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EN HJÄLP FÖR 
SMARTARE,  
SNABBARE 
OCH MER 
VÄLGRUNDADE 
KLINISKA 
BESLUT

Det här är Welch Allyn®  
Connex® Spot Monitor 

Den är enkel att använda och har stöd för omfattande 
patientmonitorering – från rutinmässig insamling av 
vitala tecken till Early Warning Score-bedömning och 
intervallövervakning. Monitorn kan också skicka 
mätvärden till ert journalsystem och därmed ge er 
omedelbar åtkomst till viktig information – när och där 
ni behöver den.

UTFORMAD MED 
PATIENTSÄKERHET I FOKUS.

Anpassade funktioner hjälper vårdpersonal 
att identifiera och reagera snabbare på 
tecken på försämring av patienten.

Vitala tecken och andra observationer 
kan skickas direkt till ert journalsystem för 
att minimera felkällor som kan uppstå vid 
manuell hantering.

Ett brett urval av välkända, kvalitativa 
fabrikat av tillbehör finns att tillgå.
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Användarvänlig med stor 
färgpekskärm och möjlighet 
till single sign on.

Välj bland 6 anpassningsbara 
Early Warning Score-protokoll 
(t.ex. MEWS, PEWS, NEWS2).

Med möjlighet att lägga till 
manuella parametrar som 
vikt, längd, andningsfrekvens, 
smärtnivå etc.

Med Connex® Spot Monitor 
är det lätt att anpassa 
och standardisera dina 
arbetsflöden.



BEDÖMER DU 
ANDNINGSFREKVENSEN 
MANUELLT? GÖR DET 
DIGITALT! 

Nu kan du, med Masimos Spo2 
teknologi, mäta andningsfrekvens 
digitalt utan att ändra arbetsflödet. 
Samla in exakta avläsningar med 
fingersensorn för att minska manuella 
felkällor.

Skydda nätverk och 
patientdata 

Vid integration till sjukhusets IT system 
säkrar vi dataöverföringen mellan monitor 
och journalsystem. Vi rättar oss efter era 
nätverks- och säkerhetsprotokoll för att 
skydda patientdata och er infrastruktur. 

• FIPS-godkänd kryptering  
av överförda data med enhets- 
och serverautentisering.

• Digitalt signerade konfigurationsfiler 
och mjukvarupaket  skyddar  
enheter från obehöriga ändringar.

• Kompatibilitet med single sign on, 
genom Imprivata, stöder snabba, 
säkra inloggningar.

• Skärmlåsfunktionen skyddar inaktiva  
enheter mot obehörig åtkomst.

• Patientdata tas automatiskt bort  
när de har skickats till journalsystemet.

Flexiport koppling gör det smidigt 
att byta manschettstorlek. 
Manschetter finns i alla storlekar 
för användning på vuxna, barn 
och neonatala patienter.

Blodtrycksmätning med 
SureBP®-teknik registrerar 
mätvärden vid uppumpning 
på cirka 15 sekunder.

Välj Braun ThermoScan® PRO 
6000-örontermometer eller 
SureTemp Plus, orala/axillära/
rektala termometrar.

Välj Masimo®, Nellcor® eller 
Nonin® SpO2.

Mätning av andningsfrekvens 
med Masimo® RRp-teknik



7000-APM Avancerat stativ med extra batteri

7000-MWS Standard stativ med skrivyta 

7000-MS3 Enkelt stativ med korg

7000-GCX Vägg stativ

6000-NC Kabel till 'Nurse call'

7000-916HS Streckkodsläsare med hölster

7000-916HSR Streckkodsläsare med hölster (RFID)

BATT22 Litiumjon batteri CSM enhet

BATT99 Litiumjon batteri APM stativ

7000-34 Slang för blodtryck (dubbel, 1.5m)

7000-35 Slang för blodtryck (dubbel, 3.0m)

7000-33 Slang för blodtryck - neonatal (3.0m)

Utökad garanti# Utökad tillverkargaranti 

SmartCare 
Prevention* Serviceavtal med förebyggande underhåll

SmartCare 
Response*

Serviceavtal med reparationstjänster och 
låneenheter

SmartCare 
Complete*

Fullserviceavtal med förebyggande 
underhåll och omfattande 
reparationstjänster

TILLBEHÖR

# Endast tillgänglig vid försäljningstillfället 
*  Tjänsten tillhandahålls hos kunden och/eller på Hillrom EMEA:s servicecenter 
* Endast tillgängligt på utvalda marknader.

Connex Spot Monitor är kompatibel med en mängd rengöringsprodukter,  
vilket gör det enklare att minska risken för korskontaminering. 

ACCESSORY POWER  
MANAGEMENT (APM) STATIV
7000-APM

Ett avancerat stativ med extra batteri, skrivyta, 
LED lampa, tillbehörskorg samt tysta hjul 
förbättrar ditt arbetsflöde. Det extra batteriet 
förlänger monitorns driftstid till 17 timmar. 

Vill du veta mer?  Kontakta din Hillrom-representant idag om du vill ha en demonstration eller 
besök hillrom.com/welchallyn

hillrom.com  

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges 
vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

Connex Spot Monitor är avsedd att användas av kliniker och medicinskt behörig personal för monitorering av vitala tecken hos alla patienter. Medicinteknisk enhet (93/42/EEG): Klass IIa Anmält 
organ: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Tillverkare: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneles Falls, NY 13153 USA. Representant i Europa: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, 
Dublin Road, Navan, County Meath, Irland. Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Welch Allyn 
rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas 
personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Welch Allyn förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, 
specifikationer och modeller. Den enda garanti Welch Allyn ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.
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