
Vista 120 SC
Мониториране на пациента

С нарастващите изисквания към лекарите, от съществено значение e
да разполагате с лесен за използване монитор за жизнени показатели,
който може да подобри клиничните процеси и да помогне да вземате
информирани решения, които могат да повлияят положително на
грижите за пациентите. Осигурявайки както възможност за проверка на
място, така и за непрекъснато наблюдение на леглото, той е идеалният
монитор за различните Ви клинични нужди.
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Трансформирайте клиничния си работен процес

Със своите възможности за измерване "plug-and-play" Vista 120 SC може да подобри клиничния работен
процес, като дава повече време да се съсредоточите върху пациентите си. Функциите за въвеждане
на данни, запазване и качване се извършват изцяло чрез LAN/безжични мрежи, за да се намалят
възможностите за грешки в документацията. Той е лек, портативен и готов за работа с интегрирана дръжка
за лесно транспортиране.

Режими за проверка на място и непрекъснато наблюдение в едно устройство

Vista 120 SC предлага способности както за проверка на място, така и за непрекъснато наблюдение
на леглото. В зависимост от клиничната ситуация, можете да превключвате между режимите лесно и
бързо. Ако е необходимо да измерите жизнените показатели за няколко пациента в спешното отделение,
междинното отделение или общото отделение, или ако е необходимо един монитор за жизнените показатели
да остане при определен пациент, Vista 120 SC е идеалният монитор за клиничните Ви нужди.

Редуциране на клиничната сложност на работния Ви процес

Уникалният режим за посещение от лекаря в отделението на Vista 120 SC позволява лесно и безжично
да импортирате списъци с пациенти от болничната информационна система. Можете бързо и ефективно
да събирате и предавате данни за жизнените показатели по време на прегледите на пациентите, без да
се налага повторно приемане на баркод или ръчно въвеждане на данни – това помага да редуцирате
клиничната сложност на работния процес.

Идентифициране на ранните предупредителни признаци

Vista 120 SC е оборудван със система за ранно предупреждение, която комбинира множество параметри
на жизнените показатели в изчислен резултат, за да покаже степента на влошаване на състоянието на
пациента. Този механизъм за оценяване позволява на лекарите да идентифицират предупредителните
признаци на животозастрашаващо събитие, което им позволява да се намесят бързо, преди то да настъпи.

Предназначен да отговори на нуждите и бюджета Ви

Vista 120 SC се предлага в 5 различни модела, като моделите B, C, D и E предлагат две различни
температурни технологии в един монитор. Нашите гъвкави предложения помагат да задоволите различните
си клинични нужди и да се вместите в бюджета си.
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Качване на данни за пациента Работни режими Режим "Посещение от лекаря в
отделението"
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за ранно предупреждение)

Конфиг. 1 Конфиг. 2

Свързани продукти
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Система за интензивни грижи Infinity®

Трансформирайте клиничния си работен процес със системата за
интензивни грижи Infinity®. Нейният мултипараметричен монитор
се интегрира с нейната мрежова медицинска работна станция,
предоставяща ви жизнени показатели в реално време, достъп до
клинични болнични системи и приложения за управление на данни за
широка гама от информация за пациентите и мощни инструменти за
анализ в точката на предоставяне на грижи.
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Vista 120

Болниците по целия свят се изправят пред едно общо
предизвикателство – да осигурят възможно най-добрата грижа на
места с нарастващи популации, по-строги финансови регулации
и обгрижващи лица, които са все по-претоварени. Решението Vista
120 е проектирано да посрещне Вашите клинични нужди и да се
вмести в бюджета Ви, давайки възможност да осигурите ефективни
и висококачествени грижи за пациентите.
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Vista 120 S

Dräger разбира нарастващата нужда за пациентен монитор с вградена
свързаност, който осигурява основно наблюдение на добра цена.
Vista 120 S поддържа възрастни, педиатрични и новородени пациенти
и може да бъде използван самостоятелно или с терапевтично
устройство на Dräger като напълно интегрирана работна станция.
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Vista 120 Central Monitoring System

