
Vigilância abrangente

A vida de seus pacientes depende de vocêMonitoramento da estação central



• Personalize os alarmes para a sua 
unidade ou paciente

• Use uma tela ou até quatro displays 
de alta resolução para consultar 
exibições detalhadas de um único 
paciente, divulgação integral 
utilizando o Intesys® Clinical Suite 
(ICS), sistemas de informações 
clínicas, PACS e muito mais.

 FLEXIBILIDADE
COM UM PROPÓSITO

• Organizar as informações de acordo 
com o estado do paciente.

• Identificar os pacientes por 
profissional de saúde.

• Expandir facilmente as informações 
do paciente para tela cheia.

• Identificar a gravidade do alarme 
através da cor, flash e tons.

• Utilizar apenas uma ou duas etapas 
no menu para realizar qualquer função

• Criar facilmente notas e lembretes 
na tela com notas adesivas virtuais.

FERRAMENTAS
QUE FUNCIONAM PARA VOCÊ

Xhibit®
O Xhibit proporciona gerenciamento de alarmes e vigilância remota centralizada 
para até 48 pacientes. Use apenas um ou até quatro displays de alta definição 
para consultar exibições detalhadas de qualquer paciente na rede. Para maior 
flexibilidade, o Xhibit XC4 de nível médico permite o monitoramento central 
nas proximidades do paciente.



XC48

XC4

Gerenciamento de alarmes e monitoramento 
remoto centralizado para até 48 pacientes.

Ajuste facilmente quais 
pacientes são visualizados 
em cada display e a acuidade 
do seu monitoramento 
com exibições altamente 
personalizáveis.

Identifique rapidamente 
a gravidade do alarme 
através de cores, flashes 
e sinais sonoros que você 
pode personalizar.

Divulgação integral, sistemas de informações 
clínicas, PACS e muito mais pode ser visualizado 
com o Xhibit utilizando o ICS.

Traga as capacidades poderosas 
do Xhibit para mais próximo do 
ponto de atendimento com o Xhibit 
XC4, um computador tudo-em-um 
de nível médico com tela sensível 
ao toque de 15,6 polegadas.

Monitore até quatro pacientes.

A tela sensível ao toque e interativa 
permite que os profissionais de saúde 
admitam, deem alta e modifiquem as 
informações do paciente, atualizem 
as configurações dos parâmetros 
e gerenciem os alarmes.
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O transmissor de telemetria AriaTele® 
proporciona conforto e alto desempenho. 

Veja as formas de onda do SpO2 ou o ECG 
de seus pacientes em uma tela grande 
e colorida. É possível visualizar até quatro 
derivações de ECG, uma a uma, juntamente 
com a frequência cardíaca. 

À prova d’água com classificação IPX7, 
o gabinete e os controles duráveis 
do AriaTele protegem e garantem 
a confiabilidade contínua no ambiente 
hospitalar, enquanto os ícones 
de qualidade de sinal e nível de bateria 
proporcionam tranquilidade durante 
a operação.

O ECG do AriaTele é ideal para aqueles 
focados no básico ou na expansão de um 
sistema de telemetria sem exibição atual, 
mantendo o fluxo de trabalho existente.

Telemetria AriaTele®

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

O nosso sistema clínico transmite informações vitais 
aos médicos em todos os serviços e locais. O ICS 
também pode fornecer informações clínicas para seus 
monitores de beira de leito, PC desktop e dispositivos 
móveis. Ao trabalhar perfeitamente com seus sistemas 
de registros médicos eletrônicos (EMR), o ICS fornece 
dados numéricos e de forma de onda.

• Obtenha uma visão quase em tempo real dos sinais 
vitais e formas de onda nos monitores de pacientes. 

• Revise a divulgação integral com a análise de Holter.

• Selecione 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 informações de alarme para dispositivos 
portáteis, pagers, middleware e smartphones.

• Exporte ECG de 12 derivações para sistemas 
de gerenciamento de dados de cardiologia, 
como o MUSE da GE e o Sentinel 10 da Spacelabs.

  O ICS exibe ECG de 7 derivações do AriaTele


