
Vista 120 SC
Παρακολούθηση ασθενούς

Δεδομένων των αυξανόμενων ιατρικών απαιτήσεων, είναι απαραίτητο να έχετε ένα
εύχρηστο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων που μπορεί να βελτιώσει τις
κλινικές σας διαδικασίες, λαμβάνοντας ενημερωμένες αποφάσεις που μπορούν
να επηρεάσουν θετικά τη φροντίδα των ασθενών. Eίναι το ιδανικό μόνιτορ για τις
διάφορες κλινικές σας ανάγκες.
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Βαθμολογία πρώιμης 
προειδοποίησης

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Δυνατότητα παραμετροποίησης  
με 5 διαφορετικά μοντέλα

Οθόνη αφής 8"

Επιτόπιος έλεγχος, λειτουργία 
επίσκεψης σε θάλαμο 

και λειτουργίες συνεχούς 
παρακολούθησης

Εισαγωγή ασθενή με barcode

Η σύνδεση EMR/HIS μέσω HL7
περιλαμβάνει δυνατότητα λήψης της 

λίστας ασθενών από το HIS

Συμβατότητα με τα υφιστάμενα 
παρελκόμενα των Vista 120 NIBP, 

etCO2 και SpO2
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Μεταμορφώστε την κλινική ροή εργασίας σας

Χάρη στις έτοιμες προς χρήση ικανότητες μέτρησης, το Vista 120 SC ενισχύει την κλινική ροή εργασίας, δίνοντάς
σας περισσότερο χρόνο να επικεντρωθείτε στους ασθενείς σας. Οι λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων, αποθήκευσης
και μεταφόρτωσης πραγματοποιούνται μέσω LAN/ασύρματων δικτύων για να υποστηρίξουν τη μείωση της
πιθανότητας σφαλμάτων τεκμηρίωσης. Είναι ελαφρύ, φορητό και έτοιμο για χρήση με ενσωματωμένο χερούλι για
εύκολη μεταφορά.

Επιτόπιος έλεγχος και λειτουργίες διαρκούς παρακολούθησης σε μία συσκευή

Το Vista 120 SC προσφέρει τόσο επιτόπιο έλεγχο όσο και ικανότητες συνεχούς παρακολούθησης παρά την κλίνη.
Ανάλογα με την κλινική κατάσταση, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών εύκολα και
γρήγορα. Αν χρειάζεται να μετρήσετε τα βασικά ζωτικά σημεία για πολλαπλούς ασθενείς στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών, τη μονάδα αυξημένης φροντίδας ή το κοινό νοσηλευτικό τμήμα ή αν χρειάζεστε μια συσκευή
παρακολούθησης ζωτικών σημείων για έναν μόνο ασθενή, το Vista 120 SC είναι το ιδανικό μόνιτορ για τις κλινικές
σας ανάγκες.

Μειώστε την κλινική περιπλοκότητα στη ροή εργασίας σας

Η μοναδική λειτουργία επίσκεψης σε θάλαμο του Vista 120 SC επιτρέπει την απλή, ασύρματη εισαγωγή λιστών
ασθενών από το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου σας. Μπορείτε να συλλέγετε και να μεταδίδετε γρήγορα
και αποτελεσματικά τα δεδομένα ζωτικών σημείων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του ασθενή χωρίς την ανάγκη
για επανειλημμένες εισαγωγές γραμμωτών κωδικών ή χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, με αποτέλεσμα να μειώνετε
την κλινική περιπλοκότητα στη ροή εργασίας σας.

Εντοπίστε τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια

Το Vista 120 SC διαθέτει ένα σύστημα πρώιμης προειδοποίησης που συνδυάζει πολλαπλές παραμέτρους ζωτικών
σημείων σε μια υπολογισμένη βαθμολογία για να υποδεικνύει τον βαθμό επιδείνωσης ενός ασθενή. Αυτός ο
μηχανισμός βαθμολόγησης επιτρέπει στους γιατρούς να εντοπίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια ενός απειλητικού
για τη ζωή συμβάντος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέμβουν γρήγορα προτού εκδηλωθεί το συμβάν.

Σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας

Το Vista 120 SC διατίθεται σε 5 διαφορετικά μοντέλα, με τα μοντέλα B, C, D και E να προσφέρουν δύο
διαφορετικές τεχνολογίες θερμοκρασίας σε ένα μόνιτορ. Οι ευέλικτες παροχές μας υποστηρίζουν τις κλινικές σας
ανάγκες και παραμένουν εντός του προϋπολογισμού σας.
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Μεταφόρτωση δεδομένων ασθενή Λειτουργίες εργασίας Λειτουργία επίσκεψης σε θάλαμο
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Βαθμολογία πρώιμης προειδοποίησης
(Early Warning Score, EWS)

Config.1 Config.2

Σχετικά προϊόντα
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Infinity® Acute Care System

Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης για
τοποθέτηση παρά την κλίνη και μεταφοράς με το πάτημα ενός κουμπιού.
Παρακολουθήστε τις παραμέτρους και τους συναγερμούς σε πραγματικό
χρόνο χωρίς να αποσυνδέσετε καλώδια και μονάδες από τον ασθενή, ενώ
ταυτόχρονα καταγράφονται δεδομένα. Χρησιμοποιήστε το Infinity M540
ή ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου για πρόσβαση σε
κλινικές πληροφορίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.
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Vista 120

Νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση – πώς
να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε περιοχές με αυξανόμενο
πληθυσμό, αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανονισμούς και φροντιστές
με ολοένα και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Το Vista 120 ικανοποιεί τις
κλινικές σας ανάγκες παραμένοντας εντός του προϋπολογισμού σας,
καθιστώντάς το έτσι δυνατό να παρέχετε αποτελεσματική και υψηλής
ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς.
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Vista 120 S

Η Dräger κατανοεί την αυξανόμενη ανάγκη για ένα μόνιτορ
παρακολούθησης ασθενών με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα που
παρέχει βασική παρακολούθηση σε καλή τιμή. Το The Vista 120 S
στηρίζει ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο του ή με μια συσκευή θεραπείας Dräger ως ένας
πλήρης ενσωματωμένος σταθμός εργασίας.
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Σύστημα κεντρικής παρακολούθησης Vista 120

Το εύχρηστο σύστημα κεντρικής παρακολούθησης Vista 120 επιτρέπει
την κεντρική παρακολούθηση των ζωτικών σημείων έως και 64 ασθενών
που είναι συνδεδεμένοι στα μόνιτορ Vista 120/Vista 120 S παρά την
κλίνη. Αυτή η κεντρική επιτήρηση ευθυγραμμίζει τη ροή εργασιών για τους
ιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια των
ασθενών.
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Ταξινόμηση
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία Εξοπλισμός Κλάσης Ι και εξοπλισμός εσωτερικής τροφοδοσίας
Εξοπλισμός Κλάσης Ι και εξοπλισμός εσωτερικής τροφοδοσίας SpO2, NIBP, TEMP, CO2: BF

Κλάση προστασίας IPX2
Με θερμόμετρο TAT-5000S-RS232 ή μονάδα F3000
TEMP: Συνηθισμένος εξοπλισμός (σφραγισμένος εξοπλισμός χωρίς
προστασία έναντι της εισροής υγρών)

Μέθοδος απολύμανσης/αποστείρωσης Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Επανεπεξεργασία» των Οδηγιών Χρήσης
για λεπτομέρειες

Σύστημα εργασίας Εξοπλισμός συνεχούς λειτουργίας
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60601-1: 2005+A1: 2012, IEC 60601-1-2: 2014,

EN 60601-1: 2006+A1: 2013, EN 60601-1-6: 2010+A1: 2015,
EN 60601-1-8: 2007+A1: 2013, EN 60601-1-2: 2015,
IEC 60601-2-49: 2018

Φυσικές προδιαγραφές
Μέγεθος 155 mm (Μ) x 250 mm (Υ) x 165 mm (Π)
Βάρος < 3 kg (πρότυπη διαμόρφωση, χωρίς αξεσουάρ και μπαταρίες)

Διαμόρφωση λειτουργίας Μοντέλο Πρότυπη διαμόρφωση
A Dräger SpO2, Dräger NIBP,

καταγραφικό, Wi-Fi, οθόνη αφής
B Dräger SpO2, Dräger NIBP,

καταγραφικό, εξωτερική μονάδα
θερμοκρασίας, Wi-Fi, e-link, οθόνη αφής

C Nellcor SpO2, SunTech NIBP, εξωτερική

μονάδα θερμοκρασίας, Wi-Fi, e-link, οθόνη
αφής

D Masimo SpO2, SunTech NIBP, εξωτερική

μονάδα θερμοκρασίας, καταγραφικό, Wi-Fi,
e-link, οθόνη αφής

Vista 120 SC

E Masimo SpO2, SunTech NIBP,

Microstream etCO2, εξωτερική μονάδα

θερμοκρασίας, Wi-Fi, e-link, οθόνη αφής

Περιβαλλοντική προδιαγραφή
Το μόνιτορ δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές απόδοσης που παρατίθενται εδώ αν φυλάσσεται ή χρησιμοποιείται εκτός του
καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας.
Όταν το μόνιτορ και τα σχετικά προϊόντα έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τότε το ωφέλιμο εύρος για τον συνδυασμό
προϊόντων είναι το εύρος στο οποίο εμπίπτουν οι προδιαγραφές όλων των προϊόντων.
Θερμοκρασία
Σε λειτουργία +0 °C έως +40 °C

Για τη μονάδα θερμοκρασίας F3000 temp, +10 °C έως +40 °C
Για τη μονάδα θερμοκρασίας Exergen, +16 °C έως +40 °C

Μεταφορά και αποθήκευση -20 °C έως +55 °C
Υγρασία
Σε λειτουργία 15 % έως 95 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Μεταφορά και αποθήκευση 15 % έως 95 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Υψόμετρο
Σε λειτουργία 70 kPa – 106 kPa
Μεταφορά και αποθήκευση 50 kPa – 106 kPa
Παροχή ισχύος 100 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz
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Ένταση ρεύματος: 0,7 A – 0,35 A

