
Monitor Przyłóżkowy
Seria SVM-7500



Do zaawansowanego monitorowania

Intuicyjny ekran dotykowy
Ekran dotykowy zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Wystarczy dotknąć obszaru danych pacjenta  lub parametru 
aby zobaczyć więcej informacji lub zmienić ustawienia. Prosta obsługa pomaga skupić się na pacjencie.

120 godzin zsynchronizowanych danych przeglądu
Zapisywanych jest do 120 godzin danych przeglądu.

Ekrany przeglądu są zsynchronizowane w celu łatwej analizy zdarzeń z różnych perspektyw. Przejrzyste okna 
przeglądu pomagają w podejmowaniu decyzji klinicznych.

Trend tabelaryczny Full disclosure Historia alarmów

Interbed daje szybki dostęp do dowolnego pacjenta w sieci
Z dowolnego monitora można sprawdzić informacje o parametrach życiowych i stany alarmowe każdego innego 
monitora w sieci. Z pomocą funkcji Interbed możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie stanu każdego pacjenta. 
Prowadzi to do lepszej opieki and wszystkimi pacjentami.

Ekran wielu łóżek Okno pojedynczego łóżka



SVM-7503
10.4” LCD 

SVM-7523
12.1” LCD

Obsługa przyjazna użytkownikowi
Przewodnik na ekranie z pomocnymi ilustracjami ułatwia obsługę monitora i wykonywanie podstawowych 
czynności nawet początkującym użytkownikom.

Przewodnik zawiera również wyjaśnienia skrótów parametrów, arytmii oraz ikon, które można znaleźć we 
wszystkich monitorach firmy Nihon Kohden.

Wygodna obsługa pomaga skupić się na lepszej opiece nad pacjentem.

Niezawodność, jakość oraz wydajność
Aby zapewnić wysoką jakość i wydajność monitory przyłóżkowe SVM-7500 zostały zaprojektowane oraz 
wyprodukowane z zachowaniem tych samych surowych standardów, co inne produkty firmy Nihon Kohden.

Najwyższa jakość firmy Nihon Kohden przekłada się na doskonały całkowity koszt posiadania i najlepszy zwrot 
inwestycji przez cały okres użytkowania produktu.

Parametry Arytmie Ikony

Przewodnik ekranowy

Lista skrótów



Wyświetlacz

    SVM-7501, SVM-7503 10.4-calowy, kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD

    SVM-7521, SVM-7523 12.1-calowy, kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD

Rozdzielczość 800 x 600 pkt.

Liczba przebiegów

    SVM-7501, SVM-7503 4

    SVM-7521, SVM-7523 6

Parametry

    SVM-7501, SVM-7503 EKG, Oddech, NIBP, SpO2, Temperatura

    SVM-7521, SVM-7523 EKG, Oddech, NIBP, SpO2, Temperatura, IBP, CO2

Zapisane krzywe 120 godzin jednej krzywej EKG (lub SpO2 gdy nie jest mierzone EKG)

Wykres trendu 120 godzin

Lista wartości numerycznych 120 godzin

Przegląd arytmii 120 godzin

Historia alarmów 120 godzin

Czas pracy baterii 6 godzin

Rejestrator 3 przebiegi

Interfejs sieciowy Standardowy

Interbed 8 łóżek

Wymiary 330 SZ x 274 W x 156 G mm

Waga 4 kg

Diagnos Sp z o.o.
ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa
tel: +48 22 331 05 01...04
fax: +48 22 331 05 00

Niniejsza ulotka może zostać w każdej chwili zmodyfikowana lub zastąpiona przez firmę Nihon Kohden bez uprzedzenia


