Digistat® Smart Central
visualisoi hälytykset
Digistat Smart Central tarjoaa kokonaiskuvan osaston potilaiden voinnista kokoamalla kaikki lääkintälaitetiedot ja hälytykset
samaan näkymään.
Tilannekuva
mobiilisti

Digistat Smart Central visualisoi kaikki
potilaan tiedot elintoimintoja tukevista
ja valvovista lääkintälaitteista, kuten
infuusiopumpuista, potilasvalvontalaitteista ja hengityskoneista. Sen avulla
käyttäjä näkee koko osaston tilanteen
yhdellä silmäyksellä.
Smart Central -työasemasovellus voidaan asentaa toiminnan kannalta
oleellisiin paikkoihin siten, että hälytystiedot ovat aina hoitohenkilöstön
nähtävissä.

Digistat Smart Central Mobile
on valinnainen lisäosa, jonka avulla lääkintälaitetiedot ja hälytykset ovat
nähtävillä myös mobiilisti.

Smart Centralin raportointimoduulin
avulla voidaan tarkastella hälytystapahtumia eri tilanteissa ja hyödyntää kerättyä tietoa organisaation toiminnan kehittämiseksi.

Työasemasovelluksen monet hyödyt:
■ visualisoi hälytykset, vitaalitiedot,

laiteasetusten muutokset ja muut tiedot laitteesta ja tuo ne hoitajien ja
lääkärien käyttöön
■ kokoaa usean potilaan lääkintälaite-

tiedot samaan näkymään
■ mahdollistaa laitteilta tulevien häly-

tysten seurannan keskitetysti
■ ilmoittaa lääkintälaiteliityntöjen tilan

ja toimivuuden
■ käyttö optimoitu kosketusnäytölle.

Intuitiivinen käyttöliittymä on
räätälöitävä ja helppokäyttöinen
Digistat Smart Central näyttää siihen liitettyjen lääkintälaitteiden tiedot ja hälytykset. Lääkintälaitetiedot päivittyvät
automaattisesti noin kahden sekunnin
välein, joten tiedot ovat aina lähes reaaliaikaisia.

Lääkintälaitehälytykset voidaan visualisoida hälytyksen prioriteettivärin mukaan ja sovellusta voidaan käyttää äänettömänä tai äänihälytyksin.

Näkymä voidaan räätälöidä osaston tarpeiden ja laajuuden mukaan joko näyttämällä kaikki osaston potilaat yhdellä
näytöllä tai jakamalla osaston potilaspaikat moduuleihin.

Digistat Livestream -lisäosan avulla näkymään voi lisätä lähes reaaliaikaisen
videokuvan potilaspaikalta.

Tässä näkymässä on neljä vuodepaikkaa. Potilaspaikalla yksi on Digistat Livestream -näkymä ja alhaisen
prioriteetin monitorihälytys. Paikalla kolme on korkean prioriteetin monitorihälytys.

Digistat Connect -ratkaisu kerää ja välittää lääkintälaitteista tulevan tiedon haluttuun paikkaan, kuten Smart Central- tai
Smart Central Mobile -sovellukseen tai
potilastietojärjestelmään.
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Digistat Smart Central Mobile -sovelluksen avulla lääkärit ja hoitajat voivat
seurata potilaan vitaalielintoimintoja ja
lääkintälaitetietoja mobiilisti. Kaikki potilaan elintoiminnoissa tapahtuvat muutokset ja lääkintälaitehälytykset näytetään sovelluksen avulla vastuutetun
hoitajan mobiililaitteessa.
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