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Neem het 
voortouw op 
het gebied van 
veelzijdigheid

ARITMIEDIAGNOSTIEK

Eclipse™ Pro uitgebreide Holter-recorder
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Als u op zoek bent naar een Holter-recorder voor een breed scala aan patiënten 
en diagnostische behoeften, dan heeft u die gevonden. 

Spacelabs Eclipse Pro brengt nieuwe voordelen met zich mee op het gebied 
van opnamemogelijkheden, gebruiksgemak, naleving van de voorschriften 
voor patiënten en een snelle doorlooptijd, waardoor u een voorsprong hebt 
in de patiëntenzorg. Het verbetert de verwerkingscapaciteit van patiënten, de 
diagnostische opbrengst en de correlatie tussen de symptomen. En het doet dit 
allemaal zonder dat er kaarten of batterijen moeten worden verwisseld. 

Configureer op maat voor elke situatie

Eclipse Pro is uw veelzijdige keuze voor screening, aritmie, pacemakerdetectie en 
echte 12-lead-ECG. Eclipse Pro voegt een versnellingsmeter toe en invoer door 
patiënten van symptomen en activiteiten via smartphone. Eclipse Pro biedt tot 14 dagen 
lang 3-kanaals opname met behulp van 3 of 4 elektrodesets, of een 3-kanaals patch. 

Verkrijg een compleet beeld van de patiënt door het nauwkeurig vastleggen van 
zowel snel als langzaam veranderende ECG-kenmerken. De 8 kHz-sampling 
en hoge resolutie capture leggen de rondheid van p-golven en notches vast 
die typisch zijn voor blokken. En het geheugen van 4 GB zorgt ervoor dat deze 
uitgebreide weergave veilig wordt opgeslagen. 

Tot 

14 dagen
3-kanaals opname 
met behulp van 3- of 
4-elektrodekabel-sets 
of een 3-kanaals patch 

       Tot 

72 uur 
12-lead met pacing

Aansluitscherm om 
de kwaliteit van het 
signaal te controleren 
vóór de opname

‘Lead-off’-detector 
waarschuwt de patiënt met 
trillingen

event knop om 
de symptomen te 
helpen correleren

Licht van gewicht met 
slechts 35 gram
Veilig – Patiënt-ID alleen door 
een gecodeerde link naar hun 
record in Sentinel

Versnellingsmeter 
registreert de beweging 
van de patiënt voor 
activiteitstrends

Een apparaat voor meerdere 
diagnostische behoeften

Het product wordt op 
ware grootte getoond.
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Verbeterde naleving, eenvoudig te 
gebruiken en te hergebruiken

Een betere naleving van de regels door de patiënt betekent 
een betere opname die nauwkeuriger en gemakkelijker 
te analyseren is en maakt soms aanvullende opnames 
overbodig. Eclipse Pro heeft een breed scala aan 
kabelaansluitingen en een patch-optie die het gemakkelijk 
maken om kwaliteitsopnames te verkrijgen bij uiteenlopende 
patiënten. Het is snel te plaatsen, te downloaden, op te laden 
en gereed te maken voor de volgende patiënt. 

Ondersteunt uw inspanningen op het gebied 
van infectiebestrijding

Eclipse Pro is eenvoudig te reinigen en veilig te hanteren. 
Het is getest met talloze veelgebruikte reinigingsmiddelen 
en vertoont geen rechte randen, openingen of andere 
plaatsen waar zich stof en vuil kunnen ophopen. Eclipse Pro 
en zijn kabelsets maken afzonderlijke stekkers overbodig, 
wat de aansluiting van het apparaat vereenvoudigt.

