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Hoitotulosten parantamiseksi
terveydenhuollon ammattilaiset
voivat seurata laitteen antamaa
palautetta ja dataa koko
elvytystilanteen ajan. Reaaliaikainen
kliininen palaute käytön aikana vie
hoidon kokonaan uudelle tasolle ja
mahdollistaa monenlaisten taudin
vaiheiden hoitamisen.

Reaaliaikainen kliininen palaute—Saatavilla
vain ZOLLilta
ZOLL®-laitteet ovat jo vuosien ajan tarjonneet
reaaliaikaista kliinistä elvytyspalautetta, joka ohjaa
elvyttäjiä antamaan korkealaatuista painaluelvytystä
sydänpysähdyspotilaille. X Series® Advanced
-monitoridefibrillaattorilla on sydänpysähdyksen
lisäksi myös muita käyttökohteita. Se tarjoaa
reaaliaikaista kliinistä palautetta potilaille, joilla
on hengitysvaikeuksia tai aivovamma:

Real CPR Help® – antaa reaaliaikaista kliinistä
palautetta painelutiheydestä ja -syvyydestä

Real BVM Help™ – antaa reaaliaikaista
kliinistä palautetta uloshengitystilavuudesta
ja hengitystiheydestä

TBI Dashboard™ – antaa elvyttäjille oikeat tiedot

oikella hetkellä mahdollistaen aivovammapotilaiden
tehokkaan hoidon

SAIRAUDEN HOITO ERI
VAIHEISSA JA PÄÄSY
TÄRKEIMPIIN TIETOIHIN

Hoida sairautta sen eri vaiheissa
Ensihoitotilanteessa pääsy tietoihin auttaa vamman,
sydänpysähdyksen, rintakivun, hengitysvaikeuksien,
pediatristen sairauksien ja muiden ongelmien
hoitamisessa. X Series Advanced antaa paineluelvytystä,
ventilaatiota ja aivovammapotilaan tilaa koskevia tietoja
ja hoitopalautetta, mikä mahdollistaa useampien
erilaisten tilojen ja sairauksien hoidon muihin nykyään
käytössä oleviin monitoridefibrillaattoreihin verrattuna.

Tavanomainen monitoridefibrillaattori
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Laitteiden saumaton integrointi
X Series Advanced tarjoaa sydänpysähdyspotilaiden hoitoon sekä Real CPR Help
-elvytyspalautteen että Real BVM Help -ventilaatiopalautteen. Niiden ansiosta käyttäjä
saa palautetta sekä paineluelvytyksen että ventilaation laadusta. Yhdessä AutoPulse®laitteen, ZOLLin automaattisen paineluelvytyslaitteen, kanssa käytettynä X Series
Advanced tallentaa ainutlaatuiset paineluelvytystiedot ja esittää ne näytöllä.

Helppo pääsy tietoihin
RescueNet® CaseReview -ohjelman avulla
elvyttäjät voivat katsoa X Series Advanced
-monitoridefibrillaattorin tietoja jälkikäteen
tehokasta laadunvalvontaa ja laadun
parantamista varten — ei enää
monimutkaista tietojen etsimistä.
Napin painalluksella lääkärit
voivat lähettää tiedostoja suoraan
järjestelmien käytettiviksi suorituskyvyn
arviointia varten. Pääsy tietoihin, esim.
ventilaatio- ja paineluelvytysdataan,
on yhtä nopeaa kuin
internetselaimen avaaminen.

TARVITSETKO
LISÄTIETOJA?

Ota yhteytä paikalliseen ZOLL-edustajaasi tai
jälleenmyyjään/yhteistyötahoon, tai lähetä sähköpostia
osoitteeseenServiceContractsAdmin@zoll.com

Telelääketieteen voima
ZOLLin telelääketieteellisen teknologian ansiosta
lääkärit voivat tarkastella X Series Advanced
-monitorindefibrillaattorin dataa olematta itse
paikan päällä. Etäkatselu tukee päätöksentekoa
tehokkaasti, ja sen ansiosta ensihoiton tarjoajat
saavuttavat telelääketieteelliset tavoitteensa.

X Series® Advanced -tiedonvälitys
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