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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αυτοκόλλητο επίθεμα Holter για τη συνεχή καταγραφή ΗΚΓ  δεκατεσσάρων (14) ημερών  
ΧΩΡΊΣ ΚΑΛΩΔΙΑ. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:  ATsens Co., Ltd. Κορέα 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ : 
 
Α.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ  
    Μοντέλο/Κωδικός: ΑΤ-PATCH / ATP-C130 
 
Δείτε βίντεο : 
 
1.ΓΕΝΙΚΟ video: https://www.youtube.com/watch?v=CigAeOync3k&t=14s   
2. video με οδηγίες για την τοποθέτηση/ανάλυση : https://youtu.be/kQlfu_xWgOA 
 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Όπως είναι γνωστό  πολλοί άνθρωποι έχουν αρρυθμίες που δεν τις νιώθουν (ασυπτωματικοί)   και 
πολλοί  πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή που αποτελεί την πιο συχνή καρδιακή αρρυθμία. 
Οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν πέντε φορές περισσότερο από τους άλλους να πάθουν εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Τα εγκεφαλικά αυτά μάλιστα είναι πιο σοβαρά και θανατηφόρα από τα άλλα είδη 
εγκεφαλικών επεισοδίων. 
Η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής πρέπει να γίνεται από τα αρχικά στάδια 
εμφάνισής της, καθώς όσο περισσότερο παραμένει η καρδιά σε κολπική μαρμαρυγή, τόσο 
δυσκολότερο είναι να επανέλθει στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. 
Είναι σημαντικό λοιπόν ακόμη και στα πλαίσια της πρόληψης οι άνω των 40 ετών και γυναίκες σε 
εμμηνόπαυση (που σύμφωνα με τις στατιστικές ενας στους 4 θα εμφανίσει κολπική μαρμαρυγή 
κάποια στιγμή στη ζωή του) να κάνουν μια εξέταση προληπτικά, τώρα που και δεν τους δυσκολεύει 
στην καθημέρινότητα τους. 
Το κλασσικό holter ΗΚΓ , με τα καλώδια δυσχεραίνουν την τοποθέτηση και την ανοχή από τον 
ασθενή (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες) που ούτε ντουζ  μπορεί να κάνει κι αυτό πολλές φορές 
αποτελεί ανασταλτικό λόγο για την τοποθέτηση. 
 
Το ΑΤ-PATCH / ATP-C130  είναι το νέο Holter  ΗΚΓτης νέας γενιάς holter χωρίς καλώδια και 
μακρόχρονης καταγραφής  που στην Αμερική αντικατέστησαν το 50% των συμβατικών holter ΗΓΚ 
απο την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους κι αυτό διότι : 
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➢ Προσφέρει καταγραφή 14 ημερών :Είναι κατάλληλο για την αδιάληπτη/ συνεχή 
καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος ( ΗΚΓ)  μεγάλης διάρκειας μέχρι και  
δεκατεσσάρων (14) ημερών καταγράφοντας και το πιο σπάνιο επεισόδιο  

➢ Κατάλληλο ιδιαίτερα για ανίχνευση διαλείπουσας κολπικής μαρμαρυγής που δεν έχει 
διαγνωσθεί στις συνήθεις καταγραφές  των συμβατικών Ηolter HΚΓ 24-48 ωρών. Να 
σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλεται σε 
εμβολές σε έδαφος κολπικής μαρμαρυγής . Μεταξύ των ενδείξεων είναι και η διερεύνηση 
ασθενών με απώλεια συνειδήσεως στους οποίους το εγκεφαλογράφημα και οι λοιπές 
εξετάσεις δεν έχουν αποδώσει διαγνωστικά. 

➢ Ιδανικό για : 
- Άτομα με δυσκολία πρόσβασης σε υγειονομικές αρχές για να έχουν έγκαιρη, αναλυτική και 

απομακρυσμένη  καρδιολογική διάγνωση ,συμβάλλοντας στο κοινωνικό έργο.Tέτοια άτομα 
είναι τα ΑΜΕΑ, υπέργηροι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών ή ακόμη και λόγω της 
πανδημίας που η πρόσβαση στα νοσοκομεία δυσχεραίνεται. 

