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Корисна модель належить до галузі медичної діагностики і може бути використаною для 
діагностики, скринінгу та збору статистичних даних в медицині. 

Відомий одяг для моніторингу фізіологічних показників користувача, де давачі є невід'ємною 
його частиною і реєструє електрокардіографічний сигнал (Пат США №US20050054941 A1 
Physiological monitoring garment). 5 

Основний недолік - обмежені можливості збору інформації про стан серцево-судинної 
системи користувача. 

Задачею корисної моделі є розширення можливостей збору інформації про стан серцево-
судинної системи користувача. 

Поставлена задача вирішується тим, що одяг для моніторингу фізіологічних показників 10 
користувача містить давачі для реєстрації електрокардіографічного сигналу, згідно з корисною 
моделлю, в нього вмонтовано додаткові давачі для реєстрації фонокардіосигналу 

Одяг для збору інформації про стан серцево-судинної системи користувача містить давачі 
для реєстрації електрокардіографічного та фонокардіографічного сигналів. 

Вмонтовані в одяг давачі забезпечують реєстрацію фонокардіосигналу та 15 
електрокардіосигналу при його використанні користувачем. 

Одяг для моніторингу стану фізіологічних показників користувача використовують наступним 
чином. Давачі електрокардіосигналу та додаткові давачі фонокардіосигналу, що вмонтовані в 
одяг, реєструють електрокардіосигнал та фонокардіосигнал і виводять його назовні. 

Перевагами одягу для моніторингу стану серцево-судинної системи користувача є 20 
розширення можливостей збору інформації. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Одяг для моніторингу фізіологічних показників користувача, що містить давачі для реєстрації 25 
електрокардіографічного сигналу, який відрізняється тим, що в нього вмонтовано додаткові 
давачі для реєстрації фонокардіосигналу. 
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