
Společnost Medicton Group zavádí na 
trh revoluční bezkabelový EKG holter 
Cortrium C3+. Tato inovativní 3kanálová, 
7denní technologie nabízí pacientovi 
větší pohodlí zejména při dlouhodobém 
monitoringu a je ideální pro aktivní 
pacienty. Tento holter umožňuje 
mnohem širší způsob screeningu arytmií 
a následně včasnou diagnostiku a léčbu 
srdečních chorob. Lze tak například 
předejít nediagnostikované fi brilaci síní 
(AF), která zvyšuje riziko cévní mozkové 
příhody pětinásobně. 
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eKG	holter	CortriuM	C3+  

Přesně. Kvalitně. Zodpovědně.

EKG holter Cortrium C3+ se na tělo pacienta 
připojuje pomocí standardních jednorázových 
elektrod pro dlouhodobý monitoring. Je lehký, 
opakovaně použitelný, s výdrží baterie až 7 dní. 

Záznam z holteru je možné vyhodnocovat 
klasickým způsobem na lokálním PC, nebo je 
možné záznam odeslat k vyhodnocení pomocí 
umělé inteligence na cloud.



EKG holter Cortrium C3+ se nabíjí z počítače přes 
běžný USB port pomocí přiloženého USB kabelu 
a nabitý se upevňuje na hrudník pacienta pouze 
pomocí jednorázových elektrod o průměru 55 mm 
pro dlouhodobý monitoring. Vzhledem k jeho nízké 
hmotnosti 32 g a flexibilním ramenům holter spo-
lehlivě drží pouze pomocí těchto EKG elektrod.

Kontrolu pořizovaného EKG záznamu je možné 
snadno provádět pomocí aplikace pro chytrý te-
lefon se systémem iOS i Android. Připojení přes 
Bluetooth umožňuje sledovat data v reálném čase 
a také kontrolovat kvalitu signálu a správnou insta-
laci EKG holteru C3+. Kvalitu EKG signálu tak může 
zkontrolovat nejen sestra při nasazení holteru, ale 
i pacient na svém telefonu kdykoliv v průběhu mo-
nitoringu.

Aplikace Cortrium APEX zajišťuje přehlednou 
a rychlou přípravu holteru pro konkrétního pacien-
ta i následné stažení dat s požadovaným popisem.

Fibrilace síní (AF) je nejčastější srdeční arytmií 
v běžné populaci. AF je hlavní příčinou mrtvi‑
ce, infarktu a úmrtnosti. V EU žije přibližně 
10 milionů pacientů s AF a každý rok přibývá asi 
100 000– 200 000 nových případů. Prevalence 
AF každoročně roste očekávanou mírou 0,04 %. 
Očekává se, že jenom v EU bude v roce 2030 AF 
diagnostikována u 14–17 milionů pacientů a ročně 
bude přibývat 215 000 nových případů. Včasná dia-
gnostika srdečních chorob a včasné zahájení léčby 
hraje proto stále významnější roli. 

EKG holter Cortrium C3+ je inovativní, uživatelsky 
přívětivé bezkabelové řešení s flexibilními rameny, 
vhodné i pro sportovce a aktivní pacienty, a s ná-
hledem EKG v reálném čase pomocí aplikace pro 
chytrý telefon. Citlivost detekce ventrikulárních 
úderů na základě databáze MIT‑BIH se uvádí 

99,79 %. Citlivost detekce epizod atriální fibrilace 
na základě databáze MIT‑BIH se uvádí 93 %. 

Výhody diagnostiky holterem Cortrium C3+

• zvyšuje pohodlí pacientů zejména u dlouhodobé-
ho monitoringu a aktivních pacientů

• je vhodný i pro dětské pacienty, protože vedle 
pohodlí eliminuje nebezpečí uškrcení klasickými 
EKG kabely

• zjednodušuje práci zdravotnického personálu při 
nasazování holteru

• poskytuje až 7denní, 3kanálový záznam na jedno 
nabití baterie

• má nízké provozní náklady – bezúdržbový, se 
standardními elektrodami a bez drahých a po-
ruchových kabelů

Princip

VyužitíVyužití



•  3 kanálové ambulantní EKG 
Vysoce kvalitní 3kanálový EKG záznam se vzor-
kovací frekvencí 256 Hz (24 bit), který lze sledo-
vat na iPadu či tabletu. 