Intelligent samenwerken voor hoge teamprestaties 
Eclipse Pro is de ideale recorder voor gebruik met het Pathfinder® SL-systeem voor Holter-analyse. Het kan ook worden 
gekoppeld aan het LifeScreen™ Pro-eventscreeningssysteem om opnames te beoordelen en doorlooptijden te verkorten. 
Het Sentinel®-systeem voor het beheren van cardiologische informatie maakt het allemaal eenvoudig en beheert gegevens 
van de Eclipse Pro en Eclipse™ Mini-recorders, beide analyzers en integratie met het EPD.

Sentinel-systeem voor het beheren van cardiologische informatie 

VERZAMELEN BEGRIJPEN DELEN

Veilige toegang via het 
web, ook mobiel, voor 
alle diensten en 
organisaties

Eclipse Mini 
diagnostische 
patchrecorder

Eclipse Pro 
uitgebreide Holter- 
recorder

LifeScreen 
Pro-eventscree-
ningssysteem 

Pathfinder 
SL-systeem voor 
Holter-analyse 
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Comfort komt samen 
met vertrouwen

Hoe beter de pasvorm, hoe beter de 
kwaliteit van de opname en hoe meer 
vertrouwen in uw analyse 

Een zorgvuldige hook-up betekend meer comfort voor 
de patiënt en voorkomt artefacten en losse leads tijdens 
de opname. De recorder kan worden gedragen met een 
nekkoord of een riemclip om het comfort van de patiënt te 
verhogen, en we bieden ook een tas voor eenmalig gebruik 
aan.

Patiënten kunnen hun leven normaal leven, of ze nu winkelen, 
werken, op school zijn of sporten. De recorder en de kabelset 
voldoen aan de IP55-norm, dus hij is douchebestendig. 

Eenvoudigere analyse – kabellengtes die 
passen bij uw patiënten

Ons team heeft zich tot het uiterste ingespannen om aan de 
uiteenlopende maten van uw patiënten te voldoen. Ze zijn 
afgestemd op de verschillende lichaamsvormen en -afmetingen, 
met drie verschillende kabellengtes. U kunt de kabelsets 
eenvoudig aansluiten en verwijderen met een draai van 
uw duim.

Eenvoudige toepassing van patches 

Bespaar tijd tijdens de initiële instelling met een patch 
die gemakkelijk door de patiënt kan worden vervangen, 
zodat de recorder voor de gewenste lengte van de 
opnameperiode kan worden gedragen. De patch is klein en 
comfortabel, en maakt een kabel, koord of clip overbodig. 
De patch gaat 14 dagen mee, en de patiënt kan hem zelf 
eenvoudig bevestigen.

Eclipse Pro biedt lange, 
middellange en korte lengtes 
voor 3- en 4-kabelsets.

Het gebruik van Eclipse Pro met 
een patch-elektrode vereenvoudigt 
de 3-kanaals opname.



Help patiënten om u de informatie  
te geven die u nodig hebt

Naast een patiënt-gebeurtenisknop werkt Eclipse Pro met een optionele 
smartphone-app, zodat uw patiënt eenvoudig gebeurtenissen kan 
selecteren en opnemen. Dankzij een Bluetooth-verbinding kan de 
recorder de tekst van de gebeurtenis direct in de opname opnemen en 
zo een zinvolle beschrijving geven. Hierdoor hoeven gegevens van een 
patiënt niet handmatig te worden overgenomen vanuit een papieren 
dagboek, wat tijd bespaart en helpt om fouten te voorkomen.

“ We nemen ingenieurs 
mee in het veld, zodat 
ze direct met klanten 
kunnen overleggen. 
We beïnvloeden 
iemands leven en 
moeten het goed 
doen. We zijn hier om 
artsen te helpen beter 
naar het hart te kijken 
en nog meer mensen 
in leven te houden.”

–  Graham Prescott  
Directeur portfolio  
beheer cardiologie en 
bewaking op afstand 
Spacelabs Healthcare  
VK

“ Je moet het  
zeker weten.”

