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System dokumentowania funkcji życiowych
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System Connex® firmy Welch Allyn do elektronicznej dokumentacji funkcji życiowych

DOKUMENTOWANIE
FUNKCJI ŻYCIOWYCH

MOŻE GENEROWAĆ
WIĘKSZE KOSZTY NIŻ
SZACOWANE
W typowej placówce
SZPITALNEJ Z 200 ŁÓŻKAMI RĘCZNE
PROWADZENIE DOKUMENTACJI
przyczynia się do występowania ponad
10 000 BŁĘDÓW i ZAJMUJE PERSONELOWI
PONAD 8000 GODZIN każdego roku1.
NAWET DO 54% ZAPISÓW MEDYCZNYCH
wykonanych przy łóżku pacjenta2
W FORMIE PAPIEROWEJ JEST
SPORZĄDZONYCH NIEPRAWIDŁOWO.

Zautomatyzowany system do elektronicznej
dokumentacji funkcji życiowych może temu zaradzić!
Zalety elektronicznego systemu
dokumentacji funkcji życiowych

DLA PACJENTÓW

U NIEMAL 77% PACJENTÓW
z działaniami niepożądanymi
CO NAJMNIEJ JEDNA FUNKCJA
ŻYCIOWA JEST POMIJANA
bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia3.
NAWET DO 34,5% WSKAŹNIKÓW
WCZESNEGO OSTRZEGANIA (EWS)
obliczanych jest NIEKOMPLETNIE LUB
NIEPRAWIDŁOWO4.
Dzięki zastosowaniu i prawidłowemu
monitorowaniu i wskaźników EWS5.
MOŻNA ZAPOBIEC 1 NA KAŻDE
2 MOŻLIWE DO UNIKNIĘCIA
ZGONY NAGŁE.
1. Obliczenia w oparciu o wymienione tu publikacje; przykładowe obliczenia dostępne na żądanie.
1. Computers, Informatics, Nursing: September/October 2009 – Wol. 27 – Wydanie 5 -– str. 318–323,
Connected Care: Reducing Errors Through Automated Vital Signs Data Upload, SMITH, LAURA B.
MSN, RN i wsp. 2. Automated Vital Sign Documentation for Medical Surgical Units: Saving Time and
Increasing Accuracy: Fact or Fairytale? Meg Meccariello RN MS, Jennifer Johnstone RN MS. Publikacja
przedstawiona na kongresie The Nursing Management Congress 2008 w Las Vegas w stanie Nevada.
3. Szacowania dot. częstości pomiarów funkcji życiowych z podręcznika „Lippincott’s Textbook
for Nursing Assistants: A Humanistic Approach to Caregiving”, Pamela J. Carter – 2007,
str. 292. 4. Ogólnokrajowe, szacunkowe dane dotyczące liczby łóżek pacjentów z witryny internetowej
NationMaster.com, http://www.nationmaster.com/graph/hea_hos_bed-health-hospital-beds 5. Dane
dotyczące populacji.
Źródło: agencja rządowa ds. spisu ludności U.S. Census Bureau, dział ds. populacji (Population Division).
2. Early warning system determination accuracy and action plan compliance, 2012,
Barts Health Munro, PA & Padala, A.
3. The impact of introducing medical emergency team system on the documentations of vital signs.,Chen
J(1), Hillman K, Bellomo R, Flabouris A, Finfer S, Cretikos M. MERIT Study Investigators for the Simpson
Centre; ANZICS Clinical Trials Group.
4. Clifton DA, Clifton L, Sandu D i wsp. ‘Errors’ and omissions in paper-based early warning scores: the
association with changes in vital signs—a database analysis BMJ Open 2015; 5:e007376. doi: 10.1136/
bmjopen-2014-007376
5. Hogan H i wsp. Preventable deaths due to problems in English acute hospitals:
a retrospective case record review study. BMJ Qual Saf 2012; 21:737–45

WSPOMAGANIE SZYBSZEJ REKONWALESCENCJI
PACJENTÓW

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU
I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW

•	Pomoc w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa pacjenta
i jego danych

•	Szybkie i dokładne pomiary

•	Dostęp do danych o stanie pacjenta w czasie
rzeczywistym, co umożliwia trafne stawianie diagnozy
i leczenie

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Zalety stosowania rozwiązania 360
firmy Welch Allyn

•	Pomiar ciśnienia tętniczego w 15 sekund dzięki zastrzeżonej
technologii SureBP

•	Pomoc w podnoszeniu jakości opieki medycznej

•	Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego FlexiPort®
zwiększające zakres ruchu pacjenta i pomagające zmniejszyć
ryzyko zakażenia krzyżowego

INFORMACJE O STANIE PACJENTA ZAWSZE WTEDY,
GDY SĄ POTRZEBNE

SYSTEM DOKUMENTACJI FUNKCJI ŻYCIOWYCH
PREFEROWANY PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY

•	Ograniczenie liczby błędów podczas transkrypcji danych

• Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika

•	Zwiększenie szans na skuteczne leczenie dzięki
wczesnemu wykrywaniu pogarszania się stanu pacjenta

•	Rewolucyjna technologia pozwala na pomiary z zasilania
akumulatorowego nawet do 17 h

• Usprawnienie procesów opieki medycznej

•	Szybkie, dokładne pomiary oraz możliwość korzystania z
wskaźników konfigurowanych przez użytkownika
• A
 utomatyczny pomiar i transfer wyników do elektronicznej karty
pacjenta (EMR), w tym wyników pomiaru temperatury tympanicznej

DLA DZIAŁÓW INFORMATYCZNYCH
I BIOMEDYCZNYCH

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH FUNKCJI
ŻYCIOWYCH UPRASZCZAJĄCE PROCEDURY OPIEKI
MEDYCZNEJ

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO
DOKUMENTOWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH
INTEGRACJI Z INNYMI SYSTEMAMI SZPITALNYMI

•	Wdrożenie i usprawnianie procesów w obszarze opieki
zdrowotnej oraz obsługi informatycznych systemów
medycznych

•	Prosta i sprawdzona integracja z niemal każdym systemem
HIS lub EMR

•	Pomoc w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa
informatycznego
•	Wdrożenie i usprawnianie nowych, zaawansowanych
rozwiązań z zakresu dokumentowania danych medycznych

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW I POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI
•	Poprawa skuteczności, niezawodności i elastyczności
stosowanych procesów i procedur

•	Możliwość ścisłej współpracy z działem doradczym,
szkoleniowym i wsparcia technicznego
•	Proaktywne zarządzanie systemem i rozwiązywanie
problemów w czasie rzeczywistym w celu maksymalnego
ograniczenia przestojów

MAKSYMALNY ZWROT Z INWESTYCJI
I MOŻLIWOŚCI PRZEKRACZAJĄCE
OCZEKIWANIA PACJENTÓW I PERSONELU
•	Rentowność i możliwość dalszej modernizacji

•	Pomoc w określaniu i realizowaniu zadań związanych z
bezpieczeństwem pacjentów

•	Znaczna poprawa jakości opieki nad pacjentami i ich
komfortu

•	Możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań z
zakresu opieki medycznej

•	Zwiększenie zadowolenia personelu, wydajności jego pracy
i oszczędności finansowych dzięki możliwości wdrożenia
wybranego rozwiązania do obsługi funkcji życiowych

System dokumentowania funkcji życiowych firmy Welch Allyn
System elektronicznej dokumentacji funkcji życiowych Connex
firmy Welch Allyn
Pełna oferta konektywnych monitorów funkcji życiowych

Najlepsze w swojej klasie monitorowanie
parametrów życiowych i ocen EWS

„Monitor CSM jest łatwy w użyciu,
szybki i skuteczny. Nasz personel
przyjął go z dużym entuzjazmem”.

PARAMETRY FUNKCJI ŻYCIOWYCH
• Pomiar ciśnienia tętniczego w 15 sekund dzięki
rewolucyjnej technologii SureBP®

Zintegrowany system ścienny Connex® (CIWS)

Kristina Kelm, zastępca przełożonej, szpital
Marienhospital w Stuttgarcie,
NIEMCY

•	Możliwość korzystania z wiodących w branży
termometrów SureTemp® Plus (do pomiarów w
ustach, pod pachą lub w odbycie) albo z termometru
ThermoScan® firmy Braun do pomiarów w uchu
•	Możliwość wykonywania pomiarów SpO2
w technologii Masimo®, Nellcor® lub Nonin®

•	Kapnografia (etCO2), nieinwazyjny pomiar hemoglobiny (SpHb) oraz pomiar częstości
oddechów na podstawie sygnałów akustycznych (RRa)
OCENY WCZESNEGO OSTRZEGANIA
•	Aplikacja Connex Scoring umożliwia stosowanie protokołu oceny wczesnego ostrzegania
(ang. Early Warning Score, EWS) danej placówki w miejscu opieki nad pacjentem
•	Możliwość dostosowywania do potrzeb pacjentów w różnym stanie zdrowia

