
Osypka Medical - PACE 101™ 

Extern enkammarpacemaker för temporär stimulering 

PACE 101
™

 enkammarpacemaker har rykte om sig att vara en riktig arbetsmyra – enkel att sköta, mycket tålig och lätt. 
Den är avsedd för temporär förmaks- eller kammarstimulering och stödjer synkrona (VVI, AAI) och asynkrona (V00, A00) 
arbetsmoder 
 

Egenskaper:  

 Basfrekvensstimulering upp till 180 ppm.  

 Högfrekvensstimulering i förmaket upp till 720 ppm.  

 Stora vridbara rattar för stimuleringsfrekvens, känslighet, amplitud och 
stimuleringsmod. 

 Lång batteritid: upp till 38 dagars drift med ett 9V alkaliskt batteri. 

 Fyra roterande rattar för inställning av stimuleringsfrekvens, känslighet, amplitud 
och stimuleringsmod. 

 Avkänd egenaktivitet och stimulerade slag indikeras optiskt med en lysdiod (LED). 
Dessutom kan akustiska signaler för avkännings och stimuleringshändelser stängas 
av och på. 

 Automatisk övervakning av batteriets tillstånd. Låg batterispänning indikeras på en 
separat LED märkt ”Low Batt./Error” och akustiskt med en varningston. 

 Övervakning av interna fel. Ett fel i apparaten visas på en LED märkt ”Low 
Batt./Error”. 

 Rusningsskydd. Stimuleringsfrekvensen är begränsad till maximalt 200 ppm. 

 Skyddslock för rattarna. Ett skyddslock förhindrar oavsiktliga ändringar på de inställda parametrarna. 

 Skyddade anslutningsterminaler i kombination med lämpliga förlängningskablar ger beröringsskyddade 
anslutningar mellan pacemakern och pacemakerelektroderna. 

 Störningsigenkänning. PACE 101™ tolkar impulser överstigande 273 ppm som störningar och byter automatiskt 
till asynkron stimulering. 

 Pacemakerns lilla profil (60mm x 115mm x 20mm) och dess låga vikt (185 g inklusive batteri) ger bekväm 
fastsättning på patientens arm eller en droppställning. 

Skyddade anslutningsterminaler med justerbara fästen ger direkt anslutning för pacemakerelektroder eller 
förlängningskablar. I leveransen ingår ett armbälte för fastsättning av pacemakern på patientens arm. 

Stimuleringsmoder A00, AAI, V00, VVI 

Basfrekvens 30 ... 180 ppm 

Högfrekvensstimulering Asynkron frekvens, x2, x4 

Stimuleringsamplitud 0,3 … 12 Volt 

Pulsduration 0,75 ms 

Känslighet 0,1 … 20 mV, ∞ 

Refraktärperiod 250 ms 

Batterilivslängd 1 000 timmar 

Vikt med batteri 170 g 

 

Tillverkare:    Svensk återförsäljare: 

Osypka Medical GmbH   Bluegrass AB  www.bluegrass.se 
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12489 Berlin – TYSKLAND   435 30 MÖLNLYCKE 


