ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Από τον πιο απλό μονοκαναλικό ηλεκτροκαρδιογράφο μέχρι την πιο
σύνθετη συσκευή τεστ κόπωσης ή στεφανιαίας παρακολούθησης, η
εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS κατασκευάζει καταγραφικά χαρτιά
σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και πλήρως συμβατά με
τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων των μηχανημάτων.
Επιπλέον, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που η εφαρμόζει
διασφαλίζουν την υψηλής απόδοσης εγγραφή και την διατήρηση του
ίχνους καταγραφής για περισσότερα από 20 χρόνια.
Η εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS παράγει καταγραφικά χαρτιά για το
σύνολο των συσκευών ηλεκτροκαρδιογράφου που κυκλοφορούν (π.χ.
Burdick, Fukuda, Hewlett Packard, Mennen, Nihon Kohden, Schiller, κλπ.).

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η εξαιρετικά ακριβής εκτύπωση των διαγραμμάτων και των κλιμάκων σε
συνδυασμό με την ειδική ευαισθησία του θερμικού χαρτιού είναι κρίσιμα
χαρακτηριστικά για την βέλτιστη λειτουργία και κατ’ επέκταση την
εξαιρετική διαγνωστική πληροφόρηση των καρδιοτοκογράφων.
H THERMOGRAFICA HELLAS διαθέτει μακροχρόνια τεχνογνωσία στην
κατασκευή καταγραφικών χαρτιών με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια
στους διάτρητους οδηγούς στα πλαϊνά σημεία των καταγραφικών αλλά
και στα ειδικά σημάδια σήμανσης (αυτοματισμούς) που είναι αναγκαίοι
για την ορθή λειτουργία των συσκευών παρακολούθησης και
καταγραφής εμβρυϊκών παλμών.

ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των συσκευών ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και
της ποικιλομορφίας στις λειτουργίες τους, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η
αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών της συσκευής αλλά και η
ευελιξία στην επιλογή των πρωτογενών υλικών κατασκευής των
καταγραφικών χαρτιών. Η THERMOGRAFICA HELLAS, με την τεχνογνωσία
που διαθέτει και την εξειδικευμένη έρευνα των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κάθε συσκευής, παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα και
σε αυτό τον τομέα, διασφαλίζοντας άριστη καταγραφή δεδομένων
μακράς διάρκειας για όλους τους τύπους των Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών συσκευών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Παρά την προφανή απλότητα αυτών των καταγραφικών
χαρτιών, είναι εξαιρετικά σημαντικά η βέλτιστη
λειτουργία της συσκευής, το άριστο αποτέλεσμα
εκτύπωσης και η μακροχρόνια διατήρηση των εγγραφών.

H THERMOGRAFICA HELLAS παράγει αυτοκόλλητες
ετικέτες για ιατρική χρήση κατασκευασμένες με
εξειδικευμένα υλικά που υπερκαλύπτουν τις ειδικές
απαιτήσεις του ιατρικού τομέα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ κατασκευάζει και εμπορεύεται καταγραφικά χαρτιά για
κάθε είδους ιατροτεχνολογικού οργάνου. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πιο
αυστηρά πρότυπα ποιότητας και είναι απολύτως συμβατά με τις προδιαγραφές κατασκευαστικών
οίκων των μηχανημάτων.
Η εταιρεία μας κατασκευάζει και προμηθεύει καταγραφικά χαρτιά επιστημονικών οργάνων για το
σύνολο των ιατρικών μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά.
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