
Uppkopplad för livet
Connex Spot Monitor skickar viktig information dit 
du behöver den, när du behöver den
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Ta snabba, välgrundade
kliniska beslut vid mätning av 
vitala tecken

DET HÄR ÄR 
WELCH ALLYN® 
CONNEX® SPOT 
MONITOR

Connex® Spot Monitor är enkel att använda och har stöd för omfattande 
patientmonitorering – från rutinmässig insamling av vitala tecken till EWS-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.

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

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

3   Ett brett urval av välkända, kvalitativa 
fabrikat av tillbehör finns att tillgå. 

4   Integrerad dataöverföring med fler 
än 90 journalsystems-leverantörer 
globalt, inklusive Cambio Cosmic, 
Cerner och Take Care. 

Skanna
användar-ID

Skanna
patient-ID

Ta mätvärden,
observera EWS,
spara och skicka

Vitala parametrar 
automatiskt

tillgängliga i ert 
journalsystem

FULLSTÄNDIG 
UPPSÄTTNING 
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INTEGRATION...

”Genom att personalen inte behövde manuellt hantera patienters 
mätvärden har vi förkortat tiden för att dokumentera en full 
uppsättning NEWS-observationer med 52 %.”1

Teknologi hjälper er att snabbare upptäcka försämring hos patienter. 
Genom att använda en fullt ansluten patientmonitor för att mäta 
vitala tecken med ett Early Warning Score-system, som NEWS2, kan 
vårdpersonal snabbare ställa diagnoser och behandla patienter.
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Kontakta din lokala Hillrom-representant eller kundtjänst om du vill ha mer information.

hillrom.com  

Källa
¹ Imperial paper: MC14994SE-RevA_Capio_S-t_Gorans_sjukhus_i_Stockholm_CaseStudy-HR  

Connex Spot Monitor (CSM) och Connex monitor för vitala tecken (CVSM) är avsedda att användas av läkare och behörig medicinsk personal för övervakning av vitala tecken på alla typer 
av patienter.  Additionally, the CIWS handles supply power to Welch Allyn 3.5V instruments. The Connex Central Station System (CCSS) is intended to be used by clinicians for the central 
monitoring of patient data and alarms collected with Connex monitors. CSM är en medicinteknisk produkt (93/42/EEG) av klass IIa.  CVSM är en medicinteknisk produkt (93/42/EEG) av klass 
IIb. 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. Dessa medicinska enheter är reglerade sjukvårdsprodukter som, i enlighet med denna förordning, är försedda med CE-märkning. Läs 
noggrant 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. 

Hillrom förbehåller sig rätten att göra ändringar vad beträffar design, detaljuppgifter och modeller utan föregående meddelande. Den enda garanti Hillrom ger är den uttryckliga skriftliga 
garanti som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter. Kontakta oss på https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html om du behöver detaljerad 
information
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OM HILLROM
Hillrom är en global ledare inom medicinteknik vars 10 000 anställda har ett enda syfte: 
Att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare genom att främja uppkopplade 
lösningar i vården. Runt om i världen påverkar våra innovationer över 7 miljoner patienter 
varje dag. De bidrar till tidigare diagnos och behandling, optimerar den kirurgiska 
effektiviteten och påskyndar patienters återhämtning samtidigt som klinisk kommunikation 
förenklas och vården förs närmare hemmet. Vi möjliggör dessa resultat tack vare 
uppkopplade smarta sängar, säkra förflyttningar av brukare och patienter, tekniker för 
bedömning och övervakning av patienter, samarbetsverktyg för vårdpersonal, produkter 
för respiratorisk vård, avancerad utrustning för operationssalen samt mycket mer. Detta ger 
användbara insikter i realtid där vården utförs. Läs mer på hillrom.com.

Vi på Hillrom är glada över att samarbeta med Sepsisfonden ”Ett viktigt mål för Sepsisfonden är att 

förhindra onödiga dödsfall på grund av sepsis och minska seneffekterna för de som överlever sepsis”, 

säger Ulrika Knutson, grundare och kommunikationschef för Sepsisfondens Insamlingsstiftelse 

i Sverige.  ”Vi vet att tidigare diagnos och behandling av sepsis kan rädda många liv i Sverige 

varje år, och vi är mycket glada över att samarbeta med Hillrom.  Tillsammans bidrar vi till att öka 

medvetenheten kring sepsis i både primära och sekundära vårdmiljöer och strävar efter att uppnå 

verkliga förändringar när det gäller att möjliggöra tidig diagnos av sepsis.” 