Лесната за употреба система за централен мониторинг Vista 120
Central Monitoring System (CMS) позволява да наблюдавате
централно жизнените показатели на до 64 пациенти, свързани към
монитори Vista 120/Vista 120 S, работещи до болнично легло. Това
централно наблюдение оптимизира работния процес за клиничните
специалисти, като същевременно значително повишава безопасността
за пациентите.
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Класификация
Тип със защита срещу токов удар Клас I оборудване и оборудване с вътрешно захранване
Клас I оборудване и оборудване с вътрешно захранване SpO2, NIBP, TEMP, CO2: BF

Клас защита IPX2
С термометър TAT-5000S-RS232 или F3000 TEMP
модул: Обикновено оборудване (запечатано оборудване без
защита срещу проникване на течности)

Начин за дезинфекция/стерилизация За подробности вижте инструкциите за употреба, глава
"Повторна обработка".

Работна система Оборудване с непрекъсната работа
Съответства на стандартите 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

Физически спецификации
Размер 155 mm (Ш) x 250 mm (В) x 165 mm (Д)
Тегло < 3 kg (стандартна конфигурация, без аксесоари и батерия)

Конфигурация на функциите Модел Стандартна конфигурация
A Dräger SpO2, Dräger NIBP,

рекордер, Wi-Fi, сензорен екран
B Dräger SpO2, Dräger NIBP,

рекордер, външен модул за температура,
Wi-Fi, e-link, сензорен екран

C Nellcor SpO2, SunTech NIBP, външен

модул за температура, Wi-Fi, e-link,
сензорен екран

D Masimo SpO2, SunTech NIBP, външен

модул за температура, рекордер, Wi-Fi,
e-link, сензорен екран

Vista 120 SC

E Masimo SpO2, SunTech NIBP,

Microstream etCO2, външен модул за

температура, Wi-Fi, e-link, сензорен екран

Спецификация на околната среда
Ако се съхранява или използва извън посочените диапазони на температурата и влажността, мониторът не може да отговори на
спецификациите за работа, посочени тук.
Когато мониторът и свързаните продукти имат различни спецификации за околната среда, ефективният диапазон за комбинацията
от продуктите е този диапазон, който е общ за спецификациите за всички продукти.
Температура
При работа +0 °C – +40 °C

За темп. модул F3000, +10 °C – +40 °C
За темп. модул Exergen, +16 °C – +40 °C

Транспортиране и съхранение -20 °C – +55 °C
Влажност
При работа 15 % отн. вл. – 95 % отн. вл. (без конденз)
Транспортиране и съхранение 15 % отн. вл. – 95 % отн. вл. (без конденз)
Надморска височина
При работа 70 kPa – 106 kPa
Транспортиране и съхранение 50 kPa – 106 kPa
Захранване 100 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz
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Ток: 0,7 A – 0,35 A

Дисплей
Дисплей Съобщения
Екран на дисплея: 8-инчов цветен
TFT, поддържа сензорен екран
Стъпка: 800×600

Един LED индикатор за вкл./изкл. захранване, зелен
Един LED индикатор за заряд на батерията, жълт/зелен
Един LED индикатор за захранване от мрежата, зелен
Един LED индикатор за аларма, червен/жълт/син

Спецификации на батерията
Брой 1
Тип на батерията Литиева батерия
Капацитет ≥5000 mAh
Цикъл на зареждане/разреждане 300 пъти
Състояние Стандартна конфигурация, при 20°C – 30°C, с нова, напълно

заредена батерия/батерии, непрекъснато измерване на SpO2 и

режим за автоматично измерване на NIBP на интервали от 15
минути, записване на интервали от 15 минути, яркост на екрана,
зададена на “1”.

Време на работа ≥8 часа
Време на зареждане ≤390 min, при 20°C – 30°C; при изключен монитор.

