
Infinity® M300+
Telemetrie

Přístroj Infinity® M300+ umožňuje kontinuální telemetrické sledování
pacientů přes stávající nemocniční WiFi síť. Kompaktní rozměry nebrání
pacientům v pohybu; integrovaný barevný displej nepřetržitě zobrazuje
hodnoty životních funkcí a křivky pacienta. Model M300+ navíc vydává
vizuální a zvukové alarmy, které upozorní na změny stavu pacienta.
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Kompaktní a lehký design

Nebrání pacientům v pohybu a zároveň 
neustále monitoruje jejich stav na 
nemocničním oddělení i mimo něj

Multifunkční tlačítka
Usnadňují použití přístroje

Vyměnitelné baterie
Slabé baterie lze snadno vyjmout  
a vyměnit je za plně nabité

Barevný displej s vysokým rozlišením
Nabízí dobře čitelné údaje o životních 

funkcích pacienta a křivky EKG

Rozšířené možnosti připojení k síti
Nabízí rozšířené možnosti připojení  

k síti a podporuje šifrování bezdrátového 
připojení, které zvyšuje zabezpečení dat
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Snadné použití

Model M300+ se snadno používá díky dobře čitelnému displeji, multifunkčním tlačítkům a jednoduché výměně
baterií bez ztráty jakýchkoli údajů o pacientovi.

Podpora klinických postupů

Výměna baterií plně vyhovuje potřebám péče o pacienty a lze ji provádět podle harmonogramu jednotlivých
oddělení nebo podle potřeby.

Pohodlný design

Kompaktní a lehká konstrukce je pro pacienty pohodlná a nebrání jim tolik v pohybu.

Rozšířené možnosti připojení k síti

Model M300+ nabízí rozšířené možnosti připojení k síti, včetně IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) nebo 802.11 a/n
(5 GHz). Podporuje šifrování bezdrátového připojení, které zvyšuje zabezpečení dat, včetně WPA2 – režimu
podnikové sítě (protokoly EAP-TLS a PEAP). Zabudovaný WiFi modul s povoleným režimem FIPS pro šifrování
dat přispívá k zachování jejich důvěrnosti a celistvosti.

Součásti systému

D
-7

18
06

-2
01

2

Infinity® CentralStation Wide

Zobrazování veškerých klinických údajů v reálném čase i zpětně vám
usnadní rozhodování, jaká péče je pro vaše pacienty nejefektivnější.
Stanice Infinity® CentralStation Wide poskytuje informace o
hemodynamických parametrech vitálních funkcí i hodnotách získaných
z připojených ventilátorů, anesteziologických přístrojů a laboratorních
systémů.
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Dobíječka baterií pro přístroj Infinity® M300+

Dobíječku baterií pro přístroj Infinity® M300+ lze upevnit na zeď nebo
položit například na stůl; může nabíjet až 10 baterií M300+ najednou.
Dobíječka je vybavena funkcí automatického vypnutí, aby nedošlo
k nadměrnému nabití baterií, a diodovým indikátorem stavu nabíjení.
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PODPOROVANÉ PARAMETRY

EKG
Použitelné svody 3-svodová sada: I, II nebo III

5-svodová sada: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V
6-svodová sada: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V, V+
6-svodová sada s Infinity® TruST: I, II, III, aVL, aVR, aVF, dV1,
V2, dV3, dV4, V5, dV6

Analyzované svody Jakékoli dva svody EKG dle výběru uživatele (souběžně)
nebo jeden svod EKG dle výběru uživatele

Detekované události/rytmy Asystola, fibrilace komor, komorová tachykardie, bradykardie,
komorový běh, akcelerovaný idioventrikulární rytmus,
supraventrikulární tachykardie, komorový kuplet, komorová
bigeminie, tachykardie, pauza, artefakt, PVC/min

Rozsah nastavení alarmu podle HR 20 až 300 tepů za minutu
Rozsah měření srdečního frekvence 15 až 300 tepů za minutu
Přesnost ± 2 tepy za minutu nebo ± 1 % podle toho, která hodnota je větší
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem Typ CF
Ochrana proti defibrilaci Dle normy IEC 60601-2-27
Šířka pásma nebo rozlišení Monitorování filtru: 0,5 – 40 Hz
Rychlost obnovení 25 mm/s ± 10 %
Detekce QRS Amplituda: 0,5 – 5,0 mV

