
 Intesys®  
Clinical Suite

Because Lives Depend on YouA vida de seus pacientes depende de você



Intesys® Clinical Suite (ICS)
Melhore a eficiência, a funcionalidade e o fluxo de informações clínicas com o Intesys Clinical 

Suite (ICS). Nosso sistema clínico transmite informações vitais aos médicos em todos os 

serviços e locais. O ICS também pode fornecer informações clínicas ao seu PC desktop 

e dispositivos móveis. Ao trabalhar perfeitamente com seus sistemas (EMR), o ICS pode 

fornecer dados numéricos e em forma de onda.

Exibição Traçados do Clinical Access

• Veja retrospectivamente sinais vitais e formas de onda dos 
monitores pacientes.

• Revise a divulgação integral baseada em eventos com a 
análise do tipo Holter.

• Crie tendências personalizadas para exibir os conjuntos 
mais relevantes para cuidados especializados.

• Colete dados de monitores em toda a rede hospitalar, 
incluindo a captura sem fio.

• Envie alarmes secundários para smartphones e dispositivos 
middleware do usuário final.

• Exporte ECG de 12 derivações para a maioria dos sistemas 
de gerenciamento de dados cardiológicos, como o sistema 
Sentinel da Spacelabs.



Com o simples toque de um 
botão, você pode revisar 
retrospectivamente eventos de 
alarme em miniatura e em formato 
de faixa. Você pode até mesmo 
voltar no tempo para ver o que 
precedeu o evento de alarme e como 
o paciente se recuperou.

Histórico de alarmes 
completo

Este aplicativo sofisticado, parte do 
conjunto do ICS, essencialmente cria um 
sistema de monitoramento de pacientes 
sem paredes. Com as informações dos 
pacientes disponíveis em qualquer PC em 
rede, isso significa que os profissionais 
de saúde podem ver retrospectivamente 
as formas de onda de outra unidade no 
hospital ou em seus computadores no 
trabalho ou em casa.

Vital Signs Viewer

Mais aplicativos do ICS
• Smart Disclosure

• Custom Trends

• Admission, Discharge, and Transfer 
(ADT) Interface

• 12-Lead ECG Interface

• Interfaces de rede e HL7

• Impressão de rede
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Uma rápida olhada no monitor de paciente de alta acuidade 
Xprezzon

• ECG de 3, 5 ou 12 derivações de diagnóstico, respiração, 
SPO2, PANI e temperatura

• 4 pressões invasivas (expansível até 8) e débito cardíaco

• Até 8 formas de onda e 24 parâmetros

• Tela sensível ao toque de 19” (48,26 cm) altamente visível 
com luzes de alarme LED integradas (dianteiras e traseiras)

• Quadro completo do leito de monitores beira-de-leito 
remotos

• Cálculos de sinais vitais

• Conectividade do EMR ao ICS

• Data Shuttle de 24 horas do paciente

• Scanner de código de barras USB pronto

• Varitrend® 4 OCRG

• Termômetro USB opcional de verificação pontual Exergen

• Módulos opcionais de impressora/gravador, capnografia, 
multigases, BIS, SvO2 e SpO2 duplo

Estação central Xhibit
Todos os aplicativos do ICS mencionados acima 
podem ser visualizados em um display Xhibit 
dedicado. Acesse até 72 horas de informações do 
paciente e obtenha um quadro completo da saúde 
cardíaca do paciente ao tocar na área de forma de 
onda do paciente e abrir o Clinical Access. 

O XC48 inclui gerenciamento de alarmes e 
monitoramento remoto centralizado para até 
48 pacientes.

Ajuste facilmente o modo como os pacientes 
são visualizados em cada display e a acuidade 
do seu monitoramento com vistas altamente 
personalizáveis.

Identifique rapidamente a gravidade e o histórico 
de alarmes do paciente através de imagens e tons 
sonoros.

Monitor de paciente 
Xprezzon
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