Рекордер
Ширина на записа 49 mm – 50 mm
Скорост на хартията 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Проследяване 1
Типове записване Непрекъснато записване в реално време

8 секунди записване в реално време
Записване ръчно
Записване на физиологични аларми
Записване на графики с трендове
Записване на таблица на трендове
Записване на преглед на NIBP
Записване на преглед на аларми
Записване на автоматично задействане на NIBP

Управление на данни
Преглед на данни
Преглед на графика на тренд/таблица на тренд 3 часа, с резолюция 1 s

120 часа, с резолюция 1 min.
Данни за аларми/събития при наблюдението До 200 набора
Преглед на измерването на NIBP 1200 набора
Вижте в инструкциите за употреба глава “Преглед на данните от наблюдението” за повече информация за прегледа на данните.
Съхранение на данни
Информация за пациенти Номер на медицински картон, име, дата на раждане, дата на

приемане, пол, тип, ръст, тегло, кръвна група, лекар, номер на
легло, отдел

Графика на тренд и таблица на тренд 240 часа
Преглед на измерването на NIBP 1200 набора
Преглед на аларми 200 набора
1 GB разширено пространство за съхранение на данни: ≥400 часа
С включени всички параметри, интервал на съхранение 1 s, една вълна SpO2 и едно алармено събитие, настъпващо на всеки 10 s.

В режим "Посещение от лекаря в отделението", съхранените данни максимално съдържат следната информация:



Технически данни

Vista 120 SC | 07

Запис на "Посещение от лекаря в
отделението"

Номер на медицински картон, име, тип,
номер на легло, запис на "Посещение от
лекаря в отделението" и оригинален запис

До 80 000 набора

SpO2 Време за измерване, стойност на SpO2,

PR стойност

До 20 набора за един пациент

NIBP (неинвазивно кръвно налягане) SYS, DIA, MAP, PR, час на измерването До 20 набора за един пациент
TEMP Стойност на TEMP, час на измерването До 20 набора за един пациент
CO2 etCO2, FiCO2, AwRR До 20 набора за един пациент

1 GB пространство за съхранение на данни: ≥100 хиляди набора от записи за "Посещение от лекаря в отделението". Поддържат се
до 800 хиляди набора от записи за "Посещение от лекаря в отделението" (един запис за "Посещение от лекаря в отделението" има
20 оригинални записа).
В режим за проверка на място, съхранените данни максимално съдържат следната информация: 16 милиона набора от данни от
проверка на място за няколко пациента.
Вижте в инструкциите за употреба глава “Съхраняване на данни в устройството за съхранение” за повече информация относно
съхраняването на данни на носител за съхранение.

Модул Dräger NIBP
Съответствие с EN IEC 80601-2-30: 2019
Техника Осцилометрия
Режим Ръчен, автоматичен, непрекъснат,

осреднен
Интервал на измерване в режим AUTO
(единица: минути)

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

Непрекъснат 5 min, интервалът е 5 s
Тип на измерването SYS, DIA, MAP, PR
Единица за налягане kPa, mmHg, cmH2O

Интервал (единица: минути) 1/2/3/4/5Измерване на средна стойност
Пъти 3/5

Обхват на измерването
Режим за възрастни SYS: 40 mmHg – 270 mmHg

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

Педиатричен режим SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 10 mmHg – 180 mmHg
MAP: 20 mmHg – 195 mmHg

Неонатален режим SYS: 40 mmHg – 135 mmHg
DIA: 10 mmHg – 100 mmHg
MAP: 20 mmHg – 110 mmHg

Тип аларма SYS, DIA, MAP
Измерване на налягане на маншета Диапазон

0 mmHg до 300 mmHg
Резолюция на налягането 1 mmHg
Максимална средна грешка ±5 mmHg
Максимално стандартно отклонение 8 mmHg
Максимален измерван период
Възрастни/педиатрични пациенти 120 s
Новородени 90 s
Типичен измерван период 20 s до 35 s (в зависимост от HR/прекъсване поради

движение)
Два независими канала със защита от прекомерно налягане
Възрастни (297±3) mmHg
Педиатрични (245±3) mmHg
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Новородени (147±3) mmHg
Налягане преди надуване
Режим за възрастни По подразбиране: 160 mmHg

Диапазон: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg
Педиатричен режим По подразбиране: 140 mmHg

Диапазон: 80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg
Неонатален режим По подразбиране: 100 mmHg

Диапазон: 60/70/80/100/120 mmHg

Модул SunTech NIBP
Метод Осцилометричен
Режим Ръчен, автоматичен, непрекъснат,

осреднен
Интервал на измерване в режим AUTO
(единица: минута)

