diagnostyczne i może być wykorzystywany do 
badań pacjentów w każdym wieku.

DOKŁADNA DIAGNOZA



System BTL CardioPoint® jest zintegrowaną platformą medyczną i umożliwia akwizycję, 
długoterminową archiwizację oraz analizę danych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie 
dla kardiologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, medycyny sportowej i wielu innych  
specjalizacji medycznych.

 KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
DLA KARDIOLOGII



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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