Doba trvání: Dospělí: 70 – 120 ms
Děti: 40 – 120 ms

Elektrochirurgický výkon nebo kauterizace Není určeno k použití při elektrochirurgických postupech
Detekce kardiostimulátoru Svody I a (II nebo III)
Amplituda ± 2 až ± 700 mV
Šíře (dp) 0,2 až 2,0 ms
Bezpečnostní upozornění Obsahuje malý magnet, který vytváří extrémně slabé stacionární

magnetické pole – přibližně 2 gaussy při vzdálenosti 12,7 mm.
Kompatibilitu případných zdravotnických přístrojů třetích stran,
které jsou u pacienta používány, si ověřte v návodu k použití od
příslušného výrobce.

Analýza úseku ST
Analyzované svody 3-svodové: I, II nebo III

5-svodové: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
6-svodové: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V+
6-svodové s 12-svodovým Infinity® TruST: I, II, III, aVR, aVL, aVF,
dV1, V2, dV2, dV3, dV4, V5, dV6

Izoelektrický bod Rozsah nastavení: od začátku QRS komplexu do základního bodu
Výchozí nastavení: nástup QRS -28 ms

Bod měření ST Rozsah nastavení: od základního bodu do konce komplexu QRS
Výchozí nastavení: konec QRS +80 ms

Komplex ST Délka: 900 ms (250 vzorků)
Frekvenční rozsah: 0,05 až 40 Hz

Interval aktualizace 15 sekund
Měření ST a rozsaha alarmových hranic -15,0 až 15,0 mm, -1,5 až 1,5 mV
Přesnost měření ST ± 0,5 mm (0,05 mV) nebo 15 % RTI (vzhledem ke vstupu) podle

toho, která hodnota je větší pro všechny svody, včetně STVM a
STCVM
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Rozlišení měření ST 0,1 mm, 0,01 mV

Pulzní oxymetrie (volitelně)
Zobrazení parametrů Procento saturace kyslíkem při pulzní oxymetrii (SpO2), pulzní

frekvence
Metoda měření Absorpční spektrofotometrie
Rozsah měření a zobrazení SpO2: 1 až 100 %

Pulzní frekvence: 30 – 250 tepů za minutu
Rozsah kalibrace 70 – 100 %
Aktualizace zobrazení 2 sekundy (jmenovité)
Maximální doba od předchozí aktualizace 30 sekund (při artefaktu nebo jiných chybách)
Rozsah SpO2 pro spuštění alarmu 20 až 100 %

Rozsah pulzní frekvence pro spuštění alarmu 30 až 240 tepů za minutu

Přesnost
SpO2 0 až 69 % nespecifikováno

70 až 100 % podle senzoru, a to následovně:

Senzory Masimo® LNCS – přesnost SpO2 1, 2, 3, 4:

LNCS DCI, LNCS DCIP, LNCS Adtx, LNCS Pdtx Nespecifikováno
Přesnost pulzní frekvence ± 3 tepy za minutu nebo ± 3 % podle toho, která hodnota je větší
Přesnost při nízké perfuzi, SpO2 ± 2 %

Přesnost při nízké perfuzi, pulzní frekvence ± 3 tepy za minutu nebo ± 3 % podle toho, která hodnota je větší

Senzory Masimo® RD SET – přesnost SpO2 1, 2, 3, 4:

RD SET Adt, RD SET Pdt ± 2 %
Přesnost pulzní frekvence ± 3 tepy za minutu nebo ± 3 % podle toho, která hodnota je větší
Přesnost při nízké perfuzi, SpO2 ± 2 %

Přesnost při nízké perfuzi, pulzní frekvence ± 3 tepy za minutu nebo ± 3 % podle toho, která hodnota je větší

Senzory Nellcor™ – přesnost SpO2 1, 2, 3, 4:

OxiMax™ MAX-A, OxiMax™ MAX-AL, OxiMax™ MAX-P, DS100A ± 3 %

Senzory Dräger – přesnost SpO2 1, 2, 3, 4:

MS16444 jednorázový pěnový pediatrický, MS16445 jednorázový
pěnový pro dospělé, MS16449 jednorázový vinylový pro dospělé,
MS16448 jednorázový vinylový pediatrický, MS13235 senzor pro
opakované použití