-Προληπτικό έλεγχο σε αθλητικές ακαδημίες/συλλόγους , 
-Οργάνωση/συμπλήρωση υποδομής κατ οίκον νοσηλείας για αποσυμφόρηση 

υγειονομικών αρχών 
 

➢ Είναι αυτοκόλλητο, διαπνεόμενο, αντιαλλεργικό  (ούτε υποδόριο ,ούτε επεμβατικές 
διαδικασίες),τοποθετείστε το εντος 5’ ( ο ασθενής δεν χρειάζεται καν να γδυθεί αφου 
τοποθετείται στο στέρνο) ,στο ιατρείο, στο σπίτι, στο νοσοκομείο χωρίς να χρειάζεστε 
ιδιαίτερο, ογκώδη παρελκόμενο εξοπλισμό  

 
✓ χωρίς καλώδια που αποτελούν αιτία «θορύβου».Ετσι το ΗΚΓ είναι πολύ  «καθαρό» 

διευκολύνοντας την ανάλυση χωρίς να «χάνονται» στοιχεία καθώς δεν υπάρχουν «παράσιτα» που 
δυσκολεύουν την καταγραφή/ανάγνωση/ανάλυση κι ακολούθως δεν απαιτούνται ψηφιακά φίλτρα 
ανάλυσης  που «χάνουν πληροφορίες»  από την σωστή ανάλυση. Μελέτες έχουν δείξει την 
μεγάλη ευαισθησία του στην καταγραφή του P WAVE  (διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής)  
καθώς κι ότι δεν χάνονται 71% αρρυθμιών σε σχέση με  την 24ωρη καταγραφή,παρουσιάζει δε 99% 
ακρίβεια * 

 

 
Κλασικό holter 
 

✓ Διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη και ενσωματωμένη μπαταρία DC 3V (Li/MnO2, τύπου 
CR2032)  που το καθιστά μικρό σε μέγεθος και κάνει εφικτή την 14μερη καταγραφή, αλλά και 
την αποθήκευση των στοιχείων για 30 ημέρες για μεταγενέστερη φόρτωση στοιχείωνν στον 
υπολογιστή ή αποστολή του σε άλλον για ανάλυση.. 

✓ Με αλγόριθμους για την αναγνώριση τουλάχιστον 15 τύπων αρρυθμίας.  
✓ Μονοπολικής απαγωγής καθώς λόγω του «καθαρού σήματος» δεν απαιτούνται 

περισσότερες απαγωγές κι έτσι παραμένει μικρό κι άνετο στην τοποθέτηση. 
✓  Συμβατό με την εφαρμογή app ΑT-note (εφαρμογή για smartphone/tablet) ετσι ώστε να 

γίνεται ο έλεγχος ποιότητας καταγραφής σε πραγματικό χρόνο, (πριν φύγει ο ασθενής) 
χωρίς την ανάγκη υπολογιστή. Το smart phone/tablet δεν περιλαμβάνεται στη βασική 
σύνθεση . 

✓ Διαθέτει κουμπί καταγραφής συμβάντων ( event recorder)  ετσι ώστε ο ασθενής όταν το 
ενεργοποιήσει θα αποθηκεύσει το ΗΚΓ για καλυτερη κατανόηση από τον ιατρό του 
συμπτώματος.  

http://www.enamed.gr/
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✓ Ελαφρύ με βάρος μόλις 13gr   και μικρό σε μέγεθος  (με διαστάσεις επιθέματος 50.6 X 93 
Χ 0.5 mm και κυρίως σώματος 39 X 31 Χ 8.3 mm) καθιστά εύκολη την τοποθέτησή του 
χωρίς καθυστέρηση.  

✓ Μίας χρήσης  για υψίστη υγιεινή   
✓ Αδιάβροχο/Επιτρέπει να κάνει ντουζ ο ασθενής :Η τοποθέτηση της συσκευής δεν 

εμποδίζει την επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα των ατόμων που την 
χρησιμοποιούν επιτρέποντας το καθημερινό ντούζ δεδομένου ότι η συσκευή έχει  IP57 
βαθμού αδιαβροχοποίηση και δεν αποκολλάται. 

✓ Τοποθετείται άνετα και εύκολα κοντά στο στέρνο καθιστώντας το εύκολα αποδεκτό από τους 
ασθενείς και συντομεύει τον χρόνο τοποθέτησης χωρίς να φέρνει σε άβολη θέση τον 
εξεταζόμενο (ιδιαίτερα τις γυναίκες) καθώς δεν χρειάζεται να γδυθούν για την τοποθέτησή 
του.  

✓ Δεν απαιτεί συντήρηση.  
✓ Καμία πλέον αναμονή  :Μπορείτε να έχετε στο ιατρείο σας οσα at patch θέλετε  ή να το 

φέρνει ο ασθενής με το επόμενο ραντεβού του κι έτσι αποσυμφορίζεται η αναμονή (ως στα 
κοινά holter που περιμένουμε να είναι διαθέσιμα τα «κασετόφωνα»)  που μπορεί να είναι 
επιζήμια και για την υγεία. 