Οθόνη
Προβολή Μηνύματα
Οθόνη προβολής: έγχρωμη 8 ιντσών
TFT, υποστηρικτική οθόνη αφής
Ανάλυση: 800×600

Μία λυχνία LED ένδειξης της κατάστασης on/off, πράσινου
χρώματος
Μία λυχνία LED ένδειξης της κατάστασης φόρτισης, κίτρινου/
πράσινου χρώματος
Μία λυχνία LED ένδειξης του εναλλασσόμενου ρεύματος, πράσινου
χρώματος
Μία λυχνία LED ένδειξης του συναγερμού, κόκκινου/κίτρινου/μπλε
χρώματος

Προδιαγραφή μπαταρίας
Αριθμός 1
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα ≥5.000 mAh
Κύκλος φόρτισης/αποφόρτισης 300 φορές
Προϋπόθεση Πρότυπη διαμόρφωση, στους 20 °C έως 30 °C, με (α) νέα/νέες

πλήρως
φορτισμένη(ες) μπαταρία/μπαταρίες, συνεχής μέτρηση SpO2 και

λειτουργία αυτόματης μέτρησης NIBP σε μεσοδιαστήματα των 15
λεπτών, καταγραφή σε μεσοδιαστήματα 15 λεπτών, φωτεινότητα
οθόνης ρυθμισμένη στο «1».

Χρόνος λειτουργίας ≥8 ώρες
Χρόνος φόρτισης ≤390 λεπτά, στους 20 °C έως 30 °C· με απενεργοποιημένο μόνιτορ

Καταγραφικό
Πλάτος καταγραφής 49 mm – 50 mm
Ταχύτητα χαρτιού 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Ίχνος 1
Τύποι καταγραφής Συνεχής καταγραφή σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή 8 δευτερολέπτων σε πραγματικό χρόνο
Μη αυτόματη καταγραφή
Καταγραφή του συναγερμού φυσιολογίας
Καταγραφή του γραφήματος τάσεων
Καταγραφή του πίνακα τάσεων
Καταγραφή της ανασκόπησης NIBP
Καταγραφή της ανασκόπησης του συναγερμού
Αυτόματη καταγραφή του NIBP

Διαχείριση δεδομένων
Ανασκόπηση δεδομένων
Ανασκόπηση του γραφήματος/πίνακα τάσεων Ανάλυση 3 ωρών, σε 1 δευτερόλεπτο

Ανάλυση 120 ωρών, σε 1 λεπτό
Δεδομένα συναγερμού/παρακολούθησης συμβάντος Έως και 200 σετ
Ανασκόπηση της μέτρησης του NIBP 1.200 σετ
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ανασκόπηση δεδομένων παρακολούθησης» των Οδηγιών Χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
ανασκόπηση δεδομένων.
Αποθήκευση δεδομένων
Πληροφορίες ασθενή MRN, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εισαγωγής, φύλο,

τύπος, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος, ιατρός, αριθμός κλίνης, τμήμα
Γράφημα τάσεων και πίνακας τάσεων 240 ώρες
Ανασκόπηση της μέτρησης του NIBP 1.200 σετ



Τεχνικά Δεδομένα

Vista 120 SC | 07

Ανασκόπηση του συναγερμού 200 σετ
Επέκταση χωρητικότητας 1 GB για την αποθήκευση δεδομένων: ≥400 ώρες
Με όλες τις παραμέτρους ενεργοποιημένες, μεσοδιάστημα αποθήκευσης 1 δευτερολέπτου, ένα κύμα SpO2 και έναν συναγερμό συμβάντος

για κάθε 10 δευτερόλεπτα.
Στη λειτουργία επίσκεψης σε θάλαμο, η αποθήκευση δεδομένων περιέχει κατά το μέγιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:
Καταγραφή της επίσκεψης σε θάλαμο MRN, όνομα, τύπος, αριθμός κλίνης,

καταγραφή της επίσκεψης σε θάλαμο και
αρχική καταγραφή

Έως και 80.000 σετ

SpO2 Χρόνος μέτρησης, τιμή του SpO2,

τιμή του PR

Έως και 20 σετ για έναν μόνο ασθενή

NIBP SYS, DIA, MAP, PR, χρόνος μέτρησης Έως και 20 σετ για έναν μόνο ασθενή
TEMP. Τιμή του TEMP, χρόνος μέτρησης Έως και 20 σετ για έναν μόνο ασθενή
CO2 etCO2, FiCO2, AwRR Έως και 20 σετ για έναν μόνο ασθενή

Χωρητικότητα 1 GB για την αποθήκευση δεδομένων: ≥100 χιλιάδες σετ καταγραφών επίσκεψης σε θάλαμο. Υποστηρίζονται έως και 800
χιλιάδες σετ καταγραφών επίσκεψης σε θάλαμο (μία καταγραφή επίσκεψης σε θάλαμο έχει 20 αρχικές καταγραφές).
Στη λειτουργία επιτόπιου ελέγχου, η αποθήκευση δεδομένων περιέχει κατά το μέγιστο τις ακόλουθες πληροφορίες: 16 εκατομμύρια σετ
δεδομένων επιτόπιου ελέγχου για πολλαπλούς ασθενείς.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αποθήκευση δεδομένων στη Συσκευή Αποθήκευσης» των Οδηγιών Χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την αποθήκευση δεδομένων στο μέσο αποθήκευσης.