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

Непрекъснат 5 min, интервалът е 5 s
Интервал (единица: минути) 1/2/3/4/5Измерване на средна стойност
Пъти 3/5

Тип на измерването SYS, DIA, MAP, PR
Единица за налягане kPa, mmHg, cmH2O

Диапазон на измерване
Режим за възрастни SYS: 40 mmHg – 260 mmHg

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

Педиатричен режим SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 20 mmHg – 160 mmHg
MAP: 26 mmHg – 183 mmHg

Неонатален режим SYS: 40 mmHg – 130 mmHg
DIA: 20 mmHg – 100 mmHg
MAP: 26 mmHg – 110 mmHg

Тип аларма SYS, DIA, MAP
Резолюция на налягането 1 mmHg
Максимална средна грешка ±5 mmHg
Максимално стандартно отклонение 8 mmHg
Максимален период на измерване
Възрастни пациенти 130 s
Педиатрични 90 s
Новородени 75 s
Защита от прекомерно налягане
Възрастни/педиатрични пациенти <300 mmHg
Новородени <150 mmHg
Налягане преди надуване
Режим за възрастни 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg, 160 mmHg, 180 mmHg,

200 mmHg, 220 mmHg, 240 mmHg, 260 mmHg, 280 mmHg
По подразбиране: 160 mmHg

Педиатричен режим 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg,
160 mmHg, 180 mmHg, 200 mmHg, 220 mmHg, 250 mmHg
По подразбиране: 120 mmHg

Неонатален режим 60 mmHg, 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg,
120 mmHg, 140 mmHg
По подразбиране: 90 mmHg

SpO2
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Съответства на EN/ISO 80601-2-61: 2019

Модул на Dräger
Диапазон на измерване 0 % – 100 %
Разделителна способност 1 %
Период на актуализиране на данни 1 s
Точност

±2 % (70 % – 100 % SpO2)Възрастни/педиатрични пациенти

Недефинирана (0 % – 69 % SpO2)

±3 % (70 % – 100 % SpO2)Новородени

Недефинирана (0 % – 69 % SpO2)

Интервал на съхранение на SpO2 В режим "Посещение от лекаря в отделението" или измерване
на място 30 s (по подразбиране), 1 min,
2 минути, 5 минути

Сензор
Червена светлина (660±3) nm
Инфрачервена светлина (905±10) nm
Енергия на излъчваната светлина < 15 mW
PI
Диапазон на измерване 0–10, невалидната PI стойност е 0
Разделителна способност 1

Модул на Nellcor
Диапазон на измерване 0 % – 100 %
Разделителна способност 1 %
Период на актуализиране на данни 1 s

DS-100A, OXI-A/N (възрастни)
D-YS (възрастни и педиатрични пациенти)
OXI-P/I (педиатрични пациенти)

± 3 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-
I, MAX-FAST (възрастни и педиатрични
пациенти)

±2 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-
I, MAX-FAST (възрастни и педиатрични
пациенти)

±3 % (60 % – 80 % SpO2)

Точност

Ако сензорът се използва за новородени пациенти, както се препоръчва, точността ще
бъде по-голяма от тази за възрастни
с ±1.

Интервал на съхранение на SpO2 В режим "Посещение от лекаря в отделението" или в режим
измерване на място
30 s (по подразбиране), 1 минута, 2 минути, 5 минути
Дължина на вълната: приблизително 660 nm и 900 nmСензор
Енергия на излъчваната светлина: <15 mW

Модул Masimo
Диапазон на измерване 1% – 100%
Разделителна способност 1%

В състояние на липса на
движение

±2 % (70 % – 100 % SpO2)

Неспецифицирана (0 % – 69
% SpO2)

Точност Възрастни/педиатрични
пациенти

В състояние на движение ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Неспецифицирана (0 % – 69
% SpO2)
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В състояние на липса на
движение

±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Неспецифицирана (0 % – 69
% SpO2)

Новородени

В състояние на движение ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Неспецифицирана (0 % – 69
% SpO2)

> 0,02% пулсова
амплитуда и
% на предаване > 5%

Сатурация (% SpO2): ±2

Пулсова честота: ±3

Субстанции, смущаващи теста Карбоксихемоглобинът може погрешно да увеличи показанията.
Степента на увеличение е приблизително равна на количеството
на наличния карбоксихемоглобин. Оцветители или всякакви
вещества, съдържащи оцветители, които променят обичайната
артериална пигментация, могат да доведат до грешни показания.

