Ultraview DM3
monitorowanie ciągłe i chwilowe

Proste i szybkie monitorowanie parametrów
życiowych

Ultraview DM3 łączy w sobie prostotę działania
monitora ambulatoryjnego ze złożonym, ciągłym
monitorowaniem, dostarczając lekarzom uniwersalnego
rozwiązania dla dokładnego i skutecznego
monitorowania podstawowych parametrów życiowych
pacjentów dorosłych i pediatrycznych (z wyłączeniem
noworodków).

Tryb MON - ciągłe monitorowanie parametrów
życiowych z obsługą lokalnych alarmów, w
przypadku pacjentów w cięższym stanie.

Jedno rozwiązanie w różnych stanach pacjenta
Wyobraź sobie wygodę, jaką daje możność
dostosowania się do zmian stanu pacjenta, bez
potrzeby użycia dodatkowego sprzętu.

Tryb SPOT - podczas regularnej pracy gromadzi
odczyty danych i zapisuje je w postaci rekordów
poprzez interfejs ICS HL7, w celu przeglądu i
dokumentacji wewnątrz elektronicznego systemu
rejestracji danych.

Dodatkowe wejścia danych
(w trybie SPOT)
• Oddech (czujnik Tap Pad lub ręcznie)
• Ocena bólu (0 do 10)
• Pozycja pacjenta
• Kontrola (pooperacyjna)
• Identyfikator lekarza

Podczas regularnej pracy, tryb SPOT uzupełnia przebieg
pracy klinicznej, ułatwiając pomiary, gromadzenie i
transmisję danych pacjenta do EMR (elektronicznego
rejestratora medycznego). Oprócz pomiaru
podstawowych parametrów, lekarz może ręcznie
wprowadzać dodatkowe informacje. Dzięki użyciu
opatentowanego czujnika oddechu - Respiration Tap
Pad - lekarz może skupić się na modelu oddechowym
pacjenta, pozwalając monitorowi na obliczanie i
zapamiętywanie częstości oddechu pacjenta.

W przypadkach, gdy wymagana jest większa czujność,
Ultraview DM3 może być wprowadzony w tryb MON,
aby prowadzić ciągłe monitorowanie z obsługą
alarmów. Wewnątrz tej procedury lekarz może łatwo
uruchomić automatyczny pomiar okresowy ciśnienia
krwi na podstawie protokółu oddziału szpitalnego.

Możliwości pomiarowe
Monitor Ultraview DM3 dokonuje pomiaru SpO2, częstości tętna, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) i
temperatury. Może on być używany na każdym oddziale medycznym, w którym niezbędne jest monitorowanie
podstawowych parametrów życiowych. Wewnątrz-szpitalne zastosowania obejmują chirurgię, badania
klasyfikacyjne w systemie Triage (E.D.) oraz opiekę podstawową; zastosowania ambulatoryjne uwzględniają opiekę
w ratownictwie medycznym oraz chirurgię w oddziałach jednego dnia.
SpO2
• Wybór techniki : Masimo® lub Nellcor® SpO2
• Ciągłe wyświetlanie krzywej w trybie MON

Częstość pulsu
• Automatyczny wybór źródła2 na podstawie krzywej
SpO2
• Alternatywne źródło - NIBP

NIBP
• Różne tryby pomiaru:
− Pomiar pojedynczy, epizodyczny
− STAT
− Okresowy (q minut)
− Trzy dowolne okresy, konfigurowane w
protokole szpitalnym

Temperatura
• Opcjonalne algorytmy odczytywania temperatury
wg IVAC:
− W ustach po ~7 sekundach z użyciem czujnika
Turbo Temp®
− Pod pachą po ~21 sekundach z użyciem
czujnika Tri-Site®
• Ręczne wprowadzanie, jeżeli pomiar z innego
źródła.

Kolorowy ekran dotykowy monitora Ultraview DM3 dostarcza wyraźnej, eleganckiej prezentacji danych
pacjenta. Czytelnie oznaczone przyciski ekranowe pozwalają na szybkie uruchamianie i wprowadzanie
mierzonych parametrów. Przy użyciu prawidłowo skonfigurowanego dla portu USB czytnika kodu
kreskowego,, monitor Ultraview DM3 pozwala na szybkie i dokładne wprowadzanie danych identyfikacyjnych
pacjenta.

Specyfikacja Techniczna
Ekran

Przekątna 7.0" / 17.78 cm, kolorowy TFT-LCD

Sterowanie

Ekran dotykowy

Masa

1.81 kg

Wymiary

(25.4 cm W x 15.2 cm H x 15 cm D)

Czas pracy na
akumulatorze

Minimum 8 h
Ładowanie 3-4 h

Wodoodporność

IPX1 na krople wody

Sieć

tCP/iP
Połączenie z HL7 przez ICS G2

Drukarka

Termiczna 50 mm ( opcja)

Pamięć danych

Tryb SPOT: do 1,000 pomiarów
Tryb MON: do 72 h trendu

Wyposażenie i elementy zużywalne
Wysokiej jakości elementy zużywalne i wyposażenie są ważne
dla działanie systemu monitorującego, a także dla ekonomicznej
i skutecznej opieki nad pacjentem. Wszystkie elementy
zużywalne i wyposażenie firmy Spacelabs są doskonale
zaprojektowane i testowane, co zapewnia optymalne działanie
systemu.

Wózek- o małej powierzchni rzutowanej
na podłogę, dopełnia kompaktowy profil
konstrukcji monitora, pozwalając
użytkownikowi na ustawienie go na
najmniejszej powierzchni.

Spacelabs Healthcare oferuje następujące wyposażenie:
•
•
•

Kable i czujniki do SpO2
Węże i mankiety do NIBP
Sondy temperatury i osłony sond
jednorazowego użycia

Serwis i pomoc techniczna
Ultraview DM3 dostarczany jest z zestawem startowym,
zawierającym elementy jednorazowego użycia i naładowany
akumulator, co pozwala na natychmiastowe użycie
monitora.
Każdy monitor posiada standardową, dwuletnią gwarancję i
objęty jest serwisem firmy Spacelabs, obejmującym 24-godzinną
i 7-mio dniową pomoc telefoniczną, szybki dojazd personelu w
przypadku napraw oraz łatwo dostępne, pełnowartościowe
części zamienne.

Wieszak- Zawieszenie ścienne DM3
pozwala na zaoszczędzenie miejsca na
podłodze, przy łóżku pacjenta. Ramię
montażowe może być zamawiane
oddzielnie i instalowane na istniejącej
szynie montażowej GCX.
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