
 

 

Monitor centralny 
CNS-6201 

Zaprojektowany z myślą 
o bezpieczeństwie pacjenta 

System monitoringu centralnego 

 

Zdjęcie 
przedstawia 
urządzenie 
z wyposażeniem 
opcjonalnym 
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 Sala szpitalna 

 może być pokojem 

z widokiem 
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Podwójny szeroki ekran 

Pojedyncza jednostka centralna może być wyposażona w dwa 
ekrany działające niezależnie i wyświetlające różne informacje. 
Na dwóch wyświetlaczach ekranowych możliwym jest 
przeglądanie 

wszystkich istotnych informacji o pacjentach. 

Do  32 pacjentów    

System umożliwia jednoczesne monitorowanie do 32 pacjentów. 

Łatwość konfiguracji alarmów 

Na pojedynczym ekranie można skonfigurować alarmy dla 8 
podstawowych parametrów. 

Ekran dotykowy 

Zapewnia łatwą i szybką obsługę. Wystarczy dotknąć parametru, 
w którym chce się wprowadzić zmiany. 

Wiarygodność alarmów 

Możliwość przeglądu parametrów alarmu i warunków 
pomiarowych na ekranie podglądu alarmów pozwala 
zmniejszyć liczbę fałszywych zgłoszeń. 

Swobodne przechowywanie danych do 

72 godzin 

Możliwość przeglądu parametrów danego zdarzenia na 
różne sposoby dzięki synchronizacji w czasie 
dziewięciu różnych ekranów podglądu. 
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Do 32 pacjentów 
Centralny monitor CNS-6201 umożliwia jednoczesne monitorowanie do 32 pacjentów. 

Wszystkie monitory przyłóżkowe z serii Life scope można podłączać za pośrednictwem sieci 

Ethernet LAN. Istnieje również możliwość monitorowania sygnałów z nadajników 

telemetrycznych przy użyciu odbiornika zbiorczego w celu stworzenia przewodowego, 

bezprzewodowego lub mieszanego systemu monitorowania idealnie dostosowanego do 

potrzeb placówki. 

Zmienny układ 

ekranu dla 

dowolnej liczby 

pacjentów 

 
32 pacjentów (ekran podwójny) 

1 fala 1 fala 

16 pacjentów 12 pacjentów  10 pacjentów  

1 fala 2 fal 2 fal 

8 pacjentów 6 pacjentów 4 pacjentów  

1 fala 2 fal 3 fal 

3 fal 4 fal 6 fal 
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Łatwość konfiguracji 
alarmów 
Na jednym ekranie można ustawić poziomy alarmowe dla 8 podstawowych parametrów. 

Ekran konfiguracji wartości granicznych dla wielu 
pacjentów 

Ekran konfiguracji wartości granicznych dla wielu pacjentów pozwala na 
sprawniejsze ustawianie alarmów. Na pojedynczym ekranie wyświetlane są 
poziomy alarmowe nawet dla 8 pacjentów, co umożliwia kontrolę i zmianę 
ustawień alarmów mając porównanie z innymi pacjentami. 

 

Ekran dotykowy 
Sposób korzystania z menu jest zbliżony do obsługi innych monitorów z serii Life 
scope. Zaledwie 3 kroki wystarczą do uruchomienia większości funkcji. 
Wyświetlacz LCD NKD-ELO24 (24-calowy, kolorowy) umożliwia obsługę monitora 
za pomocą ekranu dotykowego. Możliwe jest również korzystanie z innych 
wyświetlaczy i obsługiwanie monitora za pomocą klawiatury i myszy. 
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Wiarygodność alarmów 
Typowe monitory centralne zgłaszają zbyt wiele fałszywych alarmów, co sprawia, że 
obsługa nie może na nich polegać. Duża liczba fałszywych alarmów wynika 
z alarmów technicznych oraz nieodpowiednio dobranych ustawień alarmów. 

Aby to usprawnić, w modelu CNS-6201 dodano nowe okno 
zdarzeń alarmowych Multi Patient Alarm Event. Funkcja 
pomaga zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i zapewnić 
pacjentowi opiekę najwyższej jakości. 

Ukrywanie i wyświetlanie typów alarmów 

Przy pomocy okna zdarzeń alarmowych dla różnych pacjentów można ukryć lub wyświetlić alarmy określonego 
typu. 

 

• Alarm wartości granicznej 

Alarmy dla czynności życiowych wskazują stan poszczególnych 
parametrów. 

• Alarm arytmii 

System pozwala skontrolować częstość występowania 
przypadków arytmii na jednym ekranie.  

Dzięki temu ukazywana jest skuteczności leków 
przeciwarytmicznych. 