± 2 %

POZNÁMKY:
1 Vzhledem k tomu, že hodnoty SpO2 jsou statisticky různorodé, lze předpokládat, že pouze asi dvě třetiny naměřených hodnot budou

spadat do rozmezí ± 1 Arms od hodnoty naměřené CO-oxymetrem.
2 Tyto přesnosti byly validovány na základě krevních vzorků získaných od zdravých dospělých dobrovolníků ve studiích navozené hypoxie
při SpO2 v rozsahu 70 až 100 % oproti laboratorním hodnotám z CO-oxymetru a monitoru EKG.
3 Přesnosti SpO2 jsou vyjádřeny jako ± „X“ % mezi indikovanými hladinami saturace. Tyto odchylky měření SpO2 se rovnají ± 1 Arms od

hodnoty naměřené CO-oxymetrem.
4 Přesnosti pulzní frekvence byly validovány na zdravých dospělých dobrovolnících ve studiích navozené hypoxie při SpO2 v rozsahu 70

až 100 % oproti laboratorním hodnotám z CO-oxymetru a monitoru EKG. Tyto odchylky se rovnají ± 1 Arms od hodnoty pulzní frekvence
naměřené monitorem EKG.
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Uživatelské rozhraní
Ovládací prvky 6 funkčních tlačítek: pozastavení alarmu, prohlížení, upozornění

pro personál, záznam/označení události, posun nahoru/dolů
Alarmy Indikace zvukových a vizuálních alarmů (řízené uživatelem) se

3 stupni závažnosti: život ohrožující, závažné, informativní

Displej
Velikost displeje/zobrazení úhlopříčka LCD 5,5 cm (2,17'')
Rozlišení 220 x 176 pixelů

Komunikace
Síť IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz); 802.11a/n (5 GHz)
Šifrování bezdrátového připojení WPA2 – osobní režim; WPA2 – podnikový režim
Rádiový výkon na výstupu 30 mW (2,4 GHz) / 25 mW (5 GHz)

Fyzické parametry
Velikost, v x š x h s připojenou baterií 157,5 mm x 81,1 mm x 30,6 mm
Hmotnost 310 g +/- 5 g
Chlazení Proudění vzduchu
Konektory EKG, komunikační port pro SpO2, programovací kabel

Elektrická specifikace
Zdroj napájení Dobíjecí 3,6V lithiová baterie, k dispozici u společnosti Dräger
Provozní doba baterie Pouze EKG: 22 h

EKG a kontinuální SpO2: 18 h

Provozní doba se liší podle používání funkcí zobrazování, alarmů
a bezdrátového připojení (roamingu).

POZNÁMKA: Provozní dobu baterie modelu M300+ na jedno nabití mohou snížit parametry bezdrátového připojení, jako jsou kvalita
signálu, úroveň výkonu, režim úspory energie atd. Časem se může také postupně snižovat provozní životnost baterie.

Požadavky na okolní prostředí

Teplota
Provoz
Skladování

0 °C až 40 °C
-20 °C až 60 °C

Vlhkost (bez kondenzace)
Provoz
Skladování

10 % až 85 %
10 % až 85 %

Atmosférický tlak
Provoz
Skladování

64,7 až 106 kPa
50 až 106 kPa

Volný pád IEC 60068-2-32, postup 1
Výška pádu: 1 m
Počet pádů: 1 pád na každý ze šesti povrchů

Dobíječka baterií pro přístroj Infinity® M300+

Fyzické parametry
Rozměry, v x š x h 101,6 x 508 x 114,3 mm
Hmotnost, bez baterií 1,46 kg
Hmotnost, s 10 bateriemi 2,46 kg
Chlazení Proudění vzduchu
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Elektrická specifikace
100 V až 240 V ACVstupní napětí
UPOZORNĚNÍ: U všech zapojení do elektrické sítě používejte
přepěťovou ochranu.

Vstupní frekvence (Hz) 50 Hz až 60 Hz AC na vstupu
Stupeň krytí Třída 1
Provozní režim Nepřetržitý
Čas dobíjení baterií 0 až 100 % během přibližně 4 hodin

Požadavky na okolní prostředí
Okolní tlak Provoz: 65 až 106 kPa

Skladování: 50 až 106 kPa
Teplota Provoz: 0 až +35 °C

Skladování: -20 až +60 °C
Vlhkost (bez kondenzace) Provoz: 10 % až 95 %

Skladování: 10 % až 95 %

Masimo je registrovaná ochranná známka společnosti Masimo Corporation.
Nellcor a OxiMax jsou ochranné známky společnosti Medtronic.
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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