
Monitor Centralny
CNS-9101

Zaprojektowany dla bezpieczeństwa pacjenta



Wszyscy pacjenci
są bezpiecznie monitorowani



Zaprojektowany dla bezpieczeństwa pacjenta System Centralnego Monitorowania



Ulepszona opieka nad wieloma 
pacjentami z monitorem centralnym

Od opieki przy łóżku do całkowitej opieki

Efektywne monitorowanie pacjenta zależy od wczesnego wykrywania zmian jego stanu. Ciągłą czujność 
personelu nad wszystkimi pacjentami jest ideałem,  ale ma swoje ograniczenia, szczególnie  podczas 
nocnej zmiany lub w sytuacji niedoboru personelu. Wtedy istnieje ryzyko przeoczenia zmiany stanu 
pacjenta.
Monitor centralny w sposób ciągły nadzoruje każdego pacjenta. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo 
pacjenta oraz wspiera personel. Jeden monitor centralny CNS-9101 może mieć pieczę nad 48 pacjentami.



Wspomaganie opieki nad pacjentem 
z monitorem centralnym CNS-9101
Więcej pacjentów - ciągła opieka do 48 pacjentów

CNS-9101 może monitorować 48 pacjentów.
Do 24 pacjentów może być obserwowanych na 24” ekranie. Przy użyciu dwóch monitorów można śledzić 
48 pacjentów. Pozwla to na sprawną opiekę nad pacjentem oraz usprawnia przebieg pracy personelu 
medycznego odpowiedzialnego za wielu pacjentów.
Wszyscy pacjenci są bezpiecznie monitorowani.

Bardziej intuicyjna obsługa - wygodniejsza opieka nad pacjentem

Prosta i szybka obsługa pozwala na skupienie się na pacjencie dla lepszej opieki. Wystarczy kliknąć 
obszar danych o pacjencie lub parametrze aby wyświetlić więcej informacji lub zmienić ustawienia.
Pięć przycisków funkcyjnych u dołu 
ekranu daje natychmiastowy dostęp 
do często używanych okien i funkcji.

Bardziej elastyczny przegląd - wspiera podejmowanie decyzji

Okna przeglądów są zsynchronizowane czasowo, możliwe jest przełączenie między różnymi widokami 
tego samego zdarzenia. Możliwe jest przeglądanie zdarzeń arytmii z ostatnich 5 dni jako full disclosure, 
graf trendu lub dane numeryczne. Zsynchronizowany przegląd pozwala na szybki dostęp do różnorodnych 
informacji w celu wspierania podejmowania decyzji o opiece nad pacjentem.
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SPECYFIKACJA

Zestawienie systemu (hardware/software)

Hardware (16 pacjentów): Jednostka centralna* MUC-911R
Moduł LCD VLC-912R
Kabel zasilający,klawiatura, mysz

Software: QP-914P (Oprogramowanie dla 16 pacjentów)
QP-915P (Zestaw rozszerzenia do 24 pacjentów)
QP-916P (Zestaw rozszerzenia do 32 pacjentów)
QP-917P (Zestaw rozszerzenia do 48 pacjentów)

*Przy zakupie sprzętu oraz lokalnej instalacji 
oprogramowania należy spełnić następujące wymagania 
sprzętowe: Wymagania sprzętowe:

OS: WindowsR 7 Professional SP1 (32bit)
Procesor: 3.2GHz lub szybszy procesor dwurdzeniowy
Pamięć: 2 GB lub więcej
Dysk twardy: 200 GB lub więcej, minimum 200 GB miejsca na dysku C

Mysz/Klawiatura: Standardowa klawiatura 101 USB i mysz kompatybilne
Monitory: 24” LCD, rozdzielczość 1920x1080
Głośnik: Zewnętrzny lub wewnętrzny głośnik

SIEĆ LIFE SCOPE
Sieć szpitalna
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Nadajniki

Gabinet lekarza

Serwer
NetKonnect

Firewall

Internet

Przeglądarka 
internetowa

Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation.
Niniejsza publikacja może w każdej chwili zostać zmodyfikowana lub zastąpiona przez firmę Nihon Kohden bez uprzedzenia.
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