Ons team  
is uw team 
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Benut gegevens 
optimaal
Of het nu gaat om het screenen of het 
uitvoeren van een uitgebreide analyse  
(of allebei), u bent op alles voorbereid

Eclipse Pro levert gegevens aan Pathfinder SL voor een 
volledige uitgebreide Holter-analyse en LifeScreen Pro 
voor een volledige eventscreening voor langere opnames. 
LifeScreen Pro kan ook worden gebruikt om opnames te 
triageren en de totale tijd die nodig is om een achterstand 
van opnames te verminderen. Het Sentinel-systeem voor het 
beheren van cardiologische informatie maakt het eenvoudig 
om opnames en rapporten te bekijken en te beheren. 

Spacelabs Runway™-architectuur vereenvoudigt uw 
gegevensbeheer en helpt de gegevens te verenigen  
in uw activiteiten voor een echt inzicht. 

Werken waar en hoe u wilt

Gebruik de aansluitfunctie om Eclipse Pro te configureren 
voor de patiënt en de opname. Download, analyseer en 
rapporteer vanuit elke gewenste fysieke locatie. 

Sentinel is toegankelijk vanaf elke webclient, dus u kunt 
een desktop, tablet of mobiel werkstation gebruiken om 
te werken vanuit andere kamers in een ziekenhuis, privé 
kliniek, huisartsenpraktijk of scancentrum. Sluit de invoer 
van gegevens af en stuur het rapport eenvoudig door naar 
andere artsen of naar het patiëntendossier. 

Sentinel beheert ook gegevens van Spacelabs OnTrak ABP, 
rust-ECG en apparaten van derden. Met eenmalige 
aanmelding en op rollen gebaseerde toegang ondersteunt 
het de eisen en voorschriften voor gegevensbescherming 
met versleuteling van gegevens, een beveiligde verbinding 
en een audittrail.
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Het LifeScreen Pro-eventscreeningssysteem triageert opnames in 
slechts enkele minuten. Gebruik het voor snelle analyse van een 
30-daagse opname.
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Krachtige workflow

Wanneer de opname is voltooid, kunt u gegevens eenvoudig downloaden naar 
uw Sentinel-systeem via een standaard USB-C-kabel. 3-kanaals, 14-daagse 
opnames downloaden doorgaans in 60 seconden. Het opladen begint tijdens 
het downloaden: slechts 4 minuten voor een 2-daagse patchopname. Een 
volledige lading levert stroom voor maximaal 14 dagen of voor 12-lead-opnames 
(of meerdere kortere opnames).

Altijd bij de hand

Spacelabs is een pionier op het gebied van moderne aritmiediagnostiek en 
blijft oplossingen bieden die u helpen de ervaring te bieden die uw patiënten 
verwachten, terwijl ze u helpen uw resources te beheren om aan de eisen van 
vandaag te voldoen. Van strategische planning tot ondersteuning na installatie, 
eken op op Spacelabs voor de juiste mensen, producten en TeamUp™-diensten 
waar en wanneer u ze nodig hebt.

3-kanaals, 14-daagse 
opnames downloaden 
doorgaans in

60 seconden

         Volledig opladen 
         kost slechts 
30 minuten
en levert energie voor 
max. 14 dagen

Het Pathfinder SL-systeem voor Holter-analyse biedt 
gedetailleerde diagnostische interactie, waardoor een meer 
gedetailleerde rapportage mogelijk is.
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De grootste vorderingen in de gezondheidszorg werden gerealiseerd doordat 
iemand ergens een missie wilde vervullen. Bij ons begon dit decennia geleden in de 
prille dagen van het ruimtevaartprogramma toen onze oprichters zich aansloten bij 
goed presterende teams van NASA-wetenschappers en -ingenieurs om de eerste 
hartbewakingssystemen voor astronauten te ontwikkelen. Toen, net als nu, zijn er 
geen grenzen aan wat mensen kunnen bereiken door samen te werken.

