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Connex® Spot Monitor

Welch Allyn
Connex® Spot Monitor
Nøyaktige, automatiske målinger av vitale tegn sent til elektronisk
pasient journal for bedre pasientsikkerhet og kliniske besluttninger.
Monitoren å bruke for rutinemessig spotmåling av vitale tegn eller intervall
overvåking, tilpasset scoring og EPJ integrasion. Gir klinikerene umiddelbar
tilgang til den informasjonen de trenger, hvor og når de trenger det.

Sikrer pasientens måleresultater
> Reduserer feil og utelatelser ved automatisk å overføre
pasient målinger og andre data direkte inn i EPJ
>	Tilpassede felter gir mulighet til fullt ut å dokumentere
på det tidspunkt målingen taes, og eliminerer trinnet
med å legge inn noen data i andre datamaskiner
>	Kompatibel med et bredt spekter av rengjøringsprodukter
for å redusere risikoen for krysskontaminering
>	Bransjeledende parameterteknologier som sikrer
nøyaktighet og ytelse på tvers av en rekke ulike
pasientgrupper

Tilbehør Strømstyring Stativ med
WhisperDrive™ -teknologi
> Eksklusive strømstyringsfunksjoner for å sikre ytelsen selv om det
er glemt å lade enheten
> WhisperDrive teknologi gir jevn, stille manøvrerbarhet som å bidrar
til redusere forstyrrelse av pasienten
>	LED-belysning gir klinikerene mulighet til arbeide i mørke rom uten
å forstyrre pasienter
>	Liten arbeidsflate for å bedre ergonomi og sikre at det alltid
er et praktisk sted å skrive notater
>	Organisering av tilbehør for å forhindre floker og sensor skade
> Holder for rengjøringservietter, sikrer riktig renhold av enheten

Oppgradbar utforming beskytter investeringen
Utformet for et medisinsk/kirurgisk miljø med en lett-å-bruke,
konfigurerbar berøringsskjerm. For senere kjøp finnes også disse
oppgraderingsmulighetene for å bidra til å holde pasientene
trygge og forbedre resultatene:
>
>
>
>

 asimo® SpO2
M
Nellcor® OxiMax™ SpO2
Nonin® SpO2
Braun PRO 6000
termometri

> Strekkodeleser
> Kompatibel med et bredt

spekter av trådløse nettverk
og sikkerhetsprotokoller
> Tilgang til fjerninstallerte
programvareoppgraderinger
og USB-tilbehør

Forbedrer de ansattes tilfredshet og produktivitet
>Designet av klinikere for å øke effektiviteten og ansattes tilfredshet
> Intuitiv berøringsskjerm med et brukergrensesnitt som forenkler opplæring og drift
> Veiledning på skjermen hjelper uerfarne brukere å navigere for bedre klinisk arbeidsflyt

Sikrer pasient informasjon
>	Valgfri kliniker signering på skjermen begrenser tilgangen til helseinformasjon
>	Valgfrie funksjoner, som forkortelser, bidrar til å beskytte pasientopplysninger ved klinisk bruk
>	Automatisert sletting av pasientdata etter sending til EPJ

Forbeder pasientsikkerhet
>	Tilpasset pasient score ved sengen hjelper klinikere
å dokumentere og spore tegn på pasient forverring
>	Mulighet for opplasting av inntil tre protokoller som allerede
brukes, for eksempel MEWS eller andre beregninger
>	Viser brukerstedets egne anbefalinger basert på pasientens
scoringsresultater, dette for å bidra til å hjelpe klinikere til
å ta informerte beslutninger raskt

Partners in Care tjenester
for Connex Spot Monitor
SM

Welch Allyn tilbyr en komplett pakke av tjenester for å
beskytte kjøpers investering og sikre at klinikere har det de
trenger for å ta informerte pasientbehandlings beslutninger.
>	Unik brukersteds distribusjonsløsning—sikrer at skjermene kommer
konfigurert etter dine spesifikasjoner rett ut av boksen
> Medisinsk teknisk service og vedlikeholds opplæring—for å sikre at
ansatte kan vedlikeholde og reparere enhetene på stedet
>	Støtte programmer—dekker reparasjonsdeler og erstatningstilbehør
for å få en både effektiv og kostnadseffektiv drift av enhetene
>	Service Dashboard—muliggjør proaktiv overvåkning av tilkoblede
enheter, opprettelse av konfigurasjon, og ekstern hjelp

Konfigurasjoner tilgjenelige
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Parametre

Masimo eller Nellcor OxiMax® SpO2
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WiFi
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USB, Ethernet
Tilbehør

8 Inkludert

Y Valgfri

O Oppgraderbar

TILBEHØR
7000-APM	
Connex Spot trillestativ med ekstra batteri
Connex spot klassisk mobil trillestativ
7000-MS3	
Connex Spot GCX VESA veggkanal
7000-GCX	
VSM 6000 Nurse Call kabel
6000-NC	
HS1 2D strekkodeleser
7000-916HS	
Tilkoblings tilbehørsett USB kabel
106275	
VSM 6000 USB konfigurasjon minnepinne
6000-50	
Strømforsyning (nødvendig hvis du ikke bestiller et stativ eller veggmontering)
7000-PS	
CSM Litium-Ion Batteri
BATT22	
APM stativ litium-ion batteri
BATT99	
4500-35	
Blodtrykkslange med FlexiPort (3.05 m)
7000-33	
Neonatal blodtrykkslange (3.05 m)
LNCS-DCIP	
Masimo pediatrisk flergangsfingersensor
D-YS
Nellcor
	
Dura-Y® Sensor
D-YSPD	
Nellcor PediCheck® Pediatrisk fingersensor (krever D-YS)
2360-010	
Nonin flergangs pediatrisk sensor (2 m)
S1-CSM-5
CSM, Omfattende partner program, 5 år
CSM, Medisinskteknisk partner program, 5 år
S2-CSM-5	
S4-CSM-5	
CSM, utvidet garantitid, 5 år
En og to års service avtaler er også tilgjenelig.
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