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EXIBIÇÃO REMOTA NO MONITOR DE BEIRA DE LEITO  

Os monitores de pacientes da Spacelabs são projetados com características e 
recursos importantes que podem ajudar a reduzir a frequência que os profissionais de 
saúde necessitam entrar no quarto do paciente, ajudando a reduzir a propagação de 
infecções e a necessidade de equipamento de proteção individual (EPI).  

As seguintes ferramentas para visualização dos sinais vitais do paciente estão 
disponíveis nos monitores, na estação central e no software da Spacelabs. Se você 
precisar de alguma ajuda, estamos aqui para você.  Ligue para nós no número 800-
522-7025, opção 2. O suporte está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

ACESSO REMOTO 

Os monitores de beira de leito da Spacelabs, como o Qube, Qube Mini e Xprezzon, 
permitem visualizar remotamente outros monitores em rede.   
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Para habilitar e configurar a Exibição 

remota 

1. Na barra de tarefas principal do monitor de 
beira de leito, toque no ícone Remoto.  

 
2. Selecione Exibição remota na janela Acesso 

remoto. 
 

3. Toque em Ligar (talvez já esteja 
selecionado). 

4. Em Selecionar sub-rede, selecione a sub-
rede que deseja exibir em modo remoto. 

 
5. Em Selecionar leito, toque no leito que 

deseja exibir em modo remoto.  

6. Em Selecionar parâmetros, selecione um ou mais parâmetros ou toque no 
botão Quadro completo do leito para selecionar todos os parâmetros. 

7. Toque no botão com um X vermelho, no canto superior direito para fechar a 
janela Acesso remoto.  
 

VIGIA DE ALARME 

Na janela Vigia de alarme, você pode ajustar as configurações de parâmetros tocando 
na tecla de parâmetros dentro da caixa. O menu de alarme de parâmetro é exibido na 
parte inferior e você pode ajustar as configurações para esse paciente.  
 
Vigia de alarme: 

O Vigia de alarme permite visualizar remotamente alarmes de outros monitores em 

rede.  

Aviso: Não é possível usar o Vigia de alarme para pacientes de Xhibit Telemetry.  

Para habilitar e configurar o Vigia de alarme 

1. Na barra de tarefas principal do monitor de beira de leito, toque no ícone 

Remoto.  

2. Selecione Vigia de alarme na janela Acesso remoto. 

3. Toque em Ligar (talvez já esteja selecionado). 

4. Em Selecionar sub-rede, selecione a sub-rede. 

5. Em Selecionar leito, selecione o monitor.  

6. Toque no botão com um X vermelho, no canto superior direito para fechar a 

janela Acesso remoto.  

Observação: As opções Exibição remota e Vigia de alarme não podem ser 
ativadas simultaneamente. Toque em Ligar ou Desligar na janela Exibição remota 
para habilitar ou desabilitar a opção. 
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ESTAÇÃO CENTRAL XHIBIT 

Se não for necessário entrar no quarto para visualizar/avaliar o paciente, você pode 
ajustar os parâmetros na estação central Xhibit. O ajuste dos parâmetros da estação 
central ajudará a diminuir o risco de exposição e o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual. 
 
Para alterar os limites de alarme — configurações de parâmetros 

1. Para abrir a janela Configurações de parâmetros, selecione o botão do 
marcador de parâmetros na zona de traçado.  

 
 
2. Verifique se os alarmes estão LIGADOS. 

O parâmetro selecionado aparece 
destacado em azul, exemplo: ECG 

 
3. Para ajustar, selecione as setas para cima 

e para baixo ao lado da configuração do 
alarme. 

 
4. Para alterar os limites de alarme de 

qualquer parâmetro, selecione na lista de 
parâmetros à esquerda da janela 
Configurações de parâmetros 

 

NA ESTAÇÃO CENTRAL XHIBIT, CONSULTE A INTERAÇÃO COMPLETA DE 
TODOS OS PARÂMETROS  

 

1. Na estação central Xhibit, selecione 
qualquer parâmetro para qualquer 
paciente. 
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2. Selecione o parâmetro e ajuste as 
configurações. Essas alterações 
ocorrem imediatamente na beira de 
leito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USANDO O ICS/CLINICAL ACCESS, NO SEU PC, VOCÊ PODE EXIBIR TODOS OS 
TRAÇADOS E TENDÊNCIAS  
 
 

1. Selecione o ícone Clinical Access em qualquer PC do hospital e 
faça login com seu nome de usuário e senha. 

 

 

2. Escolha o departamento 

3. Escolha o paciente 

 

 

 

 

 

4. No Clinical Access, selecione 
exibição de beira de leito. 
Veja até 6 traçados com 
cerca de 8–15 segundos de 
atraso na beira de leito. 
Traçados retrospectivos para 
as últimas 72 horas 
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PARA OS MONITORES DE BEIRA DE LEITO ULTRAVIEW, PARA AJUSTAR 
QUALQUER PARÂMETRO DE UM LEITO REMOTO  

1. No monitor Ultraview, selecione o ícone Funções especiais no lado 
direito da tela. 

 
 
 
2. Escolha o botão Exibição remota. 
 

 

 

 

3. Selecione o departamento, leito e parâmetros que 
deseja exibir do leito remoto.  

 
 
 
 
 
 

 
4. Na tela de beira de leito do paciente, selecione o 

parâmetro e ajuste as derivações e limites.  
 
Para imprimir o que vê, toque no ícone da 
impressora no lado direito da tela. 
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NOS MONITORES CENTRAIS ULTRAVIEW, VOCÊ TEM INTERAÇÃO COMPLETA 
COM TODOS OS PARÂMETROS. 

1. Na central Ultraview, selecione qualquer 
parâmetro para este leito 

 

2. Selecione Quadro Completo do Leito 
(QCL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selecione o parâmetro e ajuste 
os limites. As alterações 
ocorrem imediatamente na 
beira de leito. 

 