Bij Spacelabs begint alles met 
een missie.

www.spacelabshealthcare.com 

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065 
T: +1 425 396 3300 | F:+1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, UK 
T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213

© 2020 Spacelabs Healthcare Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Onderdeelnr. 030-2171-00 Herz. A
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Meer aritmie, 
meer gemak

ARITMIEDIAGNOSTIEK

Eclipse™ Mini diagnostische patchrecorder
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3-kanaals
30-daagse opname

Eventscreening 
of Holter-analyse

geleverd in patch
voor gebruiksgemak

Batterij

Betreed een nieuw tijdperk van intelligente opname door het screenen en 
diagnosticeren van patiënten voor atriumfibrillatie en andere intermitterende 
aritmie met het ingebouwde vertrouwen van de Eclipse Mini diagnostische 
patchrecorder van Spacelabs.

Nieuwe generatie, nieuwe voordelen 
Met de ingebouwde batterij in de elektrode is het voor patiënten gemakkelijker om 
de Eclipse Mini snel aan te sluiten en wekenlang te dragen (zelfs onder de douche). 

Deze herbruikbare recorder is voorzien van hoogwaardige, flexibele 
opnamemogelijkheden en biedt meer diagnostische gegevens met 
3-kanaals, 30-daagse opnames. 

Gebruik Eclipse Mini met het LifeScreen™ Pro-eventscreeningssysteem voor snelle 
analyse om een samenvattend rapport van één pagina te analyseren en te bekijken 
kort nadat de recorder is geretourneerd. Over het geheel genomen is het ontworpen 
om de wachttijden te helpen verminderen en patiënten efficiënter te beoordelen en 
te behandelen. 

U kunt ook meer gedetailleerde analyses uitvoeren met behulp van het 
Pathfinder® SL-systeem voor Holter-analyse door geselecteerde segmenten 
van de opname te exporteren, waardoor de noodzaak voor herhaalde 
opnamen mogelijk wordt verminderd.

Eclipse Mini voor ingebouwd vertrouwen

Ontdek meer aritmie, 
werk efficiënter

Batterij met een levensduur 
van 15 dagen geïntegreerd in 
de elektrode om het gebruik 
te vereenvoudigen

Spatwaterdicht 
voor gebruik 
onder de douche

Patiënt-gebeurtenisknop om 
de symptomen te correleren

Klein en licht van 
gewicht voor 
comfortabel gebruik 

USB-aansluiting voor het 
eenvoudig downloaden 
van gegevens
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Prestatiegericht ontwerp

De 32 kHz initiële sampling en de hoge resolutie met 
4 GB geheugen zorgen voor nauwkeurigheid, met zowel 
langzame als snel veranderende ECG-kenmerken, met 
name het vastleggen van p-golven en inkepingen in 
verband met blokken.

Eclipse Mini biedt een functie voor traditionele 
eventrecorder en voegt volledige openheid toe 
voor een meer complete diagnostiek.

Patiënten kunnen symptomen invoeren en activiteiten 
vastleggen via hun smartphone, waardoor u nog meer 
informatie krijgt die gemakkelijk aan het dossier kan worden 
toegevoegd.

Het geavanceerde ontwerp elimineert ophoping van stof 
en vuil, waardoor eenvoudige reiniging met een breed scala 
aan reinigingsmiddelen mogelijk is. Dit helpt de doorlooptijd 
te verkorten en ondersteunt uw inspanningen op het gebied 
van infectiebestrijding. 

Intelligent samenwerken voor hoge teamprestaties 
Met Spacelabs kunnen opnames en rapporten vrij worden verplaatst tussen recorders en analysesystemen voordat ze aan het 
EPD worden doorgegeven voor een bredere toegang. Gebruik LifeScreen Pro voor eventscreening van 30-daagse opnames 
van Eclipse Mini en ook om de gegevens van de Eclipse™ Pro uitgebreide Holter-recorder te beoordelen. LifeScreen Pro 
kan ook segmenten van de opname doorgeven aan Pathfinder SL voor een uitgebreide analyse, waarbij soms een tweede 
opname overbodig wordt.

