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Przedstawiamy Państwu urządzenie qube™ Dzięki inspiracji kryjącej się w prostocie i stylu
urządzenie qube przełamuje tradycję, stanowiąc przykład oryginalnej i nowatorskiej perspektywy
w konstruowaniu aparatów monitorujących. Niewielkie i lekkie, wyposażone w akumulator
zapewniający zasilanie na wystarczająco długi czas, urządzenie qube zalicza się do sprzętu
przenośnego, z łatwym dostępem i zwiększoną możliwością podłączania do innej aparatury —
doskonale spisuje się w placówkach pomocy doraźnej, na oddziałach ogólnych i intensywnej
opieki medycznej oraz salach pooperacyjnych. Dzięki niemu personel otrzymuje aktualne, kluczowe
informacje o stanie pacjenta w każdych warunkach — przy łóżku chorego oraz przez cały czas
transportu — co umożliwia prowadzenie leczenia na najwyższym poziomie.

Uniwersalność
Urządzenie qube można zamontować
wszędzie — na ścianie, stojaku z kółkami,
szynie na sprzęt przyłóżkowy lub w systemie
do znieczulenia ogólnego — albo w krótkim
czasie wymontować dzięki funkcji szybkiego
odłączania, zapewniającej natychmiastową
mobilność aparatu. Długi czas zasilania
z akumulatora oraz możliwość podłączenia
do dwóch akumulatorów sprawiają, że
urządzenie qube może wszędzie towarzyszyć
pacjentowi. Dzięki odporności na urazy
mechaniczne i chemikalia oraz zabezpieczeniu
przed wnikaniem cieczy do wnętrza aparatu
urządzenie qube wytrzymuje eksploatację
nawet w trudnych warunkach. Wszystkie
niezbędne funkcje udostępnia jedno
urządzenie o niewielkich wymiarach.

Dokładność
Dane pochodzące z rozmaitych źródeł,
zarówno przyłóżkowych, jak i zdalnych,
informują personel i wspomagają go podczas
oceny stanu klinicznego pacjenta. Graficzne
narzędzia diagnostyczne oraz dostępność
danych fizjologicznych z okresu do 96 godzin
zwiększają możliwości lekarzy i ułatwiają im
podejmowanie decyzji.
Pewność
Klinicyści mogą dostosowywać wyświetlany
na ekranie obraz, aby szybko uzyskać
dostęp do licznych trendów przedstawionych
w formacie graficznym i tabelarycznym
w zależności od potrzeb poszczególnych
pacjentów bądź wytycznych odnoszących
się do określonych procedur. Dzięki
możliwości natychmiastowego włączenia
widoku interaktywnego, kontroli oraz zapisu
parametrów, trendów i obliczeń lekarze mogą
uzyskać dostęp do danych fizjologicznych
pacjenta w czasie rzeczywistym. Urządzenie
qube umożliwia podejmowanie decyzji
w punkcie sprawowania opieki medycznej,
zapewniając stałe poczucie bezpieczeństwa
i pewności pacjentom oraz ich bliskim.

Jasność sytuacji
Urządzenie qube ułatwia monitorowanie

o różnych kolorach, zależnych od stopnia

stanu pacjenta dzięki dużym cyfrom,

ważności alarmu, zapalające się zarówno na

widocznym na pierwszy rzut oka na

przedniej, jak i tylnej powierzchni urządzenia,

superjaskrawym wyświetlaczu. Lampki

umożliwiają baczniejsze śledzenie alarmów.

Atrakcyjność
Elegancja i nowoczesność
detali urządzenia qube, w tym
ergonomiczność elementów
sterowania oraz wygoda rękojeści
uchwytu, budzą pozytywne
wrażenia u personelu i pacjentów.
Sztuka łączy się tu w jedno
z technologią.

Niewielka, zwarta budowa modułu
kapnografii sprawia, że idealnie
nadaje się do użytkowania wspólnie
z urządzeniem qube. Innowacyjna
konstrukcja umożliwia łatwe
podłączenie modułu do tylnej części
monitora. Jest gotowy do pracy,
zaraz po podłączeniu.

Łączność
Dzięki architekturze modularnej urządzenia

monitorami, udoskonalone śledzenie

qube można je łatwo podłączyć do każdego

alarmów oraz zwiększoną wydajność

modułu fizjologicznego firmy Spacelabs lub

połączeń zarówno przewodowych, jak

do interfejsu Flexport, co zapewnia ciągłość

i bezprzewodowych. Klinicyści mogą

pracy i ułatwia łączenie w sieć aparatury

wybierać rodzaj łączności z każdym

z różnych systemów. Ponadto w urządzeniu

monitorowanym w sieci pacjentem —

qube zastosowano protokoły łączności

w postaci widoku jednoparametrowego lub

zgodne ze standardami branżowymi,

wieloparametrowego.

umożliwiające komunikację pomiędzy
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Dzięki naszej inspiracji pacjenci oraz
ich rodziny na całym świecie mogą
doświadczyć leczenia na najwyższym
poziomie.
W każdej chwili najważniejszy jest jeden
pacjent,
jedna rodzina,
jeden uśmiech.

