
  

 

ĐIỆN TÂM ĐỒ BỎ TÚI 

(Thi t bị đeo để phát hi n những b     ường của nhịp tim trong hoạ  động thể thao) 

 

1./ Mô tả công nghệ 

- Việc phát hiện và ghi lại hoạt động điện của cơ tim trong một đối tƣợng 

tại thời điểm xảy ra một cảm giác chủ quan của arrhytmia hoặc dị tật tim khác 

là một vấn đề vẫn còn chƣa đƣợc giải quyết. 

- Đặc điểm của những thay đổi này là trong thực tế extemporaneousness, 

biến đổi và không thể tiên đoán trong một khoảng thời gian mà thƣờng là 

tƣơng đối ngắn. Những thay đổi khó lƣờng của nhịp tim điện làm thay đổi hầu 

nhƣ không thể phát hiện và đo lƣờng đƣợc trong một điều khiển cụ lâm sàng kế 

hoạch nhƣ thế của một Holter Monitor 

- Sáng chế liên quan đến một thiết bị mới có khả năng đo và lƣu trữ các 

hoạt động điện của tim con ngƣời hoặc trong điều kiện sinh lý hoặc lúc bắt đầu 

một cảm giác chủ quan của chứng loạn nhịp tim hoặc bất thƣờng về nhịp tim 

khác. Các thiết bị, gọi là điện tim đồ Pocket, là một bộ máy cầm tay tƣơng ứng 

với một thẻ tín dụng tiêu chuẩn.  

- Ngƣời dùng đã chỉ để nắm bắt điện tim đồ Pocket giữa ngón cái và ngón 

trỏ của mỗi bàn tay để cho phép ghi và lƣu trữ trên điện tâm trong một 

derivation D2.  

- Không giống nhƣ các thiết bị di động nhịp tim truyền thống mà chỉ đo 

nhịp tim, điện tim đồ Pocket có thể phát hiện những bất thƣờng của nhịp tim. 

Nó có thể đƣợc sử dụng trong các hoạt động thể thao hàng ngày hay và nó phù 

hợp cho sử dụng bất ngờ và ngẫu hứng. 

2./ Tính ƣu việt 

- Không cần nhân viên chuyên nghiệp để ghi lại các tín hiệu điện tim đồ. 

- Các thiết bị, đƣợc cung cấp với một bộ nhớ (hoặc thẻ SIM) để ghi lại các 

tín hiệu điện mà sau này sẽ đƣợc tải về và đọc đƣợc trên mọi loại máy tính cá 

nhân  (Máy tính xách tay, Tablet hoặc điện thoại thông minh). 



  

- Nhờ kích thƣớc bỏ túi của mình, giảm trọng lƣợng và tính dễ sử dụng 

thiết bị này có thể đƣợc nhanh chóng và dễ dàng sử dụng bất cứ nơi nào bởi tất 

cả mọi ngƣời thậm chí không phải là chuyên gia, để ghi lại hoạt động điện của 

tim mà không cần phải chuẩn bị để ghi điện tim đồ truyền thống. 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

- Tƣ vấn, Lixang, Dịch vụ kỹ thuật  

4./ Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  MI.TO. Technology 

- Địa chỉ (*): Viale Vittorio Veneto 2/a 20124 Milano, Italy 

- Điện thoại (*): +39 02 29516342 

- Email: info@mitotech.eu   Website: www.mitotech.eu  
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