Monitoração : Monitores de Paciente iPM 8/10/12

Monitores de Paciente iPM 8/10/12

Avaliação: Ainda Não Avaliado
Preço:
Preços de venda:

Pergunte sobre este produto
Fabricante: MINDRAY

Descrição
A linha iPM engobla monitores multiparamétricos sofisticados e portáteis, que fornecem uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas.

Versáteis e facilmente adaptáveis para atender qualquer aplicação médica e perfil de paciente através de sua arquitetura mista (pré-configurado e modular), aliado a conectividade a uma central de monitoração, estes monitores fornecem tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, incluindo ECG de 12 derivações, Debito Cardíaco, Capnografia e Analise de Agentes Anestésicos, cobrindo todos os requisitos médicos.

Disponível em três versões: iPM 8, iPM 10 e iPM 12.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

·

O visor TFT de 8.4’, 10.4’ ou 12.1’ de 800 x 600 pixels, configurável para até 8 curvas, possibilita a visibilidade máxima de dados para os parâmetros mais críticos

·

Possui tela sensível ao toque oferecendo a flexibilidade superior necessária para o gerenciamento do paciente

·

Arquitetura mista (pré-configurado e modular)

·

Parâmetros de ECG (3, 7 ou 12 derivações), SpO2 (Mindray, Nellcor ou Masimo), PNI, Temp., 2 canais de PI (possibilidade de 4 canais no iPM12), Debito Cardíaco, Capnografia (Side, Micro ou Mainstream) e Analise de Agentes Anestésicos.

·

Redes com ou sem fio com sistema de monitoramento central Hypervisor VI, até 32 leitos em um grupo.

·

Protocolo HL7 pronto para conexão HIS

·

Bateria de íon de lítio recarregáveis oferecem até 8 (para iPM12) horas de tempo de trabalho

·

Gravador térmico integrado (opcional) de 3 traços para impressão do histórico de dados e de dados em tempo real

·

Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

