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Ascom Myco 3 smarttelefon

Handlingsbar klinisk innsikt for bedre
informert og koordinert pleie

Bedre informasjon for bedre
informerte beslutninger

Knytter kliniske informasjonsgap
for bedre informert pleie

En Ascom Myco 3-løsning gjør et bredt spekter
av oppdatert klinisk informasjon tilgjengelig.

Ascom Myco 3 hjelper til med å samle inn data om klinisk pleie som altfor ofte er
spredt og vanskelig å samle inn. Takket være en portefølje av kliniske apper, gir
smarttelefonen klinikere rettidig tilgang til disse dataene - noe som hjelper med å
strømlinjeforme koordinering, ansvar og tid for pleie.

Pleie ved sengen: registrering av vitale data til EMR /
EPJ uten å forlate pasienten.

Støtter rask
responstid
PJ

Aktiverer

Skaper synlighet for
pasientvarsling og eskalerer
varsler

mer effektiv
pleie ved
sengen
Enkel registrering av
vitaler til EMR / EPJ

Strekkodeleser til
scanning av pasient-ID
Point-of-care tilgang
og styring av klinisk
informasjon

Ascom Myco 3 gjør klinisk informasjon tilgjengelig for klinikere..
Smarttelefonen lar dem få tilgang til, oppdatere og dele
informasjon for klinisk innsikt, bedre beslutninger, og mer tid
til pleie. Den knytter klinikere med pasienter, kolleger, enheter,
laboratorier og alarm / sykepleier-samt EMR / EHR-systemer.
Myco 3 er designet for krevende miljøer, og kombinerer apper,
verktøy, meldinger, tale og mer. Sammen med Ascom Healthcare
Platform bygger den bro over digitale informasjonsgap på tvers
av pleie - dette gjør at Ascom Myco 3 skaper handlingsbar
innsikt som muliggjør informerte kliniske beslutninger.

Hjelper med å redusere
alarmtretthet, støy og
unødvendige forstyrrelser;
bidrar til roligere omgivelser
Oppgave- og
arbeidsmengdefordeling
hjelper til med å
tilpasse team og sikre
rettidig levering av
pasientforespørsler

Gjør omvandlingsprosesser i flere trinn med flere lokasjoner
til strømlinjeformede arbeidsflyter. Klinikere kan samle og
registrere vitale data til EMR / EPJ fra sengen; de kan godta eller
omdirigere varsler og forespørsler; koordinere og kommunisere
med kolleger; motta laboratorieresultater og kliniske data;
les strekkoder for å verifisere pasient-ID; fotografere og dele
detaljerte bilder av kroppsområder, sår osv.
Effektiviserer klinikernes tilgang til og bruk av klinisk
informasjon. Interoperabilitet med eksisterende
helseinformasjonssystemer muliggjør for raskere tilgjengelighet
av klinisk informasjon i EMR / EPJ.

Rask
tilgjengelighet
av kliniske
informasjonsoppdateringer
Raskere tilgang til vitale data
og mønstre sammenlignet med
papirbasert dokumentasjon

Strekkodeleser: sikker verifisering av pasient-ID ved
administrering av medisiner.

Enkel registrering av klinisk
informasjon reduserer dobbeldokumentasjon og risiko for
feil og mangler
Tilbyr guidet automatisk
beregning av medisinske
scores

Ascom Healthcare Platform-løsninger er designet for å
integrere, orkestrere og muliggjøre strømlinjeformet digital
klinisk informasjon og arbeidsflyter

Lar klinikere få tilgang til og dele laboratorieresultater,
bilder, forespørsler og varsler mens de er på farten.

Ascom Healthcare Platform er en portefølje av applikasjoner,
tjenester, enheter og smarttelefoner. Det gir modulære
pleie- og kommunikasjonsløsninger som integreres med
eksisterende informasjonssystemer. Disse løsningene
muliggjør end-to-end informasjonsflyt mellom systemer,
mennesker og enheter på praktisk talt ethvert pleiepunkt.
Myco 3, som en del av Ascom Healthcare Platform, bidrar til at
klinisk informasjon fra flere kilder når klinikere - når og hvor de
trenger det, og i sikre, helsegodkjente formater.

Kommunisere og koordinere effektivt. Forespørsler,
meldinger og oppgaver går direkte til tildelte mottakere.

Fem viktige måter Ascom Myco 3 støtter klinisk
informasjonsflyt for bedre informert pleie
1. Mer tid til pleie

3. Kommuniserer og samarbeider for mer effektivitet

Bringer oppdatert informasjon nærmere klinikere. Dette
hjelper med å effektivisere pleien. Klinikere kan bruke
Ascom Myco 3 og apper for å legge inn vitale verdier til
EMRs / EPJ fra sengen, og lese strekkoder for å identifisere
pasienter og verifisere ID-er.

Ascom Myco 3 bruker mobilnettverk og VoWiFi for å gi
sømløs kommunikasjon og samarbeid - fra omsorgspunktet
til hvor som helst.
4. Alltid tilgjengelig for bruk

2. Holder klinisk informasjon og oppgaveoversikt
tilgjengelig

Ascom Myco 3 har et hot-swap batteri som kan byttes
ut uten å slå av enheten eller logge av aktive apper eller
aktiviteter.

Høyoppløselig 5-tommers skjerm gir optimal visning. Støtter
håndtering av varsler, forespørsler, oppgaver og klinisk
informasjon som bilder, laboratorieresultater, etc.

5. Designet for det profesjonelle markedet
Kombinerer brukervennligheten til en Android ™ smarttelefon
med sikkerhet og holdbarhet på bedriftsnivå som er viktig
i helsemiljøer. En robust enhet som kan desinfiseres og er
støv- og vannavstøtende.

Om Ascom
Uplanlagte hendelser er en av hovedutfordringene helsepersonell møter på i løpet av en arbeidshverdag. Kontinuerlige avbrytelser bidrar til et stressende og ineffektivt
arbeidsmiljø som påvirker både pasienter og ansatte. Ascom utvikler forretningskritiske sanntidsløsninger for miljøer der mobilitet, fleksibilitet og tid er sentrale faktorer.

Ascom har hovedkvarter i Baar, Sveits, og har datterselskaper i 18 land med ca. 1300 medarbeidere på verdensbasis. Ascom sine registrerte aksjer (ASCN) er notert på SIX
Swiss Exchange i Zürich.
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Android is a trademark of Google LLC.
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En global leverandør av IKT og mobile arbeidsflytløsninger for helsesektoren. Målet vårt er å skape et tryggere pasientmiljø, samt gi helsepersonell rask tilgang til klinisk data.
Vi jobber med å effektivisere digital informasjon, presentere den på en enkel og oversiktlig måte, og skape et best mulig beslutningsgrunnlag - når som helst og hvor som helst.
Basert på en unik produktportefølje og sterk kompetanse innen IKT, utvikler vi integrasjons- og mobilitetsløsninger som støtter smidige, effektive arbeidsflyter i helsevesenet,
industrien og detaljhandelen. Vi en sterk lokal aktør i Norge, med en stor kundemasse av profilerte kunder.