Sentinel-systeem voor het beheren van cardiologische informatie 

VERZAMELEN BEGRIJPEN DELEN

Veilige toegang via 
het web, ook mobiel, 
voor alle diensten 
en organisaties

LifeScreen 
Pro-eventscree-
ningssysteem 

Pathfinder 
SL-systeem voor 
Holter-analyse 

Eclipse Pro uitgebreide 
Holter-recorder

Eclipse Mini 
diagnostische 
patchrecorder
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Betere compliance 
betere resultaten

Gebruiksgemak en diagnostisch vertrouwen gaan hand in hand. 
Dit is met name het geval als patiënten de controle hebben 
over hun eigen opnameapparaten. Daarom ontwierpen de 
innovatieve ingenieurs van Spacelabs de Eclipse Mini om het 
handmatig plaatsen van batterijen overbodig te maken.

Naleving in een handomdraai

Na 15 dagen halen patiënten de recorder simpelweg uit de 
oude patch en klikken hem in een nieuw exemplaar. Omdat 
het plaatsen gemakkelijk is, hebben patiënten minder 
moeite om zich aan de regels te houden. Dit betekent dat 
u meer volledige resultaten kunt bereiken over de volledige 
opnameduur van 30 dagen. 

Gemakkelijk voor patiënten, snel voor u 

Eclipse Mini kan worden geplaatst in het ziekenhuis of 
naar het huis van de patiënt worden gestuurd. Wanneer 
de opname is voltooid, kunt u de gegevens met behulp 
van een standaard USB-C-kabel downloaden naar uw 
LifeScreen Pro-eventscreeningssysteem via het Sentinel®-
systeem voor het beheren van cardiologische informatie. 
Eclipse Mini is zeer geschikt voor gebruik binnen uw 
afdeling of met een externe service.

De batterij en elektrode 
zijn in de Eclipse Mini 
geïntegreerd om het 
gemakkelijk te maken 
voor patiënten.

3-kanaals opname helpt bij een nauwkeurigere bepaling van de morfologie, met inbegrip van episoden en blokken.
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Help patiënten om u de informatie 
te geven die u nodig hebt

Eclipse Mini maakt het voor patiënten eenvoudig om symptomen 
en activiteiten te selecteren en op te nemen via de eventknop of de 
smartphone-app. Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de recorder 
de tekst van de gebeurtenis direct in de opname opnemen en zo een 
zinvolle beschrijving geven. U bespaart tijd en moeite dan wanneer 
u gebeurtenisgegevens van patiënten handmatig invoert uit papieren 
dagboeken. Ook wordt de mogelijkheid van een overnamefout 
geëlimineerd.

“ Je wilt niet dat patiënten 
lang wachten, en we 
stellen artsen in staat 
om de gegevens die 
ze nodig hebben te 
verkrijgen op een 
manier die ze willen, 
zodat ze sneller een 
diagnose kunnen 
stellen. Efficiëntie is 
zo fundamenteel.”

–  Nicholas Piazza  
Directeur harttechnologie 
en bewaking op afstand 
Spacelabs Healthcare 
VS

“Ik begrijp de 
kwetsbaarheid die 
patiënten voelen.”

Ons team 
is uw team



Efficiëntie voor uw dag
Verhoog de tevredenheid en werk ook efficiënter door Eclipse Mini te 
koppelen aan het LifeScreen Pro-eventscreeningssysteem.

Miljoenen hartslagen analyseren in minuten, niet in uren

LifeScreen Pro vat snel de resultaten van maximaal 30 dagen samen in een 
duidelijk rapport met commentaar, grafieken, een uitgebreide sectie van het 
atriumfibrilleren, een correlatie van de symptomen van de patiënt en ECG-strips. 
Gemakkelijke interventie-instrumenten zijn erop gericht om uit 3 miljoen of meer 
hartslagen significante aritmie te halen. Als u klaar bent, maakt Spacelabs het 
gemakkelijk om uw rapport aan het dossier van de patiënt te koppelen voor een 
bredere toegang. 