Μονάδα Dräger NIBP
Συμμορφώνεται με το EN IEC 80601-2-30: 2019
Τεχνική Ταλαντωσιμετρία
Λειτουργία Μη αυτόματη, αυτόματη, συνεχής, μέση
Μεσοδιάστημα μέτρησης στη λειτουργία
AUTO
(μονάδα μέτρησης: λεπτά)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Συνεχής 5 λεπτά, μεσοδιάστημα 5 δευτ.
Τύπος μέτρησης SYS, DIA, MAP, PR
Μονάδα πίεσης kPa, mmHg, cmH2O

Μεσοδιάστημα (μονάδα μέτρησης: λεπτά) 1/2/3/4/5Μέση μέτρηση
Χρόνοι 3/5

Εύρος μέτρησης
Λειτουργία για Ενήλικες SYS: 40 mmHg – 270 mmHg

DIA: 10 mmHg – 215 mmHg
MAP: 20 mmHg – 235 mmHg

Παιδιατρική Λειτουργία SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 10 mmHg – 180 mmHg
MAP: 20 mmHg – 195 mmHg

Νεογνική Λειτουργία SYS: 40 mmHg – 135 mmHg
DIA: 10 mmHg – 100 mmHg
MAP: 20 mmHg – 110 mmHg

Τύπος συναγερμού SYS, DIA, MAP
Εύρος μέτρησης πίεσης Εύρος

0 mmHg έως 300 mmHg
Ανάλυση πίεσης 1 mmHg
Μέγιστο μέσο σφάλμα ±5 mmHg
Μέγιστη τυπική απόκλιση 8 mmHg
Μέγιστη περίοδος μέτρησης
Ενήλικες/παιδιά 120 δευτ.
Νεογνά 90 δευτ.
Τυπική περίοδος μέτρησης 20 έως 35 δευτ. (ανάλογα με τη διαταραχή HR/λόγω κίνησης)
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Διπλή προστασία υπερπίεσης ανεξάρτητου καναλιού
Ενήλικες ασθενείς (297±3) mmHg
Παιδιατρικοί ασθενείς (245±3) mmHg
Νεογνικοί ασθενείς (147±3) mmHg
Πίεση προπλήρωσης
Λειτουργία για Ενήλικες Προεπιλογή: 160 mmHg

Εύρος: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg
Παιδιατρική Λειτουργία Προεπιλογή: 140 mmHg

Εύρος: 80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg
Νεογνική Λειτουργία Προεπιλογή: 100 mmHg

Εύρος: 60/70/80/100/120 mmHg

Μονάδα SunTech NIBP
Μέθοδος Ταλαντωσιμετρία
Λειτουργία Μη αυτόματη, αυτόματη, συνεχής, μέση
Μεσοδιάστημα μέτρησης στη λειτουργία
AUTO (μονάδα μέτρησης: λεπτό)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Συνεχής 5 λεπτά, μεσοδιάστημα 5 δευτ.
Μεσοδιάστημα (μονάδα μέτρησης: λεπτά) 1/2/3/4/5Μέση μέτρηση
Χρόνοι 3/5

Τύπος μέτρησης SYS, DIA, MAP, PR
Μονάδα πίεσης kPa, mmHg, cmH2O

Εύρος μέτρησης
Λειτουργία για Ενήλικες SYS: 40 mmHg – 260 mmHg

DIA: 20 mmHg – 200 mmHg
MAP: 26 mmHg – 220 mmHg

Παιδιατρική Λειτουργία SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 20 mmHg – 160 mmHg
MAP: 26 mmHg – 183 mmHg

Νεογνική Λειτουργία SYS: 40 mmHg – 130 mmHg
DIA: 20 mmHg – 100 mmHg
MAP: 26 mmHg – 110 mmHg

Τύπος συναγερμού SYS, DIA, MAP
Ανάλυση πίεσης 1 mmHg
Μέγιστο μέσο σφάλμα ±5 mmHg
Μέγιστη τυπική απόκλιση 8 mmHg
Μέγιστη περίοδος μέτρησης
Ενήλικες ασθενείς 130 δευτ.
Παιδιατρικοί ασθενείς 90 δευτ.
Νεογνικοί ασθενείς 75 δευτ.
Προστασία υπερπίεσης
Ενήλικες/παιδιά <300 mmHg
Νεογνικοί ασθενείς <150 mmHg
Πίεση προπλήρωσης
Λειτουργία για Ενήλικες 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg, 160 mmHg, 180 mmHg,

200 mmHg, 220 mmHg, 240 mmHg, 260 mmHg, 280 mmHg
Προεπιλογή: 160 mmHg

Παιδιατρική λειτουργία 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg,
160 mmHg, 180 mmHg, 200 mmHg, 220 mmHg, 250 mmHg
Προεπιλογή: 120 mmHg

Νεογνική Λειτουργία 60 mmHg, 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg,
120 mmHg, 140 mmHg
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Προεπιλεγμένο: 90 mmHg

