élance ™
funkcjonalność
i elegancja

élance ™ płaski, nowoczesny monitor,

łączący wytrzymałość z elegancją
i funkcjonalność ze stylem

Ultra- płaska obudowa o
grubości 7 cm, ułatwia
montaż w przepełnionych
salach
Akumulator litowo-jonowy
zapewnia 5 godzin pracy

Kolorowy ekran LCD 10.2"
lub 12.1" z wyświetlaniem
do 6 krzywych
Ultra-lekki 2.3/2.7 kg

120 godzinne trendy
Analiza ST i arytmia
Sterowanie przez
ekran dotykowy i
jednopoziomowe
menu
Drukarka termiczna
(Opcja)
Sieć Ethernet umożliwia podłączenie
32 monitorów do centrali

Doskonała funkcjonalność
Monitor élance spełnia wszystkie kliniczne wymagania i ułatwia podejmowanie decyzji.
élance ma zapisane nowoczesne kliniczne ustawienia, połączone z najbardziej zaawansowaną
technologią i eleganckim wyglądem.
Zwiększona mobilność
Lekki, o smukłym wyglądzie zintegrowany z uchwytem do przenoszenia, prostym systemem
montażu, jest idealny przy łóżku i w transporcie. Posiada wbudowany zasilacz, akumulator na 5
godzin pracy i wagę poniżej 2,7 kg. élance jest perfekcyjny
Optymalizacja obsługi

élance posiada proste jednopoziomowe menu i dotykowy ekran sterujący. Technologia
Microsoft® Windows® CE tworzy godną zaufania platformę i łączność w sieci. Aktualizacje robione
są przez gniazdo USB
Centralny nadzór
Monitory élance mogą być podłączone przez sieć bezpośrednio do centrali opartej o Windows
XP. Centrala zapewnia możliwość podłączenia do 32 monitorów

Intuicyjny interfejs użytkownika
•

Podstawowe funkcje uruchamiane jednym
przyciskiem
Dotknięcie parametru na ekranie otwiera widok
szczegółów
Powiększenie liczb dla zwiększenia czytelności
obrazu
Uniwersalne ikony i jednopoziomowe menu
Uruchamianie natychmiastowego odczytu NIBP
Wyciszenie i tymczasowe zawieszanie alarmów
Zapis wybranych parametrów

•
•
•
•
•
•

Przegląd zmian i zdarzeń
•
•
•
•

Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich
parametrów do 120 godzin
Trendy ST ze wszystkich odprowadzeń do 120
godzin
Rejestr arytmii
Rejestr zdarzeń alarmowych

Centrala zbiorcza
•
•
•
•
•
•

Kontrola do 32 pacjentów na jednym ekranie
Interaktywna współpraca z monitorami
Podgląd pełnoekranowy 2 monitorów
Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich
parametrów do 14 dni
Full disclosure 72 godzinne
Rejestr wszystkich zdarzeń z krzywymi

Styl w miejscu pracy

élance ™
Monitory élance ™ są dostępne:
w kolorze białym lub czarnym
z ekranem 10,2” lub 12,1”

Parametry kliniczne:
• EKG (3-/5-odprowadzeniowe z wykrywaniem stymulatora,
analiza ST, arytmia)
• Czynność oddechowa
• NIBP
• SpO2 (Spacelabs, Nellcor, Masimo)
• Temperatura (podwójna)
• Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi podwójny (opcja)
• EtCO2 microstream (opcja)
• Trendy graficzne i numeryczne wszystkich parametrów
• Rejestr zdarzeń i alarmów

Osprzęt do monitora:
• Przewody EKG, odprowadzenia i elektrody
• Przewody i czujniki SpO2
• Wężyki i mankiety NIBP
• Przewody i czujniki temperatury
• Przewody i przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
• Linie pomiarowe EtCO2 w strumieniu bocznym

Akcesoria do monitora:
• Drukarka termiczna dwukanałowa
• Zaczep na poręcz lóżka
• Wieszaki na ścianę
• Stojak na kółkach
• Stojak na półkę

Twój nowy monitor
Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Lifemed Poland Sp.z o.o.
. Cybernetyki 19b 02-677 Warszawa Tel. 0 22 862 83 75/76
Spacelabs Healthcare Company
Headquarters: 5150 220th Ave. SE, Issaquah, WA 98029 PO Box 7018,
Issaquah, WA 98027-7018