✓ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ :Μετάδοση δεδομένων μέσω  και Bluetooth /ή και μέσω κοινού καλωδίου 
μέσω υπολογιστή),  η οποία ενθαρρύνει συνεργασίες με γενικούς ιατρούς, δράσεις για 
κατ’οίκον νοσηλεία  κτλ σε απομακρυσμένες περιοχές, προσφέρει λύσεις για αποσυμφόρηση 
των ραντεβού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 
 
Δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε άμεσα με την κυκλοφορία του το διεθνώς αναγνωρισμένο 
βραβείο καινοτομίας από τα Innovation Awards στα CES 2021 στις ΗΠΑ 

 
 

Για την ανάλυση στο ιατρείο από τον ειδικό καρδιολόγο ή οποιον έχει εκαιδευτεί για 
ανάλυση holter HKΓ 

 
Β’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ /ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ:  
Προσφέρεται κιτ που περιλαμβάνει :το λογισμικό AT-Heart Report για την ανάλυση του At-patch κι 
όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την διασύνδεση κι έλεγχο όπως καλώδιο σύνδεσης, 
bluetooth στικ, και σε (ψηφιακά) οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά . 
 
Το λογισμικό πραγματοποιεί αυτόματη ανάλυση ή ανάλυση με κριτήρια από τον χειριστή. 
 
Επίσης : 
 
1. Το λογισμικό AT-Heart Report είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίζει το σήμα ΗΚΓ και αναλύει 
δεδομένα ΗΚΓ διαβάζοντας τα αρχεία δεδομένων του ΗΚΓ , τα οποία μετρούνται και αποθηκεύονται 
από τη συσκευή (AT-Patch), σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. 
2. Το λογισμικό AT-Heart Report εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 
-Ανοίγει το αρχείο δεδομένων ΗΚΓ, που είναι αποθηκευμένο στην αρχική μορφή αρχείου της 
συσκευής από το AT-Patch, και διαβάζει τα δεδομένα. 
- Εμφανίζει τα αναγνωσμένα δεδομένα ΗΚΓ ως οπτικοποιημένα γραφήματα. 
- Αναλύει τα δεδομένα ΗΚΓ μέσω του δικού του αλγορίθμου ανάλυσης. 
-Αποθηκεύει και δημιουργεί τα δεδομένα ανάλυσης ΗΚΓ ως αναφορά (report/full disclosure/tablets 
κτλ) . 
 
3. Το λογισμικό δεν αλλάζει την κατάσταση ή δεν καταργεί το αρχείο δεδομένων ΗΚΓ, ούτε αλλάζει 
κανένα από τις ιδιότητες του αρχείου. 
 
4. Το λογισμικό αποθηκεύει τα αποτελέσματα σχετικά με το εάν υπάρχουν ανωμαλίες στο 
αναλυόμενο σχήμα του σήματος QRS, ή άλλα δεδομένα, ως χωριστά αρχεία. Οι τιμές των 
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εισαγόμενων δεδομένων ΗΚΓ δεν αλλάζουν και τα σήματα QRS που αναλύονται σύμφωνα με τον 
αλγόριθμο αποθηκεύονται αφού αλλάξει ή προστεθεί η τοποθεσία ή ο τύπος τους, αλλά μόνο από 
εντολή του χρήστη. 
5. επιλέγετε τι θέλετε να εκτυπωθεί ή να σταλεί ψηφιακά ως pdf αρχείο στον συνεργάτη ιατρό ή στον 
ασθενή, συνδράμωντας στη paperless εποχή και στη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 

 
 
 

Ελάχιστες Απαιτήσεις  υπολογιστή για την ανάλυση (δεν περιμβάνεται) 

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές 

Επεξεργαστής Intel Core i7-9700K 

Μνήμη RAM 16 gigabyte (GB) 

Σκληρός Δίσκος Main SSD : 512GB / Backup HDD : 1TB 

Γραφικά DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver 

Οθόνη  1920 x 1080 / 24 inch Full-HD Monitor 

Λειτουργικό 

Σύστημα 
Windows 10 (64bit) 

 
 
ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.enamed.gr 
 
Δήμητρα Θεοδώρου              
Βιοιατρικός μηχανικός 
dtheodorou@enamed.gr 
www.enamed.gr 
ΚΙΝ. 6972442852 
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