SpO2

Συμμορφώνεται με το EN/ISO 80601-2-61: 2019

Μονάδα Dräger
Εύρος μέτρησης 0 % – 100 %
Διαβάθμιση 1 %
Περίοδος ενημέρωσης δεδομένων 1 δευτ.
Ακρίβεια

±2 % (70 % – 100 % SpO2)Ενήλικες/παιδιά

Ακαθόριστο (0 % – 69 % SpO2)

±3 % (70 % – 100 % SpO2)Νεογνικοί ασθενείς

Ακαθόριστο (0 % – 69 % SpO2)

Μεσοδιάστημα αποθήκευσης SpO2 Στη λειτουργία επίσκεψης σε θάλαμο ή επιτόπιου ελέγχου 30 δευτ.
(προεπιλεγμένο), 1 λεπτό,
2 λεπτά, 5 λεπτά

Αισθητήρας
Κόκκινη λυχνία (660±3) nm
Υπέρυθρη λυχνία (905±10) nm
Ενέργεια φωτός που εκπέμπεται < 15 mW
PI
Εύρος μέτρησης 0–10, η άκυρη τιμή PI είναι 0
Ανάλυση 1

Μονάδα Nellcor
Εύρος μέτρησης 0 % – 100 %
Διαβάθμιση 1 %
Περίοδος ενημέρωσης δεδομένων 1 δευτ.

DS-100A, OXI-A/N (ενήλικες)
D-YS (ενήλικες και παιδιά)
OXI-P/I (παιδιά)

± 3 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (ενήλικες και παιδιά)

±2 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (ενήλικες και παιδιά)

±3 % (60 % – 80 % SpO2)

Ακρίβεια

Αν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται στα νεογνά σύμφωνα με τις συστάσεις, η ακρίβεια θα είναι
μεγαλύτερη από ό,τι στους ενήλικες
κατά ±1.

Μεσοδιάστημα αποθήκευσης SpO2 Στη λειτουργία επίσκεψης σε θάλαμο ή επιτόπιου ελέγχου
30 δευτ. (προεπιλεγμένο), 1 λεπτό, 2 λεπτά, 5 λεπτά
Μήκος κύματος: περίπου 660 nm και 900 nmΑισθητήρας
Ενέργεια φωτός που εκπέμπεται: <15 mW

Μονάδα Masimo
Εύρος μέτρησης 1 % – 100 %
Διαβάθμιση 1 %

Σε κατάσταση μη κίνησης ±2 % (70 % – 100 % SpO2)

Ακαθόριστο (0 % – 69 %
SpO2)

Ακρίβεια Ενήλικες/παιδιά

Σε κατάσταση κίνησης ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Ακαθόριστο (0 % – 69 %
SpO2)
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Σε κατάσταση μη κίνησης ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Ακαθόριστο (0 % – 69 %
SpO2)

Νεογνικοί ασθενείς

Σε κατάσταση κίνησης ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Ακαθόριστο (0 % – 69 %
SpO2)

> 0,02% πλάτος
παλμού και
% μετάδοση > 5%

Κορεσμός (% SpO2): ±2

Συχνότητα παλμών: ±3

Παρεμβαλλόμενες ουσίες Η καρβοξυαιμοσφαιρίνη μπορεί να αυξήσει λανθασμένα τις
μετρήσεις. Το επίπεδο αύξησης είναι περίπου ίσο με την ποσότητα
της καρβοξυαιμοσφαιρίνης που υπάρχει. Οι χρωστικές ή
οποιαδήποτε ουσία που περιέχει χρωστικές, οι οποίες μεταβάλλουν
τη συνήθη αρτηριακή χρώση, μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένες
μετρήσεις.

Μέσος(οι) χρόνος(οι) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16
Ευαισθησία Normal, APOD, Max

Απόδοση χαμηλής διάχυσης

Εύρος μετρήσεων PI 0,02 – 20 %

Σημείωση: Οι πληροφορίες για το εύρος μήκους κύματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για ιατρούς και νοσηλευτές (για παράδειγμα,
όταν εκτελείται φωτοδυναμική θεραπεία).

PR
Εύρος μέτρησης Ακρίβεια Διαβάθμιση

Dräger 25 bpm έως 300 bpm ±2 bpm 1 bpm
Nellcor 20 bpm έως 300 bpm ±3 bpm

(20 bpm έως 250 bpm)
1 bpm

PR (SpO2)

Masimo 0 bpm έως 240 bpm ±3 bpm (σε κατάσταση
μη κίνησης)
±5 bpm (σε κατάσταση
κίνησης)

1 bpm

Dräger 40 bpm έως 240 bpm ±3 bpm ή 3,5 %, όποιο
είναι μεγαλύτερο

1 bpmPR (NIBP)

SunTech 30 bpm έως 220 bpm ±3 bpm ή ± 2 %, όποιο
είναι μεγαλύτερο

1 bpm

TEMP.
Συμμορφώνεται με το EN/ISO 80601-2-56:2017+A1: 2018

Θερμόμετρο TAT-5000S-RS232:
Εύρος μέτρησης 16 °C έως 43 °C
Εύρος ισορροπίας θερμότητας της αρτηρίας για θερμοκρασία
σώματος1

34,5 °C έως 43 °C

Κλινική ακρίβεια ±0,1°C
σύμφωνα με το ASTM E1112

Κλινική απόδοση (έναντι της θερμομέτρησης από το στόμα),
σύμφωνα με το ISO 80601-2-56

Κλινική μεροληψία: 0,52 °C
Όρια συμφωνίας: 1,24
Κλινική επαναληψιμότητα: 0,13

Κλινική απόδοση (έναντι της θερμομέτρησης από το ορθό),
σύμφωνα με το ISO 80601-2-56

Κλινική μεροληψία: 0,02 – 0,07 °C
Όρια συμφωνίας: 0,87 – 1,15
Κλινική επαναληψιμότητα: 0,13

Περιβάλλον λειτουργίας 16 °C έως 40 °C
Περιβάλλον αποθήκευσης -20 °C έως 50 °C
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Διαβάθμιση 0,1 °C
Χρόνος απόκρισης ~ 0,04 δευτερόλεπτα
Χρόνος που εμφανίζεται στον σαρωτή 30 δευτερόλεπτα
Τύπος και διάρκεια ζωής μπαταρίας Αλκαλική μπαταρία 9 βολτ, παρέχει 15.000 αναγνώσεις2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1 Εφαρμόζεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία είναι εντός του φυσιολογικού εύρους θερμοκρασίας του σώματος, αλλιώς διαβάζει τη
θερμοκρασία επιφάνειας.
2 Κατά προσέγγιση αριθμός αναγνώσεων όταν γίνεται σάρωση για 5 δευτερόλεπτα και διαβάζεται η ένδειξη θερμοκρασίας για 3
δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί το θερμόμετρο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί να μην πληροί τις προδιαγραφές απόδοσης αν φυλάσσεται ή χρησιμοποιείται εκτός του εύρους
θερμοκρασίας και υγρασίας. Κατά τη μεταφορά της συσκευής παρακολούθησης από έναν χώρο αποθήκευσης, περιμένετε τουλάχιστον μία
ώρα ή περισσότερο πριν από τη χρήση, ώστε η συσκευή παρακολούθησης να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου.

Μονάδα F3000
Εύρος μέτρησης 30 °C έως 43 °C
Εύρος μέτρησης πρόβλεψης 35 °C έως 43 °C
Εύρος μέτρησης πρόβλεψης λειτουργίας χαμηλής θερμοκρασίας 33 °C έως 43 °C
Θερμοκρασία σε λειτουργία 10 °C έως 40 °C
Μεταφορά και αποθήκευση -20 °C έως 55 °C
Τύπος αισθητήρα Από το στόμα/τη μασχάλη/το ορθό
Προσαρμόσιμο εύρος ορίων συναγερμού 35,5 °C έως 42 °C
Διαβάθμιση 0,1 °C
Ακρίβεια Λειτουργία παρακολούθησης και λειτουργία πρόβλεψης: ±0,1 °C

Λειτουργία γρήγορης πρόβλεψης: ±0,3 °C
Τυπικός χρόνος μέτρησης (μετά την εισαγωγή σε θέση μέτρησης) Από το στόμα (λειτουργία γρήγορης πρόβλεψης): (3 – 5) δευτ.

(απύρετος ασθενής),
(8 – 10) δευτ. (εμπύρετος ασθενής)
Από το στόμα (λειτουργία πρόβλεψης): (6 – 10) δευτ.
Από τη μασχάλη: (8 – 12) δευτ.
Από το ορθό: (10 – 14) δευτ.
Λειτουργία παρακολούθησης (όλες οι θέσεις): (60 – 120) δευτ.

Λειτουργία μέτρησης Άμεση λειτουργία/προσαρμοσμένη λειτουργία
Χρόνος παροδικής απόκρισης ≤30 δευτ. λειτουργία παρακολούθησης
Κλινική μεροληψία (-0,2 – -0,4) °C
Όρια συμφωνίας 0,49
Σταθερότητα 0,14 °C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η άμεση λειτουργία αναφέρεται στη λειτουργία παρακολούθησης, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργία αναφέρεται στη λειτουργία πρόβλεψης
και τη λειτουργία γρήγορης πρόβλεψης.

CO2

Συμμορφώνεται με το EN ISO 80601-2-55: 2018
Προοριζόμενος ασθενής Ενήλικες, παιδιά, νεογνά
Παράμετροι μέτρησης etCO2, FiCO2, AwRR

Μονάδα mmHg, %, kPa
Εύρος μέτρησης
etCO2 0 mmHg έως 99 mmHg

FiCO2 1 mmHg έως 99 mmHg

AwRR 0 rpm έως 150 rpm
Διαβάθμιση
etCO2 1 mmHg
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FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
Ακρίβεια
Ακρίβεια μερικής πίεσης CO2 0 έως 38 mmHg: ±2 mmHg

39 έως 99 mmHg: ±[5 % της αναμενόμενης ένδειξης + 0,08 ×
(αναμενόμενη ένδειξη σε mmHg – 39 mmHg)]

