
Welch Allyn
Connex® Spot-monitor



Den optimale monitor til rutinemæssig måling af vitalværdier, intervalmonitorering og patient 
scoring (EWS). Integrationen med EPJ giver det sundhedsfaglige personale øjeblikkelig adgang scoring (EWS). Integrationen med EPJ giver det sundhedsfaglige personale øjeblikkelig adgang 
til nødvendige oplysninger, – på rette tid og sted.

Welch Allyn 
Connex® Spot-monitor
Præcise vitalværdier kan automatisk overføres til EPJ. Dette øger 
patientsikkerheden, samt den kliniske intervention.

Stativ med batteri backup til monitor leveres med 
WhisperDrive™ teknologi

 >  Backup power system til sikring af driften – også ved manglende opladning 
efter brug

 >  WhisperDrive-teknologien giver et yderst støjsvagt apparat og forstyrrer 
derved patienten mindst muligt

 >  LED-belysningen øger brugervenligheden i situationer med dårlig belysning, 
fx. om natten, samtidig forstyrres patienten mindst muligt

 > Lille arbejdsfl ade med god ergonomi og plads til arbejdsdokumenter

 >  Tilbehørsholder medvirker til, at kabler ikke fi ltrer sammen eller SpO2 
sensoren beskadiges

Opgradering af Connex® Spot Monitor giver fl eksibilitet og 
fremtidssikrer brugerens monitor løsning

Apparatet er designet med en brugervenlig, konfi gurerbar touch 
skærm og er derfor velegnet til både kirurgiske og medicinske 
afdelinger. Mulige opgraderinger: 

>  Masimo® SpO2

>  Nellcor® OxiMax™ SpO2 
>  Nonin® SpO2

>  Braun PRO 6000 
termometer

>  Stregkodescanner 
>  Kompatibel med en lang 

række trådløse netværk og 
sikkerhedsprotokoller

>  Adgang til fjernopgraderinger af 
både software og USB-tilbehør

Forbedrer patient outcome og 
-tilfredshed
>  Antallet af fejl reduceres, når patientdata automatisk overføres 

til EPJ.

>  Brugerdefi nerbare felter muliggør fuld dokumentation, 
som overføres automatisk og direkte til EPJ

>  Apparatet tåler et bredt udvalg af rengøringsmidler, 
hvilket mindsker risikoen for krydskontaminering

>  Brancheførende teknologi sikrer nøjagtige målinger og høj 
kvalitet til et bredt udvalg af patienter



Forbedrer patientsikkerheden
 >   Måler hurtigt den enkelte patients vitalværdier, hvorved det 

sundhedsfaglige personale både kan dokumentere og hurtigt 
spore ændring i patientens tilstand 

 >  Muliggør overførsel af op til tre protokoller, som allerede 
anvendes – som f.eks. EWS

 >  På baggrund af den beregnede patient score (EWS) vises en 
klinisk anbefaling, så brugeren hurtigere kan træ� e beslutning 
om den videre behandling

Forbedrer tilfredsheden hos sundhedspersonalet og e� ektiviserer  
arbejdsgangen
 >  Designet af sundhedspersonale med fokus på at øge e� ektivitet og brugertilfredshed
 >  Intuitiv brugerfl ade med touchskærm forenkler oplæring og betjening 
 >  Vejledninger på skærmen guider nye brugere igennem de kliniske arbejdsgange

Patientsikkerhed
 >  Individuel bruger log-on (valgfri), beskytter patientoplysninger
 >  Valgfrie funktioner som f.eks. forkortelser medvirker til beskyttelse af patientoplysninger
 >  Automatisk sletning af patientdata efter afsendelse til EPJ
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TILBEHØR

7000-APM  Stativ til montering og tilslutning af Connex® Spot Monitor samt tilbehør. Stativet har 
indbygget backup batteri til forlængelse af monitor driften.  

7000-MS3  Standard Connex Spot mobil stativ inkl. kurv 
7000-GCX  Connex Spot GCX VESA væg beslag
6000-NC VSM 6000 kabel for tilslutning af ”Nurse call”. Kabel 7000-916HS
7000-916HS HS1 2D stregkodescanner
106275  USB-kabel for tilslutning af connectivity kit
6000-50  VSM 6000 USB konfi gurations-stick
7000-PS  Strømforsyning (påkrævet, hvis der ikke bestilles et stativ eller et vægbeslag)
BATT22 CSM Litium-ion-batteri
BATT99  Litium-ion-batteri til 7000-APM stander
4500-35  Slange til blodtryksmåling, FlexiPort, 3 m
7000-33  Slange til blodtryksmåling, neonatal, 3 m
LNCS-DCIP  Masimo fl ergangs fi ngersensor, pædiatri
D-YS Nellcor Dura-Y®-sensor
D-YSPD  Nellcor PediCheck® fi ngersensor, pædiatri (kræver D-YS)
2360-010  Nonin fl ergangs sensor, pædiatri (2 m)
S4-CSM-5  CSM, udvidet garanti, 5 år

Serviceaftale på ét eller to år kan tilkøbes.

CONNEX SPOT-MONITOR 7100 7400 7500

Parametre

SureBP® NIBP 8 8 8

SureTemp® Plus termometer Y Y O Y O

Braun PRO 6000 øretermometer Y Y O Y O

Masimo eller Nellcor OxiMax® SpO2 8 8

Nonin SpO2 Y Y

Kommunikation

WiFi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Tilbehør

Standard stativ Y Y Y

Stativ med backup batteri til monitoren Y Y Y

GCX vægbeslag Y Y Y

Stregkodescanner Y Y Y

8 Medfølger Y Valgfrit O Kan opgraderes

Mulige konfi gurationer


