
İhtiyacınız olan birinci sınıf bir deneyim

8- inç kapasitif ultra dar çerçeve tasarımlı ve yüksek
hassasiyetlidokunmatik ekran, son derece yüksek duyarlılık ve
kontrast ile yaşamsal belirtiler göstererek oldukça duyarlı bir
çalışma deneyimi sunar

Akıllı alarm fonksiyonu ile birlikte 360 
° görünür çift ışık alarmları, tıbbi 
personelin hastaları izlemesini 
kolaylaştırır

Bilgi Yönetim Sistemi

Hemşire çağrı fonksiyonu özelliği

50 mm genişlikli termal kayıt cihazı seçeneği
25mm / s, 50mm / s baskı hızıdestekleme özelliği
3 kanal dalga formu baskısını destekleme 
özelliği Hasta Yönetim Sistemi：

Kullanıcıların tıbbi kayıtları
sorgulayabileceği, gözden 
geçirebileceği, silebileceği ve 
aktarabileceği her şeyi 
kapsayan hasta bilgi yönetim 
sistemi

Alarm Yönetim Sistemi：
Tüm parametrelerin alarm ayarları
tek bir menüye entegre edilmiştir. 
Tüm parametrelerin alarm eşikleri 
birlikte ayarlanabilir ve böylece 
tıbbi personelin işini kolaylaştırır.
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Ürün broşürü ve içeriği yalnızca dahili iletişim ve referans içindir. Ürünün ayrıntıları için lütfen asıl öğeye ve 
ilgili malzemelere bakın.
Hiçbir kuruluş, birim veya kişi, şirketimizin yazılı izni olmadan broşürü ve içeriğini herhangi bir biçimde 
yeniden bastıramaz, kopyalayamaz, alıntı yapamaz, dağıtamaz veya iletemez.

Bilgi ara bağlantısını gerçekleştirmek için hastane bilgi sistemi ile sorunsuz bir şekilde bağlanabilen HL7 
protokolünü destekleme özelliği

Merkezi izleme sistemi, merkezi hasta yönetimini sağlamak ve böylece tıbbi personelin iş yükünü 
kolaylaştırmak için kablolu / kablosuz mod üzerinden bağlanabilir. Her zaman ve her yerde hasta bilgilerine 
erişimi ve iş verimliliğini artırmayı sağlayan kapsamlı bir ağ bağlantısı sağlama özelliği
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Kablosuz

Kablolu STAR8800 Merkezi İzleme Sistemi

Hem duvara monte hem de opsiyonel taşıma 
arabaları gibi çeşitli montaj çözümlerine açık

Yaratıcı ve minimalist, akıllı ve hafif

NC5 Vital Monitör



İncelikli  klinik  karar  verme  fonksiyonu. 
Birden  fazla  skorlama  sistemi  ile  birlikte
potansiyel  kritik  hastaların  belirlenmesine
yardımcı olma özelliği

Barkod Tarayıcı hızlı bir şekilde hasta 
bilgi girişini sağlar, yerel olarak satın 
alınan çeşitli barkod tarayıcılarını 
destekler.

Klinik gereksinimler için özel bir tasarımdır. 
Özel aksesuarlarla hızlı ve kolay bir EKG 
çekim işlemi sağlar

Kolay kullanım için Açma / Kapama 
düğmesine bir kez basarak manuel 
bekleme özelliği

  Temassız kızılötesi kulak termometresi. 
Çapraz enfeksiyon riski yoktur.  1- 2 
saniyede ölçüm süresi ile hızlı, kararlı ve 
hassas bir ölçüm sağlar.

Büyük boyutlu ve dikkat çekici bir NIBP düğmesi. 
Tek bir düğmeyle kan basıncını hızlı bir şekilde 
ölçme özelliği

Hızlı-EKG Ölçüm SistemiNC5 Vital Monitör

Ayakta tedavi, acil serviste ve polikliniklerde kullanıma uygundur. Nokta kontrol monitörü ve yatak başı 
monitörüolarak NIBP, SpO2, EKG ve Kulak Sıcaklığı'nı entegre eder. Basit, zevkli, kompakt ve hafif bir 
tasarım. Teknoloji ve estetiğin mükemmel birleşimi.

Pratik çift mod, sorunsuz geçiş

Nokta Kontrol Modu：

Fizyolojik parametrelerin hızlı ölçümü 
için ayakta tedavi ve acil servislerde 
kullanıma uygundur. Değiştirilmiş erken 
uyarı skoru (MEWS) sistemi hasta 
teşhisi ve düzenlenmesi için bir referans 
olarak kullanılabilir, bu da basit ve etkili 
bir çözüm sağlar.

İzleme Modu：

Hastanın fizyolojik parametrelerini 
(kan basıncı, kan oksijeni, EKG, 
vb.) gerçek zamanlı olarak izlemek 
için polikliniklerde yatak başı 
monitörüolarak kullanıma 
uygundur.
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