Ακρίβεια της παρουσίας παρεμβαλλόμενων αερίων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του
ISO 80601-2-55

Η ακρίβεια της παρουσίας παρεμβαλλόμενων αερίων είναι εντός του
4 % των τιμών ακρίβειας που αναφέρονται παραπάνω, επομένως:

‒ 0 έως 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % της αναμενόμενης
ένδειξης σε mmHg)

‒ 39 έως 99 mmHg: ± [9 % της αναμενόμενης ένδειξης σε
mmHg + 0,08 × (αναμενόμενη ένδειξη σε mmHg - 39
mmHg)]

‒ 0 έως 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % της αναμενόμενης
ένδειξης σε mmHg) παρουσία έως και 80 % ηλίου με έως
και 15% οξυγόνο

‒ 39 έως 99 mmHg: ±[9 % της αναμενόμενης ένδειξης σε
mmHg + 0,08 × (αναμενόμενη ένδειξη σε mmHg – 39
mmHg)] παρουσία έως και 80% ηλίου με έως και 15 %
οξυγόνο

Ακρίβεια AwRR 0 έως 70 rpm: ±1 rpm
71 έως 120 rpm: ±2 rpm
121 έως 150 rpm: ±3 rpm

Δειγματοληψία κυματομορφής 20 δείγματα/δευτ.
Ρυθμός ροής 50 mL ανά λεπτό (ανοχή -7,5, +15), ροή μετρούμενη ανά όγκο
Ρυθμός διαρροής Λιγότερο από 40 mbar ανά λεπτό όταν ζητείται κενό 30% στο

σύστημα ροής
Απόκριση του συστήματος
Χρόνος ανόδου < 190 ms
Χρόνος καθυστέρησης < 2,7 δευτ.

Μετά την προθέρμανση του συστήματος και κατά τη διάρκεια
της χρήσης του Microstream MCable σε σταθερή κατάσταση: ο
μέγιστος χρόνος καθυστέρησης μεταξύ της αναπνοής του ασθενή
και της αναφοράς της στην κυματομορφή CO2 είναι 2,9 δευτ.

Περίοδος προθέρμανσης Περιλαμβάνει τον χρόνο ενεργοποίησης (10 δευτ. κατά το μέγιστο)
και του χρόνου εκκίνησης (180 δευτ.)
Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 1 λεπτό και 30 δευτ. κατά το
μέγιστο

Συμπίεση Το BTPS είναι η τυπική διόρθωση που χρησιμοποιείται από την
καπνογραφία Microstream κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών
μέτρησης για το σώμα, τη θερμοκρασία, την πίεση και τον κορεσμό

Τεχνικές προδιαγραφές του Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Ζώνη συχνότητας Ζώνη 2,4 GHz & 5 GHz ISM
Διαφοροποίηση OFDM με BPSK, QPSK, 16-QAM, και 64-QAM

802.11b με CCK και DSSS
Τυπική ισχύς μετάδοσης (±2 dBm) 2,4 GHz

17 dBm για 802.11b DSSS
17 dBm για 802.11b CCK
17 dBm για 802.11g OFDM
16 dBm για 802.11n OFDM
5 GHz (δεν διατίθεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά)
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10 dBm για 802.11a OFDM
9 dBm για 802.11n OFDM

Αναλογία I/U (κανάλι ίδιας συχνότητας) ≤ 20 dB
I/U ratio (παρακείμενο κανάλι) ≤ 1 dB
Διακίνηση ≥0,01 Mbps
Χρόνος καθυστέρησης ≤ 1 δευτ.
Παραμόρφωση σήματος ≤ 1 δευτ.
PER ≤10 %

Προδιαγραφές απόδοσης του Wi-Fi
Χωρητικότητα συστήματος και αντίσταση σε ασύρματες παρεμβολές Όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

‒ Αριθμός μόνιτορ που υποστηρίζονται από ένα AP: ≤ 8
‒ Κάθε μόνιτορ μπορεί να επικοινωνεί με το Vista 120 CMS
‒ Κάθε μόνιτορ υποστηρίζει τη λειτουργία προβολής

κρεβατιού, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν
τις πληροφορίες του από άλλο κρεβάτι ή να βλέπουν τις
πληροφορίες άλλου κρεβατιού από την οθόνη του

‒ Η ένταση του σήματος AP του μόνιτορ θα πρέπει να είναι
ισχυρότερη από -65 dBm

‒ Όταν η απόσταση μεταξύ των παρεμβαλλόμενων συσκευών
και του μόνιτορ είναι μεγαλύτερη από 30 cm και υπάρχει
συγχρόνως ένα δίκτυο Wi-Fi με παρεμβολές κοινού καναλιού
(τουλάχιστον -85 dBm ασθενέστερο από το δίκτυο του
μόνιτορ) και ένα δίκτυο Wi-Fi παρακείμενου καναλιού
(τουλάχιστον -50 dBm ασθενέστερο από το δίκτυο του
μόνιτορ). Σημείωση: εξαιρουμένων των συσκευών Wi-Fi, οι
παρεμβαλλόμενες συσκευές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τα εξής:
– Ασύρματες συσκευές 2,4G ή 5G (εξαιρουμένων των
συσκευών Wi-Fi)
– Κυψελοειδή δίκτυα κινητής επικοινωνίας
– Φούρνους μικροκυμάτων
– Ενδοεπικοινωνίες
– Κινητά τηλέφωνα
– Εξοπλισμό ESU

Η λειτουργία ασύρματου δικτύου όλων των μόνιτορ λειτουργεί
κανονικά και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

‒ Συνολικός χρόνος καθυστέρησης για τη μετάδοση δεδομένων
από τα μόνιτορ στο Vista 120 CMS: ≤ 2 δευτ.