Средно(и) време(на) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16
Чувствителност Normal, APOD, Max

Ниско ниво на перфузия

Диапазон на измерване на PI 0,02 – 20 %

Забележка: Информацията за диапазона на дължината на вълната може да бъде особено полезна за клиничните специалисти
(например когато се прилага фотодинамична терапия).

PR
Обхват на измерването Точност Разделителна

способност
Dräger 25 bpm до 300 bpm ±2 bpm 1 bpm
Nellcor 20 bpm до 300 bpm ±3 bpm

(20 bpm до 250 bpm)
1 bpm

PR (SpO2)

Masimo 0 bpm до 240 bpm ±3 bpm (в състояние на
липса на движение)
±5 bpm (в състояние на
движение)

1 bpm

Dräger 40 bpm до 240 bpm ±3 bpm или 3,5 %,
което е с по-голяма
стойност

1 bpmPR (NIBP)

SunTech 30 bpm до 220 bpm ±3 bpm или ±2 %, което
е с по-голяма стойност

1 bpm

TEMP
Съответствие с EN/ISO 80601-2-56:2017+A1: 2018

TAT-5000S-RS232 термометър:
Диапазон на измерване 16 °C – 43 °C
Диапазон на артериалния топлинен баланс за телесна
температура1

34,5 °C – 43 °C

Клинична точност ±0,1 °C
съгласно ASTM E1112

Клинична ефективност (в сравнение с перорална термометрия),
съгласно ISO 80601-2-56

Клинично отклонение: 0,52 °C
Граници на съответствието: 1,24
Клинична повторяемост: 0,13

Клинична ефективност (в сравнение с ректална термометрия),
съгласно ISO 80601-2-56

Клинично отклонение: 0,02 – 0,07 °C
Граници на съответствието: 0,87 – 1,15
Клинична повторяемост: 0,13

Работна среда 16 °C – 40 °C
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Среда на съхранение -20 °C – 50 °C
Разделителна способност 0,1 °C
Време за реакция ~ 0,04 секунди
Време, показвано на скенера 30 секунди
Тип и експлоатационен живот на батерията 9-волтова алкална батерия, осигуряваща 15 000 отчитания2

ЗАБЕЛЕЖКА:
1 Прилага се автоматично, когато температурата е в границите на нормалния температурен диапазон за тялото, в противен случай
отчита температурата на повърхността.
2 Приблизителен брой отчитания, когато се сканира за 5 секунди и показваната температура се чете за 3 секунди преди
изключване на термометъра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Мониторът може да не покрие спецификациите за ефективност, ако се съхранява или използва извън диапазоните за температура
и влажност. Когато мониторът се премества от мястото на съхранение, изчакайте поне един час или повече преди употреба, за да
позволите на монитора да достигне стайна температура.

Модул на F3000
Диапазон на измерване 30 °C – 43 °C
Прогнозен диапазон на измерването 35 °C – 43 °C
Прогнозен диапазон на измерването в режим на ниска
температура

33 °C – 43 °C

Работна температура 10 °C – 40 °C
Транспортиране и съхранение -20 °C – 55 °C
Тип на сензора Перорален / аксиларен / ректален
Регулируем диапазон на лимитите за аларми 35,5 °C – 42 °C
Разделителна способност 0,1 °C
Точност Наблюдателен режим и прогнозен режим: ±0,1 °C

Бърз прогнозен режим: ±0,3 °C
Типично време за измерване (след поставяне на мястото за
измерване)

Перорално (бърз прогнозен режим): (3 – 5) s (неповишени
температури);
(8 – 10) s (повишени температури)
Перорално (прогнозен режим): (6 – 10) s
Аксиларно: (8 – 12) s
Ректално: (10 – 14) s
Режим на наблюдение (за всички места на измерване) (60 –
120) s

Измервателен режим Пряк режим/регулиран режим
Преходно време за реакция ≤30 s режим на наблюдение
Клинично отклонение (-0,2 – -0,4 )°C
Граници на съответствието 0,49
Стабилност 0,14 °C
ЗАБЕЛЕЖКА:
Под пряк режим се има предвид режимът на наблюдение, докато под регулиран режим се имат предвид прогнозния режим и
бързия прогнозен режим.

