Uusi HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x
Sama kompakti laite. Lisää ominaisuuksia.
HAMILTON-C1-, HAMILTON-T1- ja HAMILTON-MR1-ventilaattorit ovat suosituimpia laitteitamme.
Yhdistämällä suuren suorituskyvyn ja kompaktin koon nämä kolme ventilaattoria ovat ihanteellisia
kumppaneita kaikille potilasryhmille erilaiseen käyttöön. Ohjelmistopäivitys v3.0.x tuo monia uusia
ominaisuuksia* ja parannuksia:
Uusi graafinen käyttöliittymä (GUI)
Mukautuva, keuhkoja suojaava ventilaatio ja INTELLiVENT®-ASV®
CPR -ventilaatio
Päivitetty korkeavirtaushappihoito-ohjelma
Volymituettu moodi
Digitaaliset ratkaisut hengityshoitoon: Hamilton Connect Module ja App
Etäkäyttö HAMILTON-H900-kostuttimen asetuksiin
TeslaSpy-hälytysten parempi näkyvyys
Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus kunkin laitteen käytettävissä olevista ominaisuuksista.
*Kaikkia ominaisuuksia ei ole saatavana kaikilla markkinoilla.
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Uusi graafinen käyttöliittymä (GUI)
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Parempi näkyvyys
Uuden käyttöliittymän musta tausta lisää
näytöllä näkyvien tietojen näkyvyyttä. Näkyvyys
on myös parempi aktiivisten hälytysten aikana,
kun niihin liittyvät pääseurantaparametrit
(MMP) on värikoodattu.
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Näytön ohje
Avaa näytön ohje koskettamalla hälytysviestiä,
jotta vianmääritys on helpompaa ja nopeampaa.
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Kuvalliset ohjeet esitestauksiin
Kuvat on lisätty ennen esitestausta lisäohjeiden
antamiseksi.
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Uusi aaltomuotojen asettelu
Jopa kolme aaltomuotoa voidaan näyttää
samanaikaisesti paremman yleiskuvan
saamiseksi.
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Yksilöllinen, keuhkoja suojaava ventilaatio INTELLiVENT-ASV
INTELLiVENT-ASV: n käyttöönoton myötä Hamilton Medicalin edistynein ventilaatiotila on nyt
saatavana HAMILTON-C1- ja HAMILTON-T1-ventilaattoreihin. Tämän ventilaatiotilan graafinen
käyttöliittymä on optimoitu näiden laitteiden pienikokoiselle näytölle.
INTELLiVENT-ASV käyttää jatkuvasti yksilöllistä, keuhkoja suojaavaa ilmanvaihtoa valitsemalla
turvallisen käyttöpaineen, turvallisen mekaanisen voiman ja turvallisen kertahengitysvolyymin1. Se
varmistaa, että potilas viettää enemmän aikaa kohdennetulla happisaturaatioalueella, jota pidetään
suojaavana hypoksiaa2 ja hyperoksia1,2 vastaan.
Jos käytät jo INTELLiVENT-ASV: tä muiden Hamilton Medical -laitteiden kanssa, voit nyt tarjota
jatkuvan hoidon kaikissa tilanteissa, myös kuljetuksen aikana.
Kliiniset tutkimukset osoittavat, että INTELLiVENT-ASV:
Vaatii vähemmän manuaalisia säätöjä kuin tavanomainen ventilaation hoitaminen, mikä
vähentää terveydenhuoltohenkilöstön työmäärää2
Arvioidaan olevan kaikista arvioiduista moodeista eniten teknisiä ominaisuuksia turvallisuuden,
mukavuuden ja vieroituksen kannalta3
Noudattaa viimeisimpiä suosituksia keuhkojen suojaavasta ilmanvaihdosta
kertahengitystilavuuden ja käyttöpaineen suhteen1,4

1 Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov | 2 Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016.
82(6): p. 657-68. | 3 Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. *Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51. | 4 Arnal JM. Intensive Care Med Exp
2016, 4(Suppl 1):A602.