Lifescreen Pro vereenvoudigt voor u als zorgverlener de analyse van het 
proces/data waardoor verwachtingen van patiënten beter uitkomen. U kunt de 
opnames van een van onze recorders beoordelen en de totale tijd die u aan 
de achterstand in opnames besteedt, verminderen.

Zoek significante 
aritmie van 

3 miljoen

 Snelle analyse 
 van max.

30 dagen
  doorlopende ECG

of meer
hartslagen

Zoek signi�cante aritmie van 
3 miljoen of meer hartslagen
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Gebruik LifeScreen Pro voor een snelle 
analyse van grote aritmische gebeurtenissen 
uit maximaal 30 dagen onafgebroken ECG.
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Werken waar u wilt

Spacelabs Runway™-architectuur vereenvoudigt uw gegevensbeheer door 
zich aan te passen aan uw behoeften en aan uw informatie-ecosysteem. 

Download, analyseer en rapporteer vanuit elke gewenste fysieke locatie. 
Het Sentinel-systeem voor het beheren van cardiologische informatie is 
toegankelijk vanaf elke webclient, dus u kunt een desktop, tablet of mobiel 
werkstation gebruiken om te werken vanuit andere kamers in een ziekenhuis, 
privé kliniek, familiepraktijk of scancentrum.

Sentinel beheert ook gegevens van Spacelabs OnTrak ABP, rust-ECG,  
stress-apparaten en apparaten van derden. Met eenmalige aanmelding en 
op rollen gebaseerde toegang ondersteunt het de eisen en voorschriften 
voor gegevensbescherming met versleuteling van gegevens, een beveiligde 
verbinding en een audittrail.

Altijd bij de hand

Spacelabs is een pionier op het gebied van moderne aritmiediagnostiek en 
blijft oplossingen bieden die u helpen de ervaring te bieden die uw patiënten 
verwachten, terwijl ze u helpen uw resources te beheren om aan de eisen van 
vandaag te voldoen. Van strategische planning tot ondersteuning na installatie, 
reken op op Spacelabs voor de juiste mensen, producten en TeamUp™-
diensten waar en wanneer u ze nodig hebt.

Help patiënten de resultaten van 
de diagnostische test te begrijpen 
door het uitgebreide samenvattende 
rapport samen te bekijken. 
Met lokale toegang tot LifeScreen 
Pro hoeft u niet te wachten op een 
externe dienst om het rapport te 
leveren, waardoor een tweede 
bezoek soms overbodig is.

Als u eenmaal de gegevens hebt verkregen, 
hebt u deze volledig tot uw beschikking. 
Sentinel maakt het gemakkelijk om snel 
opnames door te geven aan LifeScreen Pro 
voor snelle analyse of aan Pathfinder SL 
voor meer interactieve analyse en 
gedetailleerde rapportage. 
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De grootste vorderingen in de gezondheidszorg werden gerealiseerd doordat 
iemand ergens een missie wilde vervullen. Bij ons begon dit decennia geleden 
in de prille dagen van het ruimtevaartprogramma toen onze oprichters 
zich aansloten bij goed presterende teams van NASA-wetenschappers 
en -ingenieurs om de eerste hartbewakingssystemen voor astronauten te 
ontwikkelen. Toen, net als nu, zijn er geen grenzen aan wat mensen kunnen 
bereiken door samen te werken.

Bij Spacelabs begint alles met 
een missie.

www.spacelabshealthcare.com 

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065 
T: +1 425 396 3300 | F:+1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, UK 
T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213

© 2020 Spacelabs Healthcare Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Onderdeelnr. 030-2172-00 Herz. A
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