• Alarmy techniczne 

Alarm może być pomocny w zarządzaniu cyklem wymiany 
elektrod. 

 

 

Sygnał stanu 

technicznego 

System umożliwia wyświetlanie za pomocą 
oznaczenia kolorystycznego częstości 
występowania alarmów technicznych 
w ciągu ostatniej godziny. Prezentuje to w 
prosty sposób warunki pomiarowe, jak np. 
podłączenie elektrod czy występowanie 
szumu. 

Zielony (Dobre): 

poniżej 10 alarmów w ciągu godziny 

Żółty (Umiarkowane): 
od 10 do 29 alarmów w ciągu godziny 

Czerwony (Złe): 
powyżej 30 alarmów w ciągu godziny 
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Opcje dla alarmów 

Opcjonalny sygnalizator 
alarmu 

Sygnalizator alarmu na górze wyświetlacza 

jest wyraźnie widoczny z odległości. Pulsujące 

lub stałe światło oraz jego kolor sygnalizują 

rodzaj alarmu. Pulsujący sygnalizator alarmu 

można również zsynchronizować z częstością 

akcji serca, ciśnieniem krwi lub SpO2 

wybranego pacjenta.  

 

Oznaczanie poziomu alarmowego z pomocą koloru 

Alarmy sygnalizowane są za pomocą pulsującej ramki i podświetlonego komunikatu. 
Kolor czerwony oznacza alarmy KRYTYCZNE, a kolor pomarańczowy alarmy OSTRZEGAWCZE. 
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Swobodne przechowywanie 
danych do 72 godzin 
Synchronizacja danych 

Wszystk ie  9  ekranów podglądu jes t  ze  sobą  
zsynchroni zowany c zasowo,  co,  w przypadku 
zg łos zenia a larmu lub  wykryc ia  ary tmi i ,  
pozwala na s zc zegółowe prze j r zenie zapisu 
tego zdarzenia na innych ekranach podglądu 
w postac i  pe łnego zapisu EKG, kr zywej  t rendu  
lub wartośc i  l ic zbowych.  

9) Okno zdarzeń alarmowych
System pozwala wyświetlić 
listę alarmów z ostatnich 
72 godzin dla 8 osób 
jednocześnie. Dostępne są 
3 typy ekranów alarmu: alarmy 
czynności życiowych, alarmy 
arytmii i alarmy techniczne. 

1) Krzywe trendu 
System umożliwia 
wyświetlenie krzywych trendu 
dla 4 parametrów i 2 zdarzeń 
z ostatnich 72 godzin. 

2) Tabela trendów 
System pozwala wyświetlić 
w postaci tabeli liczbowe 
wartości zmierzonych 
parametrów z ostatnich 
72 godzin. 

3) Parametry 
hemodynamiczne 
Na pojedynczym ekranie 
w 8 rzędach można wyświetlić 
do 256 pomiarów parametrów 
hemodynamicznych. 

4) Zapis arytmii 
Dla każdego pacjenta można 
zachować i przeglądać do 768 
ośmiosekundowych epizodów 
arytmii. 

9 sposobów 

Synchroniza 



 

8 

 

  

przeglądu danych 

5) Zapis załamków ST 
Pliki zapisu załamków ST 
tworzone są w określonych 
odstępach czasu. System 
pozwala zapisać do 4.320 plików. 
Jednocześnie można wyświetlać 
7 plików. 

6) Pełny zapis EKG 
Przy użyciu opcjonalnego pakietu 
programu dla każdego pacjenta 
można przechowywać i przeglądać 
sześć 72-godzinnych pełnych 
zapisów EKG. 

7) Analiza 
12-odprowadzeniowego 
EKG 
System umożliwia 
prezentację dla 
12-odprowadzeniowego 
EKG analizy kształtu fali, 
średniego kształtu fali, 
porównania kształtów fali 
oraz raportów analizy 
z monitorów 
przyłóżkowych. 

8) Historia występowania 
alarmów 
W odniesieniu do każdego łóżka 
możliwe jest zapisanie 1.000 
ostatnich plików. Okno historii 
alarmów zawiera listę plików wraz 
z czasem utworzenia raportu, 
poziomami alarmów, parametrami, 
opisami oraz innymi informacjami. 

cja  czasowa 



 

9 

 

Elastyczna konfiguracja 
Opcjonalny odbiornik zbiorczy może zbierać sygnały nadajników nawet 8 pacjentów. 

 

Sieć Life Scope 

NetKonnect 

Przy użyciu opcjonalnego wyposażenia NetKonnect można, korzystając 
z przeglądarki internetowej, w dowolnej chwili i z dowolnego komputera PC 
przeglądać dane pacjenta zbierane w czasie rzeczywistym. 