CPR ventilaatio

CPR-ventilaatio mukauttaa ventilaatioasetukset
tilanteisiin, joissa suoritetaan elvytystä. Uusi
ominaisuus tukee elvytyksen työnkulkua seuraavilla
tavoilla:
Nopea pääsy ennalta konfiguroitaviin asetuksiin
Riittävät hälytykset ja triggauksen säätö
Elvytysajastin näytöllä
Merkityksellisten aaltomuotojen ja MMP: iden
näyttö

Päivitetty
korkeavirtaushappihoitoohjelma

Korkean virtauksen happihoito* on päivitetty
parantamaan hoitoa ja seurantaa:
Suurin virtausnopeus nousi vastasyntyneiden
tilassa 30 l/min ja aikuisten/lasten tilassa 100 l/
min**
Suurin virtausrajoitus voidaan konfiguroida
vastasyntyneiden tilassa
Virtausnopeuteen 12 l/min asti virtausta
voidaan säätää 0,5 l. välein. Yli 12 l/min
virtauksissa virtausta voi säätää 1 l. kerrallaan
Virtausnopeuden seuranta saatavilla
SpO2 / FiO2-suhde saatavilla trendinä
Edistynyt taustapaineen hallinta
*Käytä aina aktiivista kostutusta korkean virtauksen happihoidon aikana.
**Joillakin markkinoilla suurin mahdollinen virtausasetus voi olla rajoitettu.

Volyymituen esittely

Volyymituetussa tilassa, hengitykset ovat
volyymituettuja ja spontaaneja. Paine säädetään
hengitysten välillä kertahengitystilavuuden määrän
saavuttamiseksi.
Saatavana kaikille potilasryhmille
Erityisen hyödyllinen vastasyntyneille potilaille
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Digitaaliset ratkaisut hengityksen hoitoon
Pyrimme tukemaan asiakkaitamme ja tarjoamaan heille arvoa koko hengitystukihoidon ajan. Uusi
Hamilton Connect -moduuli ja siihen liittyvä Hamilton Connect -sovellus ovat ensimmäiset askeleet
tämän vision toteuttamisessa. Ne tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun päivittäisen hengitystukihoidon
helpottamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.
Hamilton Connect Moduli
Hengityslaitteeseen integroitu Hamilton Connect -moduuli tarjoaa HAMILTON-C1/T1 -laitteelle
turvallisen langattoman viestinnän potilastietojen hallintajärjestelmien, valvontajärjestelmien ja
Hamilton Connect -sovelluksen kanssa.
Hamilton Connect Sovellus
Hamilton Connect -sovellus yhdistää mobiililaitteesi Hamilton Medical -hengityslaitteeseesi ja antaa
sinun käyttää valitsemiasi hengitystietoja.

Etäkäyttö HAMILTON-H900
-kostuttimeen ja tilanteeseen

HAMILTON-H900-ilmankostutinta voidaan nyt
ohjata suoraan ventilaattorin käyttöliittymästä,
mikä parantaa näkyvyyttä ja mukavuutta
käyttäjälle:
Ilmankostuttimen seurantatiedot näkyvät
suoraan ventilaattorin näytöllä
Kostutustila valitaan automaattisesti valitun
hengitystukimoodin perusteella
Erilliset kostutintilat invasiiviseen ja
ei-invasiiviseen ventilaatioon sekä korkean
virtauksen happihoitoon
Ilmankostutin synkronoidaan ventilaattorin
toimintatilan kanssa
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TeslaSpy-hälytysten parempi näkyvyys
Näytön peilaus mahdollisuu
HAMILTON-MR1: n audiovisuaaliset TeslaSpy-hälytykset ovat nyt peilattu sekä ventilaattorin näytöllä
että hälytysvalolla näkyvyyden parantamiseksi.
Sisältyy tapahtumalokiin
TeslaSpy-hälytykset sisältyvät nyt myös tapahtumalokiin.
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* Ei saatavilla kaikilla markkinoilla

Lisätietoja www.hamilton-medical.com/compact-device-more-features
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Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland
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Hamilton Connect -sovellusta ei ole tarkoitettu korvaamaan tietojen reaaliaikaista näyttämistä hengityslaitteessa. ÄLÄ KÄYTÄ sovellusta
täydentämään tai korvaamaan mitä tahansa osa-aluetta laitteen valvonnasta. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Jotkut ominaisuudet ovat vaihtoehtoja. Kaikkia ominaisuuksia ei ole saatavana kaikilla markkinoilla. INTELLiVENT-ASV ei ole saatavana
Yhdysvalloissa. Kaikista Hamilton Medical AG: n käyttämistä omistetuista tavaramerkeistä (®) ja kolmansien osapuolten tavaramerkeistä
(§) on osoitteessa www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2021 Hamilton Medical AG. Kaikki oikeudet pidätetään.
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