CO2

Съответствие с EN ISO 80601-2-55: 2018
Предназначени пациенти Възрастни, педиатрични, новородени
Параметри на измерване etCO2, FiCO2, AwRR

Мерна единица mmHg, %, kPa
Диапазон на измерване
etCO2 0 mmHg до 99 mmHg

FiCO2 1 mmHg до 99 mmHg
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AwRR от 0 rpm до 150 rpm
Разделителна способност
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
Точност
Точност на парциално налягане на CO2 0 до 38 mmHg: ±2 mmHg

39 до 99 mmHg: ±[5 % от очакваната отчетена стойност + 0,08
× (очакваната отчетена стойност в mmHg – 39 mmHg)]

Точност при наличие на интерфериращи газове, както се
изисква от
ISO 80601-2-55

Точността при наличие на интерфериращи газове е в рамките на
4% от горните стойности на точността; следователно:

‒ 0 до 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % от очакваната отчетена
стойност в mmHg)

‒ 39 до 99 mmHg: ± [9 % от очакваната отчетена стойност
в mmHg + 0,08 × (очакваната отчетена стойност в
mmHg - 39 mmHg)]

‒ 0 до 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % от очакваната отчетена
стойност в mmHg) в присъствието на до 80 % хелий с
до 15 % кислород

‒ 39 до 99 mmHg: ±[9 % от очакваната отчетена стойност
в mmHg + 0,08 × (очакваната отчетена стойност в
mmHg – 39 mmHg)] в присъствието на до 80% хелий с
до 15 % кислород

AwRR точност 0 до 70 rpm: ±1 rpm
71 до 120 rpm: ±2 rpm
121 до 150 rpm: ±3 rpm

Вземане на проби от криви 20 проби/секунда
Стойност на потока 50 ml в минута (толеранс -7,5, +15), дебит, измерен по обем
Степен на течове По-малко от 40 mbar в минута, когато в проточната система се

използва 30 % вакуум
Реакция на системата
Време на нарастване < 190 ms
Време на забавяне < 2,7 сек.

След загряване на системата и по време на постоянна употреба
на Microstream MCable: максималното време на забавяне
между вдишването на пациента и отразяването му върху кривата
на CO2 е 2,9 сек.

Период на загряване Включва времето за включване (максимум 10 секунди) и
времето за инициализация (180 секунди).
Общо време за загряване максимум 1 минута и 30 секунди

Компресия BTPS е стандартната корекция, използвана от капнография с
Microstream при всички процедури за измерване на тялото,
температурата, налягането и сатурацията

Технически спецификации на Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотен обхват 2,4 GHz и 5 GHz ISM обхват
Модулация OFDM с BPSK, QPSK, 16-QAM и 64-QAM

802.11b с CCK и DSSS
Типична предавателна мощност (±2 dBm) 2,4 GHz

17 dBm за 802.11b DSSS
17 dBm за 802.11b CCK
17 dBm за 802.11g OFDM
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16 dBm за 802.11n OFDM
5 GHz (не се предлага в САЩ и в Канада)
10 dBm за 802.11a OFDM
9 dBm за 802.11n OFDM

Съотношение I/U (съвместен канал) ≤ 20 dB
Съотношение I/U (съседен канал) ≤ 1 dB
Пропускателна способност ≥ 0,01 Mbps
Латентност ≤ 1 s
Трептене ≤ 1 s
PER ≤ 10 %

Спецификации на ефективността на Wi-Fi
Капацитет на системата и устойчивост на безжични смущения Когато са налице следните условия:

‒ Брой на мониторите, поддържани от една точка за
достъп: ≤ 8

‒ Всеки монитор може да комуникира с Vista 120 CMS
‒ Всеки монитор поддържа функцията за преглед на

