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Produkt:

Multiple Medical Alarm modul
CE-mærket i overensstemmelse med
direktivet for medicinsk udstyr (MDD)
(EU/EFTA)1
Input fra fire medicinske enheder
LED-indikator for alarm fra medicinsk udstyr
Angivelse af tilslutning til medicinsk udstyr
Funktion til tilsigtet frakobling
Monitorerer slidtage på stik

ASCOM Multiple Medical Alarm modul –
Grænseflade til medicinsk udstyr

Uanset om den anvendes ved siden af en patientseng på en almindelig sengeafdeling eller
på intensivafdelingen, er Ascom Multiple Medical
Alarm modulet en effektiv løsning til administration af medicinsk udstyr2 og deres alarmer.

På hospitalerne tilsluttes der i stigende grad medicoteknisk udstyr til patientsenge.
Ascom Multiple Medical Alarm modulet (MMA) gør det enkelt at tilslutte og
integrere op til fire separate enheder af medikoteknisk udstyr i et Ascom
teleCARE IP-patientkaldesystem.
Når patientsikkerheden er vigtigst
For at hjælpe personalet med altid at håndtere den mest presserende alarm først,
indikerer MMA-modulet alarmtypen og prioritetsniveauet for hver enkelt alarm.
Derudover kan de medicinske alarmer kun nulstilles på selve det medicinske
udstyr, hvilket sikrer, at personalet ikke kan nulstille en alarm ved en fejltagelse.
Tilslutninger, der giver tryghed
Når der er tilsluttet medicioteknisk udstyr, bekræfter MMA modulet, at der er en
sikker og fungerende forbindelse. Og forbindelsen helt ud i den mobile enhed
kan til enhver tid bekræftes ved hjælp af en testfunktion. Tryk på testknappen
og du vil modtage en testalarm i din mobile enhed.
Hvert enkelt stik overvåges for slitage via en integreret tilslutningstæller,
som bidrager til at forhindre uforudsete fejl på enheden og forenkler den
planlagte vedligeholdelse.
Undgå alarmtræthed
Tilslutningen til Ascom teleCARE IP-patientkaldesystemet sikrer, at alle
medicinske alarmer bliver sendt til personale med de relevante kompetencer.
Medicinsk udstyr kan frakobles uden at udløse en utilsigtet eller uønsket
alarm ved hjælp af funktionen til tilsigtet frakobling, som også indikerer, hvornår
det er sikkert at frakoble udstyret.
MMA modulet er designet, så det er i overensstemmelse med direktivet for
medicinsk udstyr (MDD) og andre gældende forordninger i EU/EFTA.

 produktBLAD: Multiple Medical Alarm modul 

MMA-modul

Hovedfordele

Safe release-inputs

4 uafhængige inputs

Forhindrer skader på udstyret ved frakobling

Indikation af tilsluttet udstyr

Ja

Sikkerhed for, at det medicinske udstyr er korrekt tilsluttet

Alarmtest

Ja

Sikkerhed for, at modtagne alarmer vises på
displayenheden

Tilsigtet frakobling

Ja, timet betjening (3 sekunders vindue)

Sikkerhed for, at uønskede alarmer undgås ved
frakobling af medicinsk udstyr

Overvågning af linjeskift

Ja

Sikkerhed for, at et defekt kabel vil udløse en
notifikation

Stik med tilslutningstæller

Ja, alarmerer ved ca. 5.000 foretagne
input/output-operationer

Udsendelse af en notifikation i god tid, når
stikket nærmer sig slutningen på sin mekaniske levetid, gør det nemmere at planlægge
forebyggende vedligeholdelse

Elektrisk afskærmning

Ja

Sikkerhed for, at patient- og medarbejdersikkerhed optimeres

1. Må kun sælges i EU/EFTA.
2. Medicinsk udstyr med en potentialfri NO-kontakt (normal åben)
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MMA’s fordele og funktioner:

