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Numar proiect: 12123/2008
Denumire tehnologie: Sistem de detectie si pozitionare asistata a senzorilor ECG
Valoare/pret estimat al tehnologiei : 400.000.lei
Mod de aplicare, prin echipamente, utilaje etc. si stadiul de dezvoltare al acestora:

1. Model experimental / functional X

2. Prototip

3. Instalatie pilot sau echivalent
Caracterul inovativ (se va marca):

1. Tehnologie nouă X

2. Tehnologie modernizată
Descrieţi în ce constă caracterul inovativ – nivel naţional/european/internaţional. (Se
explică în maximum 100 cuvinte)
Sistemul de detectie a pozitiei si repozitionarea asistata a senzorilor va integra in
produsul ERISC o functionalitate inovativa, permitand eliminarea pozitionari gresite a
senzorilor ECG de catre utilizatori. Producerea sistemului ERISC avand integrata acesta
facilitate va asigura coerenta masuratorilor si va reduce numarul interventiilor cauzate de
senzorii pozitionati gresit. La nivel international acesta abordare este noua, majoritatea
abordarilor vizand doar confirmarea pozitiei si a contactului si nu asistenta directa in
repozitionarea acestora. La nivel national nu am gasit referinte (altele decat ale 12123
ERISC) despre repozitionarea asistata a senzorilor ECG.
Informaţii privind proprietatea intelectuală
Brevete(se va marca):

naţionale

USPTO
Persoana juridica
din cadrul
consortiului care a
depus breve ul

Denumire
brevet

Stadiul
Brevetării
*)

Mod de
Valorificare
* )

Instituţii/ firme
utilizatoare/
Volum beneficiu
realizat
***)

*) se precizează stadiul brevetării (D - dosar depus; A - brevet acordat) precum si numarul dosarului si data
**)pentru brevete acordate; la mod de valorificare se va preciza (R - aplicare la realizator(i); T – transfer
tehnologic, VB - vinzare brevet, VL – vinzare licenta, etc)
***)se vor enumera denumirile în clar ale instituţiilor/ firmelor care au
realizată ca beneficiu de către realizatorii brevetului (dacă este cazul)

preluat şi aplică brevetul şi valoarea

Caracteristici tehnice (structura, date tehnice, parametrii de functionare, eficienţă
economică, beneficii, poze)
Solutia software de evaluare automata a modului cum sunt dispusi electrozii si
apoi asistenta pas cu pas pentru repozitionarea lor corecta este un element novator
important pentru proiectul nostru. Productia unei sistem destinat unui utilizator doar
avizat si nu profesionist necesita asigurarea unor tehnici de reducere activa a erorilor de
utilizare a aparatului.

Prin efectuarea de masuratori cu referinta circulara se compara aria ECG obtinuta
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În cazul realizării mai multor tehnologii, se va întocmi câte o fişă pentru fiecare tehnologie în parte

prin wavelet cu aria minima necesara unei masuratori corecte si se ghideaza utilizatorul
pentru repozitionarea senzorilor.
Prin intermediul evaluarii cantitative a “evenimentului unic” din prelucrarea timpfrecventa – Transformata Wavelet se valideaza amplasarea corecta a senzorilor.
“Evenimentul unic” reprezintă o masura a interactiunilor dintre cele 3 benzi de frecventa
proprii a semnalului ECG (LF, VLF, HF). Marimea acestor interactiuni cat si raportul dintre
ele ne dau o imagine corecta asupra modului cum senzorii sunt amplasati.

Acesta tehnologie poate fi folosita si pentru aparatele ECG stand-alone putand fi
inclusa in firmware-ul acestora cu conditia ca procesorul sa poata suporta aceasta
sarcina.
Eficienta economica a tehnologiei este data de cresterea nivelului de
acceptabilitatea a sistemului ERISC de catre utilizatori. Spre deosebire de aparatele ECG
normale sistemul ERISC urmand a fi folosit de neprofesionisti,
acasa,
datele
electrobiologice inregistrate si transmise urmand sa fie considerate date cu relevanta
medicala.
Impact (social, de mediu)
Descrieţi impactul social, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
ERISC va permite reintegrarea mai rapida a persoanelor cu risc cardiac in
societate, va reduce efortul financiar al sistemului sanitar si de asemenea va scade stressul cauzat de spitalizare persoanelor care au suferit un atac de cord. Reintoarcerea mai
rapida in familie precum si reinsertia in activitatea economica a acestor persoane are un
semnificativ impact social.

Descrieţi impactul de mediu, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
ERISC are un impact minimal asupra mediului, toate componentele fiind conforme ROHS.
Acumulatorul LiPo folosit de sistemul portabil este supus restrictiilor normale privind
colectarea acestor produse.