легло, която позволява на потребителите да преглеждат
информацията му от друго легло или да преглеждат
информацията за друго легло от неговия екран

‒ Силата на сигнала на точката за достъп на монитора
трябва да е по-силна от -65 dBm

‒ Когато разстоянието между смущаващите устройства
и монитора е повече от 30 cm и едновременно има
съпътстваща канална смущаваща Wi-Fi мрежа (поне
-85 dBm по-слаба от мрежата на монитора) и съседна
канална Wi-Fi мрежа (поне -50 dBm по-слаба от
мрежата на монитора). Забележка: с изключение на Wi-
Fi устройствата, смущаващите устройства включват, но
не се ограничават до:
– 2,4G или 5G безжични устройства (с изключение на
Wi-Fi устройства)
– Клетъчни мобилни комуникационни мрежи
– Микровълнови фурни
– Интерфони
– Мобилни телефони
– ЕХУ оборудване

Безжичната мрежова функция на всички монитори работи
нормално и отговаря на следните изисквания:

‒ Общо време за забавяне на предаването на данни от
мониторите към Vista 120 CMS: ≤ 2 s

‒ Общо време за забавяне на предаването на данни от
един монитор към други монитори: ≤ 2 s

‒ Време за нулиране на алармата при конфигуриране от
друг монитор: ≤ 2 s

‒ Време за настройки, свързани с монитора при
конфигуриране от Vista 120 CMS: ≤ 2 s

‒ Без загуба на комуникация между всички монитори
Стабилност на Wi-Fi мрежата Когато са налице следните условия:

‒ Брой на мониторите, поддържани от една точка за
достъп: ≤ 8

‒ Всеки монитор може да комуникира с Vista 120 CMS
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‒ Всеки монитор поддържа функцията за преглед на
легло, която позволява на потребителите да преглеждат
информацията му от друго легло или да преглеждат
информацията за друго легло от неговия екран

Силата на сигнала на точката за достъп на монитора трябва да е
по-силна от -65 dBm
Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

‒ В рамките на 24 часа процентът на времето, през
което не се предават данни от който и да било
монитор към Vista 120 CMS, да не надвишава 0,1%.
Когато свързаните 8 монитора се движат в роуминг
в продължение на 30 пъти, процентът на неуспешно
предаване на данни от който и да било монитор към
Vista 120 CMS да не надвишава 0,1%.

Разстояние на видимост Разстояние на видимост между монитора и точката за достъп: ≥
50 метра

e-link
Предавателна честота 2402 MHz – 2480 MHz
Честотен обхват 2402 MHz – 2480 MHz
Модулация FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
Предавателна мощност ≥ 0 dBm
Съотношение I/U ≤ 1 dB
Пропускателна способност ≥ 0,01 Mbs
Латентност (еднопосочно забавяне) ≤ 1 s
Трептене (вариране на латентността) ≤ 1 s
PER ≤ 10 %

Интерфейси

Повикване на медицинска сестра
Режим Drive Изходно напрежение
Захранване 11,4 V – 12,6 V
Интерфейсен сигнал 12 V електрозахранване и PWM форма на сигнала
Тип интерфейс Стандартен RJ-45 мрежов интерфейс

USB интерфейси
Брой на USB интерфейсите Стандартно: 2
Режим Drive ХОСТ интерфейс, USB 1,0/2.0 протокол
Захранване 5 VDC ±5 %, 500 mA макс.
Тип интерфейс USB A-тип порт

Кабелен мрежов интерфейс
Спецификация 100-base TX (IEEE802.3)
Тип интерфейс Стандартен RJ-45 мрежов интерфейс
Името и логото на Dräger, Infinity и MCable са регистрирани търговски марки на Draeger Medical GMBH.
Exergen е регистрирана търговска марка на Exergen Corporation.
Masimo е регистрирана търговска марка на Masimo Corporation.
Microstream е регистрирана търговска марка на Oridion Medical 1987 LTD.
Nellcor е регистрирана търговска марка на Nellcor Puritan Bennett LLC.
SunTech е регистрирана търговска марка на SunTech Medical, Inc.
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

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

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

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.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
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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