Propaq LT Monitor for kontinuerlig monitorering.

Welch Allyn Propaq® LT
Den endrer ikke bare hvordan du
overvåker pasientene. Men også hvor.

Welch Allyn Propaq LT
®

Overvåk flere pasienter på flere steder enn noen
gang før.
Høy pålitelighet, lang levetid og lave
kostnader er blant faktorene som ligger
til grunn for den mest allsidige monitoren
i dagens marked..
Propaq LT er den perfekte monitor for dagens avanserte
sykehus miljø – den lar deg flytte kontinuerlig
Monitorering til områder hvor det tidligere var teknisk
vanskelig eller for kostnadskrevende. Fordi den er
så enkel å bruke og konfigurere, er Propaq LT det
perfekte valg for sykepleiere innen allmennmedisin.
Og med sin legendariske Propaq kvalitet, vet du
at den er solid nok og pålitelig nok til at den kan
benyttes i alle akuttavdelinger og for intern transport
mellom avdelinger.
Med trådløs tilkobling og mulighet for enkeltmålinger
fungerer Propaq LT som tre monitorer i ett:
pasientmonitor, transportmonitor og monitor for
oppegående pasienter – men du betaler bare for én.

En monitor du kan bruke når – og hvor – du trenger den mest.

Utstyrt med Propaq LT storskjerm i farger og ladestasjon, er Propaq LT ideell til prosedyrebruk eller vanlig sengeovervåkning. Og med et
revolusjonerende design som er lett nok til å festes på et infusjonsstativ, solid nok for lufttransport og avansert nok for pediatrisk bruk, gir
Propaq LT deg mulighet til å overvåke flere pasienter på flere plasser enn tidligere.

VIST I FAKTISK STØRRELSE:
Welch Allyn Propaq LT veier
mindre enn et kilo.

Visningsmodi

Kvittering for alarm/tilbakestilling

Avansert Masimo teknologi inkluderer Signal Identifikasjon
og kvalitetsindikator (SIQ) og Perfusjonsindeks (PI), vist
nedenfor i tabularisk trend med kurver i skjermen.

Navigasjonstaster
Kurveutsnitt

Blodtrykk

Viktigste funksjoner:
• Enestående kvalitet og holdbarhet med støtmotstand opp til 75 g, nok
til å tåle et fall på 6 fot.
• Hjertefrekvens, 3- eller 5-ledet EKG, SpO2, NIBP og respirasjon
• Masimo SET® bevegelse-tolerant  SpO2 eller Nellcor® SpO2
• Smartcuf® bevegelse-tolerant NIBP
• Modus for neonatal, barn og voksen
• Kontinuerlig monitorering og  spot-sjekk modus
• 24-timers trender i tabell- eller grafisk form
• Lagrer opp til 20 kurveutsnitt
• Mulighet for trådløs tilkobling til Welch Allyn Acuity® Central Station
via FlexNet™ 802.11a
• Sertifisert for bruk store og små fly og helicopter av US Military

Bytt raskt mellom tre visningsmodi som passer til ditt
pleieområde (velg mellom fem alternativer). Vist på
monitoren er store numeriske verdier, og over dette 2
kurver og tabularisk trend med kurver.

Konstruert for å oppfylle kravene
i dagens sykehusmiljø.
Stor fargeskjerm (tilleggsutstyr)
Propaq LT kan uten problemer kobles til en
stor fargeskjerm. Du kan da velge mellom
visning av 4 eller 9 kurvemodi, noe som gjør
den perfekt til sengeliggende pasienter eller til
prosedyreovervåkning. Og med de mange mulighetene
for montering på bordplate og vegg er den så
fleksibel at du kan bruke den store fargeskjermen der
du trenger den mest. Standardskjermer kan kjøpes
separat til bruk med dette alternativet.

Velg mellom visningsmodi med 4 eller 9
kurver og se store, tydelige måleverdier,
kurver og alarmgrenser.

Skriv ut en A4 tabularisk trend rapport
som viser pasientdata, uthev alarm
hendelser og legg ved pasientjournal,
eller skriv ut kurvebilde.

Stor fargeskjerm
montert på vegg.

Basert på nyeste teknologi
Propaq LT kommuniserer med enhver Windows
2000/XP PC via USB port og gir brukeren mulighet til
egenkonfigurasjon av monitoren, samt å skrive ut eller
eksportere pasientdata. Propaq LT kobles til nettverk via
FlexNet 802.11a to the Acuity® Central Station for å bli
en del av en fleksibel monitoreringsløsning. Brukeren kan
velge å bruke sin trådløse Propaq LT monitor på et dedikert
802.11a nettverk eller delt 802.11a/b/g nettverk sammen
med annen sykehusapplikasjon.

Liten nok til å få plass på nattbord, lett nok til å bære rundt, kan du enkelt sette den kompakte
Propaq LT i ladestasjonen plassert ved sengesiden.

Kontakt din lokale Welch Allyn-representant hvis du ønsker mer informasjon om Propaq LT.

Alle Propaq-pasientmonitorer leveres med
Smartcuf-teknologi, en ny standard for
nøyaktige NIBP-målinger. Denne patenterte
programvaren har markedets beste yteevne og
nøyaktighet ved bevegelsesartefakter.

Denne monitoren er godkjent for bruk under
alle faser av flygning ombord i et av U.S.
Army fly.
MIL STD 461E
Militær:  CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116,
RE102, RS103.

Kun Masimo SET SpO2 sensorer, inkludert LNCS
serien av kabler og NR merket engangssensorer,
skal brukes med Masimo pulse oksimetri.
Masimo, Masimo SET, LNCS og NR er registrerte
varemerker av Masimo Corporation.

Bruk kun Nellcor® pulsoksymetri-prober, deriblant
OxiMax® klebeprober, sammen med Nellcor
pulsoksymetriutstyr. Nellcor er et registrert
varemerke for Nellcor Puritan Bennett Inc.

Welch Allyn European Customer Service,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
Telephone: +353 46 906 7790    Fax: +353 46 906 7754
www.welchallyn.com
Med enerett. Acuity, Propaq og Smartcuf er registrerte varemerker for Welch Allyn. FlexNet er et varemerke for Welch Allyn. Andre produkt- og firmanavn
som er nevnt i dette dokumentet er kun for identifikasjon og kan være varemerker eller registrerte varemerker for de tilhørende produsentene.
© 2009 Welch Allyn  SM2832NO Rev F

Welch Allyn Acuity® Central Monitoring
Station bruker Aruba Mobile Edge Architecture
med beste HIPAA sikkerhet, en overlegen
stemme og data nettverk løsning med høy
tilgjengelighet for kritiske applikasjoner.