HL7 Gateway 

Serwer HL7 gateway łączy sieć monitora LS-NET z siecią szpitalną HIS (Hospital 
Information System). Przy użyciu serwera HL7 gateway dane parametrów życiowych 
z monitora przyłóżkowego można przesyłać za pomocą protokołu HL7. 

 

CNS-6201 

Nadajniki 

BSM-6000 BSM-5100 
 

BSM-4100 BSM-2300 
 

BSM-9101K 

Sieć szpitalna 
(HIS/CIS) 

HL7 Gateway 

Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej 

Oddział Neonatologii 
i Intensywnej Opieki 
Noworodka 

Oddział ogólny 

Nadajniki 

Sala 
operacyjna 

Oddzi
ał 

Oddział ogólny 

Dyżurka lekarska 

Serwer 
NetKonnect 

Zapora sieciowa 

Internet 

Przeglądarka 
internetowa 
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Dane techniczne 
  

Wyświetlacz Metoda wyświetlania fal: Niezanikający, stały ślad 

Liczba śladów 1 do 6 śladów na pacjenta (do 32 pacjentów) 

Prędkość przesuwu 50, 25, 6,25 mm/s 

Elementy na ekranie fali (zależnie 
od podłączonego monitora) 

EKG, ciśnienie krwi, krzywa oddechu, tętno (SpO2), EEG, przepływ/wartość Paw, CO2, wchodzący 
sygnał zewnętrzny, gaz anestezjologiczny 

Elementy na ekranie 
alfanumerycznym (zależnie od 
podłączonego monitora) 

Częstość akcji serca, tętno, częstość przedwczesnych pobudzeń komorowych (VPC), częstość 
oddechu, poziom ST, ciśnienie krwi (skurczowe, rozkurczowe, średnie), temperatura, SVO2, 
przepływ/wartość Paw, N2O, O2, środek, BIS, TcPO2, objętość TV, objętość MV, nieszczelność 
zastawki PEEP, inne 

Wykrywane arytmie Zatrzymanie akcji serca, epizod VF, wydłużony częstoskurcz, wydłużony rzadkoskurcz, epizod VT, 
częstoskurcz, rzadkoskurcz, seria przedwczesnych pobudzeń komorowych (VPC), para, wczesne 
VPC, wielokształtny komorowe zaburzenia rytmu, rytm bliźniaczy, częste VPC, wydłużony odcinek 
RR 

Zapis arytmii 768 plików zapisu arytmii na każde łóżko 

Zapis załamków ST 4.320 plików zapisu załamków ST na każde łóżko 

Trend Format prezentacji trendu: Krzywa trendu oraz tabela trendów. Okres prezentacji trendu: 1, 8, 24, 
72 godziny 

Pełny zapis EKG 72-godzinny pełny zapis danych EKG dla maksymalnie 6 fal 

Analiza 12-odprowadzeniowego 
EKG 

Zapis do 64 plików wyników analizy EKG na każde łóżko 

Historia występowania alarmów Zapis do 1.000 zdarzeń historii alarmów na każde łóżko 

Historia alarmów Zapis zdarzeń alarmowych z 72 godzin na każde łóżko 

Rejestrator Prędkość wysuwu papieru: 25 mm/s 
Liczba kanałów: 2 
Informacje uwzględnione w wydruku: Dane pacjenta, data i godzina, dane pomiarowe i fala EKG, 
typ zapisu, prędkość wysuwu papieru 

Drukarka laserowa Rozmiar papieru: A4/letter 
Typ zapisu: Wielofalowy, zamrożony wielofalowy, 12-odprowadzeniowe EKG, krzywa trendu, 
tabela trendów, zapis arytmii, lista parametrów hemodynamicznych, zapis załamków ST, pełny 
zapis falowy EKG, wyniki analizy 12-odprowadzeniowego EKG 

Skład 

Pełną listę opcji i materiałów eksploatacyjnych przedstawiono w danych technicznych dostępnych osobno. 

 
 

  
 

Jednostka centralna 
PU-621R 

Wyświetlacz LCD 
NKD-EL024 

Rejestrator 
WS-960P 

Odbiornik 
ORG-9100 

 Sygnalizator alarmu, 2,5 m 
YL-611P 

Sygnalizator alarmu, 5 m 
YL-612P 

Jednostka zasilająca WS-960P 
SC-611R 
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Firma Nihon Kohden zastrzega sobie prawo do korekty lub wymiany w przyszłości niniejszej broszury bez uprzedzenia. 