‒ Συνολικός χρόνος καθυστέρησης για τη μετάδοση δεδομένων
από ένα μόνιτορ σε άλλα μόνιτορ: ≤ 2 δευτ.

‒ Χρόνος επαναφοράς συναγερμού που έχει ρυθμιστεί σε άλλο
μόνιτορ: ≤ 2 δευτ.

‒ Χρόνος ρυθμίσεων που αφορούν το μόνιτορ που έχουν
ρυθμιστεί στο Vista 120 CMS: ≤ 2 δευτ.

‒ Καμία απώλεια επικοινωνίας μεταξύ όλων των μόνιτορ
Σταθερότητα του δικτύου Wi-Fi Όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

‒ Αριθμός μόνιτορ που υποστηρίζονται από ένα AP: ≤ 8
‒ Κάθε μόνιτορ μπορεί να επικοινωνεί με το Vista 120 CMS
‒ Κάθε μόνιτορ υποστηρίζει τη λειτουργία προβολής

κρεβατιού, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν
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τις πληροφορίες του από άλλο κρεβάτι ή να βλέπουν τις
πληροφορίες άλλου κρεβατιού από την οθόνη του

Η ένταση του σήματος AP του μόνιτορ θα πρέπει να είναι
ισχυρότερη από -65 dBm
Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

‒ Εντός 24 ωρών, το χρονικό ποσοστό αποτυχίας μετάδοσης
δεδομένων από οποιοδήποτε μόνιτορ στο Vista 120 CMS
δεν υπερβαίνει το 0,1%. Όταν τα συνδεδεμένα 8 μόνιτορ
περιφέρονται 30 φορές, το χρονικό ποσοστό αποτυχίας
μετάδοσης δεδομένων από οποιοδήποτε μόνιτορ στο Vista
120 CMS δεν υπερβαίνει το 0,1%.

Διακριτή απόσταση όρασης Η διακριτή απόσταση όρασης μεταξύ του μόνιτορ και του AP είναι:
≥ 50 μέτρα

e-link
Συχνότητα μετάδοσης 2.402 MHz – 2.480 MHz
Ζώνη συχνότητας 2.402 MHz – 2.480 MHz
Διαφοροποίηση FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
Ισχύς μετάδοσης ≥ 0 dBm
Αναλογία I/U ≤ 1 dB
Διακίνηση ≥ 0,01 Mbs
Χρόνος καθυστέρησης (μονόδρομη καθυστέρηση) ≤ 1 δευτ.
Παραμόρφωση σήματος (διακύμανση χρόνου καθυστέρησης) ≤ 1 δευτ.
PER ≤10 %

Διασυνδέσεις

Κλήση νοσηλευτικού προσωπικού
Λειτουργία «drive» Απόδοση τάσης
Παροχή ισχύος 11,4 V – 12,6 V
Σήμα διασύνδεσης 12 V παροχή ισχύος και PWM κυματομορφή
Τύπος διασύνδεσης Πρότυπη διασύνδεση δικτύου RJ-45

Διασυνδέσεις USB
Αριθμός διασυνδέσεων USB Τυπικές: 2
Λειτουργία «drive» Διασύνδεση HOST, πρωτόκολλο USB 1.0/2.0
Παροχή ισχύος 5 VDC ±5 %, 500 mA μέγ.
Τύπος διασύνδεσης USB θύρα τύπου A

Διασύνδεση ενσύρματου δικτύου
Προδιαγραφές 100-base TX (IEEE802.3)
Τύπος διασύνδεσης Πρότυπη διασύνδεση δικτύου RJ-45
Η ονομασία και το λογότυπο Dräger, και οι ονομασίες Infinity και MCable αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Draeger Medical GMBH.
Η ονομασία Exergen αποτελεί σήμα κατατεθέν της Exergen Corporation.
Η ονομασία Masimo αποτελεί σήμα κατατεθέν της Masimo Corporation.
Η ονομασία Microstream αποτελεί σήμα κατατεθέν της Oridion Medical 1987 LTD.
Η ονομασία Nellcor αποτελεί σήμα κατατεθέν της Nellcor Puritan Bennett LLC.
Η ονομασία SunTech αποτελεί σήμα κατατεθέν της SunTech Medical, Inc.
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Shanghai Dräger Medical Instrument
Co. Ltd., No.229 HuPo Road,
Nanhui District, 201321 Shanghai,
China

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@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
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia

91
 0

9 
70

7 
| 

21
.1

1-
2 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
Υπ

όκ
ει

τα
ι σ

ε 
τρ

οπ
οπ

οι
ήσ

ει
ς 

| 
©

 2
02

1 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