• Lehký a komfortní 
Pouze 85 x 80 x 15 mm a váhou 32 gramů, 
bezúdržbový, opakovaně použitelný. Díky pruž-
ným ramenům a jednoduché aplikaci je vhodný 
pro muže, ženy i děti. 

• Moderní design 
Uživatelsky přívětivý design. Různá barevná zob-
razení provozního režimu – úroveň nabití baterie, 
nahrávání aj. 

• Inteligentní cloudová analýza 
Snadná analýza i vyhodnocení záznamů EKG 
pomocí umělé inteligence. 

• Data v reálném čase 
Sledování signálu je možné online pomocí ap-
likace Cortrium C3+ pro chytrý telefon se systé-
mem iOS i Android. 

• 7denní záznam  
Paměť holteru umožňuje uložit záznam o délce 
1 až 7 dnů na jedno nabití baterie. Připravuje se 
varianta ukládání dat po dobu až 4 týdnů. 

• Standardní elektrody 
Připojení k pacientovi pomocí standardních 
jednorázových elektrod o průměru 55 mm pro 
dlouhodobý monitoring bez externích kabelů.  

•	Napájení  
Součástí je 3,8 V Li‑Ion baterie s výdrží až 7 dní. 
Rychlé nabíjení pomocí kabelu micro‑USB je 
potřeba pouze jednou týdně.

Funkce

VyužitíVyhodnocení záznamu

Pořízená EKG data je možné vyhodnotit dvěma 
způsoby:

1.    Pomocí cloudové aplikace. Za měsíční paušál 
může lékař odesílat pořízená data do cloudu 
k vyhodnocení pomocí umělé inteligence. Popis 
EKG záznamu libovolné délky, max. však 7 dnů, 
dostane lékař zpět do 2 dnů a jen v anglickém 
jazyce.

2.    Pomocí softwaru na počítači lékaře. Jedná se 
o lokální vyhodnocení lékařem na jeho PC po-
mocí aplikace Cardioline Cubeholter WS. Uzná-
vaná a oceňovaná aplikace Cubeholter umožní 
lékaři detailně vyhodnotit pořízený EKG záznam. 
Vedle analýzy rytmů, rozsáhlého seznamu udá-
lostí, QT a ST analýzy poskytuje Cubeholter i po-
drobnou HRV analýzu pořízeného záznamu.



Firma Medicton Group je výhradním zástupcem 
výrobce Cortrium v České republice. K přístroji 
EKG holter Cortrium C3+ poskytujeme veškeré 
služby výhradního zastoupení včetně školení 
provádění léčby, BTK, záručního a pozáručního 
servisu.
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EKG holter Cortrium C3+ se řadí mezi světovou 
špičku EKG holterů na trhu.

Ve světě se EKG holter Cortrium C3+ aktuálně vy-
užívá ve Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélan-
du, v Indii či v Jižní Africe.

V zemích EU přístroj používají lékařská a kardiolo-
gická zařízení v Dánsku, Švédsku, Německu, Lotyš-
sku, Litvě, Estonsku, Portugalsku nebo Maďarsku.

Na českém trhu je od ledna 2021 EKG holter Cor-
trium C3+ novinkou a díky svým jedinečným vlast-
nostem nemá ve svém oboru konkurenci.

Při jeho vývoji a výrobě využila dánská společnost 
Cortrium zkušeností z oblasti vývoje lékařských 
EKG monitorů využívající nejmodernější 
technologie.
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MUDr. Petr Povolný 
Kardiolog
Cardiocentrum Kladno   

Jsem rád, že jsem se pro 
nákup holterů Cortrium  C3+ 

rozhodnul. Sestrám se snadno 
nasazují, obsluha je velmi 

jednoduchá a rovněž nemusíme 
řešit poškozené pacientské 

kabely. S vyhodnocovacím SW 
Cardioline jsem také velmi 

spokojený.


