
Welch Allyn
Monitor funkcji życiowych Connex® 
Spot Monitor



Monitor z trybami pomiaru funkcji życiowych, monitorowania w programowanych 
odstępach oraz programowaną skalą oceny stanu pacjenta. Opcja komunikacji z 
elektroniczną dokumentacją medyczną daje personelowi klinicznemu natychmiastowy 
dostęp do informacji o pacjencie — w miejscu i czasie, gdzie są one wymagane.

Welch Allyn  
Monitor funkcji życiowych Connex® 
Spot Monitor
Dokładny, zautomatyzowany pomiar funkcji życiowych z transferem wyników 
do elektronicznej karty pacjenta wprost z miejsca pomiaru to większe 
bezpieczeństwo pacjenta oraz szybsze i dokładniejsze decyzje kliniczne.

Statyw z systemem zasilania i zarządzania 
akcesoriami z technologią WhisperDrive™
 >  Unikalne opcje zasilania zapewniają gotowość do działania nawet wtedy, 

gdy poprzednia zmiana zapomni naładować urządzenie

 >  Technologia WhisperDrive umożliwia płynne i ciche manewrowanie 
monitorem bez zakłócania spokoju pacjentów

 >  Oświetlenie LED umożliwia pracę w ciemnych pomieszczeniach bez 
zakłócania spokoju pacjentów

 >  Mała powierzchnia robocza to większa ergonomia i wygodna opcja 
sporządzania notatek

 >  Rozmieszczenie akcesoriów zapobiega plątaniu i uszkodzeniu czujników

 >  Uchwyt do przechowywania środków dezynfekcyjnych zapewnia 
utrzymanie urządzenia w czystości

Proste opcje aktualizacji — pomagają chronić inwestycję

Przeznaczone do pracy w środowisku medycznym/chirurgicznym z 
łatwym w obsłudze, konfigurowalnym ekranem dotykowym. Zabezpiecz 
swoją inwestycję proponowanymi opcjami wsparcia technicznego, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i efektywność pracy:

> Czujniki SpO2 Masimo®
>  Czujniki SpO2 Nellcor® 

OxiMax™
> Czujnik SpO2 Nonin®
>  Pomiar temperatury 

Braun PRO 6000

> Skanowanie kodów kreskowych 
>  Zgodność z szeregiem sieci 

bezprzewodowych i protokołów 
zabezpieczeń

>  Dostęp do zdalnych aktualizacji 
oprogramowania i akcesoriów USB

Poprawa jakości opieki medycznej i 
poziomu zadowolenia pacjentów. 
>  Eliminacja błędów i pominięć wynikających z ręcznego wprowadzania 

danych dzięki zautomatyzowanemu transferowi wyników pomiarów  
i innych danych bezpośrednio do elektronicznej karty pacjenta

 >  Pola z możliwością indywidualnej konfiguracji dla pełnego 
dokumentowania stanu pacjenta w miejscu badania, eliminują 
konieczność ręcznego wprowadzania danych na komputerze.

 >  Zgodność z szeroką gamą środków dezynfekujących to 
ograniczenie ryzyka przenoszenia zakażeń szpitalnych

 >  Wiodące w branży technologie pomiarów zapewniają dokładność 
badań pacjentów w różnych grupach wiekowych



  

Usługi Partners in CareSM dla monitora funkcji 
życiowych Connex Spot
Welch Allyn oferuje pełny zestaw usług chroniących inwestycje 
w ośrodku zdrowia oraz zapewniających personelowi szpitala 
ciągły dostęp do sprzętu wymaganego do podejmowania 
decyzji klinicznych.

 >  Unikalne rozwiązanie — zapewnia dostawę monitorów skonfigurowanych 
fabrycznie według podanej przez klienta specyfikacji

 >  Szkolenie w zakresie naprawy i serwisu urządzeń dla personelu 
biomedycznego — umożliwia personelowi szpitala konserwację  
i naprawę urządzeń

 >  Programy wsparcia technicznego — obejmują części i akcesoria 
konieczne do efektywnej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń

 >  Serwisowy panel kontrolny — umożliwia proaktywne monitorowanie 
podłączonych urządzeń, tworzenie konfiguracji i zdalne wsparcie

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów
 >   Opcja programowanych skal ostrzegania o stanie pacjentów  

w miejscu badania umożliwia specjalistom wczesne wykrycie  
i dokumentowanie symptomów pogorszenia stanu pacjenta 

 >   Możliwość zastosowania trzech wybranych i stosowanych 
protokołów, takich jak MEWS itp.

