


Apresentamos o Xprezzon. 
A conexão de médicos com 
informações de pacientes 
começa aqui.

®



O Xprezzon oferece fácil acesso aos dados do paciente, criando 
informações no ponto de atendimento para o médico. O display duplo 
opcional permite uma visualização dedicada em tela cheia de informações 
fisiológicas, além de uma tela secundária para uma apresentação 
alternativa dos dados clínicos do paciente.

Uma expressão poderosa  

em desempenho e design.



COM ESTILO
Desenho moderno e inovador proporciona uma experiência agradável e confortável 
para os pacientes e seus familiares. O display elegante e sem moldura é fácil de limpar 
e minimiza o risco de infecção.

VERSÁTIL
Montagem ergonômica e versátil que contribui para um ambiente de atendimento mais 
agradável. Organização de cabos e monitores variadas agiliza e aumenta a eficiência 
do fluxo de trabalho à beira de leito.



SENSÍVEL
O Xprezzon é tem em consideração a necessidade de uma 
boa noite de sono para o paciente. O display escurece de 
modo intuitivo quando a luz ambiente é fraca.

INOVADOR
A tela de alta resolução exibe gráficos nítidos 
e informativos de Custom Trends, que possibilitam avaliar 
o paciente melhor e com mais rapidez. Com apenas 
um toque, o médico pode ver diferentes exibições 
de tendências, de acordo com sua necessidade 
de observação, o tipo de procedimento ou o protocolo 
clínico. As tendências podem ser exibidas continuamente 
para atualizações em tempo real de informações críticas 
do paciente. Elas também podem ser dimensionadas 
e organizadas conforme a preferência do médico, 
permitindo que ele crie suas próprias exibições. 

EM QUALQUER LUGAR
As informações do paciente estão sempre à mão. Seja 
dentro do hospital ou durante o transporte, o médico 
pode acompanhar os seus pacientes. O inovador ICS 
da Spacelabs proporciona máxima liberdade e confiança 
— o médico pode acessar as informações do paciente 
através de um dispositivo móvel. 

VISÍVEL
O display elegante e sem moldura apresenta LED 
indicadores de alarme de alta visibilidade. Esses LED 
se acendem na frente e atrás do display, facilitando 
ao médico a identificação do monitor que está em estado 
de alarme no congestionado ambiente hospitalar.

CONECTADO
A conectividade do Xprezzon protege o investimento dos 
clientes em equipamentos de gerações anteriores dos 
sistemas de informação e monitoramento de pacientes 
da Spacelabs. A compatibilidade retroativa do Xprezzon 
proporciona uma transição perfeita entre plataformas.

MOLDANDO O FUTURO DO MONITORAMENTO DE PACIENTES
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Uma rápida olhada no monitor de pacientes 
de alta acuidade Xprezzon Alta visibilidade, 
fácil de usar e conectividade superior

• 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

• Display altamente visível de 19 pol., com luzes de alarme LED integradas (dianteiras e traseiras)

• Tela sensível ao toque secundária de 17 pol. (43,18 cm) ou opcional de 19 pol. (48,3 cm)

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

• Cálculos de sinais vitais

• Conectividade do EMR ao ICS

• Data Shuttle de 24 horas do paciente

• Compatível com scanner de código de barras USB

• Varitrend® 4 OCRG

• Termômetro USB opcional de verificação pontual Exergen

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

• Compatível com LifeSync

As características e recursos podem variar dependendo da configuração adquirida.


