MySign®S
– wyznacza nowe standardy w pulsoksymetrii

Forma podąża za funkcją –
główna zasada dobrego projektu
MySign® S firmy EnviteC to inteligentne rozwiązanie nieinwazyjnego pomiaru ważnych
parametrów życiowych – łatwe w obsłudze urządzenie, które zapewnia wyjątkowo
dokładny odczyt.

Jedno urządzenie, wiele możliwości:
Innowacyjny pulsoksymetr MySign® S mierzy natlenienie krwi tętniczej (SpO2), puls oraz falę pletyzmograficzną. Może być stosowany
jako przenośne lub stacjonarne urządzenie w SOR-ach, w ratownictwie, klinikach, szpitalach, domach opieki i środowisku ambulatoryjnym.
Zaawansowany projekt MySign® S gwarantuje łatwość użycia, znakomitą wytrzymałość i wyjątkową wydajność. Został zaprojektowany,
by zaspokoić potrzeby i życzenia naszych klientów do ostatniego
szczegółu. W ten sposób MySign® S wyznaczył nowe standardy
w pulsoksymetrii.

Zawsze na miejscu:
Obrotowy ekran zawsze zapewnia
łatwy odczyt wartości i wykresów.

MySign® S jest świetnym przykładem tej zasady, gdyż przekonał międzynarodowych
ekspertów zasiadających w jury reddot Design Award 2013 zanim pojawił się na rynku.
Ten produkt nosi również rozpoznawany na całym świecie znak jakości
Made in Germany.

• Mały, lekki o ergonomicznym kształcie
pulsoksymetr MySign® S doskonale trzyma się w dłoni.
• Czy noc, czy dzień, obrotowy i podświetlany ekran TFT zapewnia łatwy odczyt
pod każdym kątem.
• Urządzenie jest wyjątkowe łatwe
i bezpieczne w użyciu. Symbole
i intuicyjny interfejs użytkownika
zapewniają przejrzysty obraz różnych
funkcji i ich kontrolę, bez względu na
język urządzenia.

• Szczególną zaletą jest uniwersalny
uchwyt, który zapewnia szybki i prosty
montaż (do szyny, łóżka, stołu i stojaka).
Dzięki temu podręczne urządzenie może
szybko stać się przyłóżkowym monitorem.
• Dzięki obudowie wyjątkowo odpornej na
uderzenia, a także dzięki wytrzymałym
elementom wnętrza, MySign® S jest
idealnym rozwiązaniem do codziennej
pracy i ma wyjątkowo długą żywotność.
• Przyjazny dla środowiska: żywotne
akumulatory, brak zużycia baterii i niskie
koszty użytkowania sprzyjają ochronie
natury.

Wysoka wydajność w każdych warunkach
– ułatwia dokładną diagnozę
i monitorowanie
Współczesna technologia w medycynie może być ważną pomocą jeśli jest skrojona na miarę potrzeb środowiska pracy. Taki właśnie jest
MySign® S. Jest narzędziem zapewniającym dokładne dane o poziomie natlenienia pacjenta i został zaprojektowany tak, aby zapewnić
najwyższą wydajność w każdych warunkach: opieka
pacjenta szpitalnego i ambulatoryjnego, ratownictwo, transport
pacjentów, poradnie leczenia zaburzeń snu, domy spokojnej
starości, zakłady rehabilitacji i opieka domowa.

• MySign® S przeznaczony jest do
kontrolnego jak i ciągłego monitorowania poziomu SpO2 i pulsu.
• Czytelny wyświetlacz długoterminowych
danych (krzywa trendu), zmiany objętości (krzywa pletyzmograficzna) i siła
pulsu po stronie czujnika (indeks perfuzji)
pomaga postawić właściwą diagnozę.
• Profile monitorowania są konfigurowane
indywidualnie dla każdego pacjenta:
od najmłodszych do osób w podeszłym
wieku.
• Inteligentne zarządzanie alarmem:
wizualne i dźwiękowe alarmy informują
o błędnym odczycie i problemach
technicznych.
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• Innowacyjny wskaźnik czasu użycia czujnika zapewnia wysoką jakość opieki nad
pacjentem: MySign® S wspiera personel
w zapobieganiu często występującym
podrażnieniom skóry.
• Urządzenie może nieprzerwanie dokonywać zapisu pomiarów aż do 96 godzin.
Umożliwia archiwizację danych do 99
pacjentów.
• Standardowy port mini USB służy do
ładowania akumulatora i przesyłu
danych. Umożliwia archiwizację danych
do 99 pacjentów.
• Szeroki wybór czujników – od jednorazowych do czujników wielorazowego
użytku z możliwością sterylizacji
w autoklawie, od klipsów plastikowych
i silikonowych do usznych – gwarantuje
optymalne rozwiązanie dla wszystkich
zastosowań.
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MySign® S – maksymalne bezpieczeństwo
i higiena bez żadnych kompromisów.
Zapobieganie infekcjom w szpitalach, domach opieki i innych ośrodkach pomocy pacjentom jest dla nas jako dystrybutora sprzętu medycznego wartością najważniejszą.

Przy tworzeniu nowego systemu monitorowania, firma EnviteC zwróciła
szczególną uwagę na kwestie związane z higieną. W rezultacie wszystkie
produkty z linii MySign® S posiadają wiele zalet mających związek
z higieną.
• Gładkie powierzchnie i jednolite
połączenia uniemożliwiają rozwój
mikrobów, zapewniają łatwą
i efektywną dezynfekcję chemiczną
urządzenia, zapobiegając zakażeniom.
• Odporność na uderzenia i zamoczenie
całkowicie eliminuje potrzebę użycia
ochronnych pokrowców, które często są
dodatkowym miejscem rozmnażania się
patogenów.
• Opatentowany przez nas czujnik SoftTip®
plus z możliwością sterylizacji w autoklawie jest idealnym rozwiązaniem gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny podczas pomiaru.
Z przyjemnością udostępnimy Państwu
wszelkie informacje o różnego rodzaju
czujnikach SpO2 i ich zastosowaniu
w różnych środowiskach opieki nad
pacjentem.

Inteligentna Ochrona Zdrowia: dwie silne marki
– jeden globalny dostawca w zakresie opieki
Inteligentna Ochrona Zdrowia to niezależna jednostka biznesowa,
która łączy dwie silne marki grupy Honeywell.
Firma Ackermann oferuje indywidualnie zintegrowane rozwiązania
bezpieczeństwa, komfortu pacjenta oraz optymalizacji złożonych
procesów opieki i dokumentacji.
Firma EnviteC specjalizuje się w pomiarach nieinwazyjnych
w medycynie ratunkowej oraz intensywnej opiece medycznej,
a także w produkcji przenośnych systemów monitorowania.
Wspólnie zapewniamy zakładom opiek zdrowotnej nowoczesne
rozwiązania techniczne dla zapewnienia większej wydajności,
bezpieczeństwa i komfortu troski o pacjenta. Wszystko to dla
korzyści pacjentów, personelu obsługi i użytkownika.
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