 >   Prezentacja na ekranie konkretnej procedury stosowanej w 
ośrodku w oparciu o wyniki badania pacjenta pomaga personelowi 
medycznemu w wyborze właściwej procedury oraz przyspiesza 
proces podejmowania decyzji klinicznych

Poprawa satysfakcji i efektywności personelu ośrodka
 >  Zaprojektowany przez klinicystów z myślą o podniesieniu poziomu zadowolenia i efektywności personelu
 >  Intuicyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym upraszcza naukę i obsługę
 >  System podpowiedzi na ekranie pomaga niedoświadczonym użytkownikom w obsłudze i korzystaniu z 

funkcji klinicznych

Zabezpieczenie danych osobowych pacjentów
 >  Opcjonalny ekran logowania ogranicza dostęp do chronionych danych o stanie pacjentów 
 >   Dodatkowe funkcje, takie jak np. skróty, pomagają chronić dane osobowe i kliniczne pacjentów
 >   Automatyczne usuwanie danych pacjentów po przesłaniu wyników do elektronicznej dokumentacji medycznej
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AKCESORIA

7000-APM  Statyw z systemem zasilania i zarządzania akcesoriami do monitora Connex Spot Monitor
7000-MS3  Klasyczny statyw mobilny do monitora funkcji życiowych Connex Spot Monitor
7000-GCX  Mocowanie ścienne monitora Connex Spot GCX VESA
6000-NC  Przewód przywołania pielęgniarki VSM 6000
7000-916HS  Czytnik kodów kreskowych HS1 2D
106275  Przewód USB zestawu komunikacyjnego
6000-50  Pamięć USB z ustawieniami konfiguracyjnymi VSM 6000
7000-PS  Zasilacz (wymagany, jeśli monitor nie jest wyposażony w statyw zasilający lub mocowanie ścienne)
BATT22  Akumulator litowo-jonowy CSM 
BATT99  Akumulator litowo-jonowy do statywu z systemem zasilania i zarządzania akcesoriami APM
4500-35  Dren ciśnieniomierza z końcówką FlexiPort (3 m; 10 stóp)
7000-33  Dren ciśnieniomierza dla noworodków (3 m; 10 stóp)
LNCS-DCIP  Wielorazowy czujnik SpO2 na palec typu Masimo — pediatryczny
D-YS  Czujnik Nellcor Dura-Y®
D-YSPD  Pediatryczny czujnik na palec Nellcor PediCheck® (wymaga czujnika D-YS)
2360-010  Wielorazowy czujnik SpO2 Nonin pediatryczny (2 m)
S1-CSM-5  Kompleksowy Program Wsparcia CSM, 5 lat
S2-CSM-5  Biomedyczny Program Wsparcia CSM, 5 lat
S4-CSM-5  Przedłużenie gwarancji CSM, 5 lat

Dostępne są także roczne i dwuletnie plany serwisowe.

MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH CONNEX SPOT MONITOR 7100 7400 7500

Parametry

SureBP® NIBP 8 8 8

Pomiar temperatury SureTemp® Plus Y Y O Y O

Pomiar temperatury w uchu Braun PRO 6000 Y Y O Y O

Czujnik SpO2 Masimo lub Nellcor OxiMax® 8 8

Czujnik SpO2 Nonin Y Y

Komunikacja

Wi-Fi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Akcesoria

Statyw mobilny klasyczny Y Y Y

Statyw z systemem zasilania i zarządzania akcesoriami APM Y Y Y

Mocowanie ścienne GCX Y Y Y

Czytnik kodów kreskowych Y Y Y

8 W zestawie Y Opcjonalnie O Z możliwością rozbudowy

Dostępne konfiguracje