Rozwiązanie w pełni
przyjazne dla
użytkowników

•	Możliwość modernizacji w celu ochrony inwestycji

Monitor funkcji życiowych
Connex® (CVSM)

System nadzoru klinicznego Connex (CCSS)
Nowy standard opieki nad pacjentami na oddziałach chirurgicznych
Elektroniczne
dokumentowanie danych
funkcji życiowych i ocen EWS

Monitorowanie
czynności oddechowej

Stacja centralna Connex

Pulpit nawigacyjny
usług serwisowych Connex
Service Dashboard

•	Ergonomiczne statywy rolkowe ze
specjalistycznymi akcesoriami i rozwiązaniami
do zarządzania zasilaniem pozwalającymi na
obsługę przez nawet 17 godzin

„Rozwiązanie to nie zmieniło
sposobu, w jaki pracujemy, ale
przyspiesza i upraszcza naszą
pracę”.

•	Unikatowy system nadzoru funkcji życiowych
do nieprzerwanego (24/7) monitorowania
stanu pacjenta umożliwiający lekarzom szybkie
reagowanie na pogarszanie się stanu pacjenta

Guadalupe Beltrán, kierownik personelu
pielęgniarskiego, szpital Hospital
Intermutual de Levante,
HISZPANIA

Rozwiązanie doskonałe
pod względem integracji
•	Jedno z najbardziej elastycznych pod względem
integracji rozwiązań w wyjątkowo przystępnej cenie
•	Sprawdzona zgodność komunikacyjna i obsługa
systemów elektronicznej dokumentacji medycznej
(EMR) ponad 150 wiodących producentów, w tym
firmy Agfa®, Cerner®, Siemens®, Corwin® i CS3i
•	Bezpieczne gromadzenie i przesył danych pacjenta
z funkcjami ochrony poufności/prywatności pacjenta
(konieczność logowania się lekarza, liczniki czasu itp.)
•	Dwukierunkowa komunikacja z systemem EMR w celu
zwiększenia szybkości pracy i bezpieczeństwa pacjenta
•	Ścisła współpraca podczas całego procesu wdrażania
rozwiązania — przed, w trakcie i po integracji

Gerry Bolger, lider medyczny
ds. pielęgniarskiego działu
informatycznego/kierownik
pielęgniarskiego działu informatycznego
Imperial College Healthcare NHS Trust,
WIELKA BRYTANIA

Becky Piko, RN, kierownik medyczny,
Trinity Medical Center,
USA

•	Intuicyjne i łatwe w obsłudze ekrany dotykowe

System nadzoru klinicznego Connex® (CCSS)

„Dzięki temu, że nie musimy
już zapisywać danych funkcji
życiowych w kartach papierowych,
oszczędność czasu przy tworzeniu
dokumentacji całego zestawu
opisów nEWS wyniosła u nas
53,5%”.

„Zaobserwowaliśmy poprawę
dokładności dokumentowania
funkcji życiowych oraz znaczną
oszczędność czasu personelu
pielęgniarskiego”.

• Konstrukcja opracowana z myślą o potrzebach
lekarzy

Monitor funkcji życiowych
Connex® Spot Monitor (CSM)

OPINIE
KLIENTÓW:

150

„Personel pielęgniarski jest pod
wrażeniem szybkości działania
monitora i łatwości jego obsługi”.
Andrew Simmonds, kierownik projektu,
Heart of England NHS FT,
WIELKA BRYTANIA

„Jakość opieki nad pacjentami
wzrosła dzięki temu, że analizy
funkcji życiowych są teraz od razu
dostępne w systemie EMR
do interpretacji przez lekarzy”.
Dawn Walters, zastępca dyrektora ds.
pielęgniarstwa, Erie County Medical Center,
USA

System dokumentowania funkcji życiowych firmy Welch Allyn
Wyjątkowa elastyczność integracji systemu Welch Allyn z innymi
systemami szpitalnymi
Trzy zalety rozwiązania firmy Welch Allyn z niepowtarzalnymi
funkcjami łączności:
1. Sprawdzone opcje integracji
2. Pełna elastyczność
3. Niezrównana jakość usług i pomocy technicznej

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I FIRM PARTNERSKICH
BĘDĄCYCH PRODUCENTAMI SYSTEMÓW EMR:
„Jedną z zalet współpracy z firmą
Firma Welch Allyn była bardzo we
„Współpraca z firmą Welch Allyn
Welch Allyn były usługi serwisowe i
wszystkim pomocna i z sukcesem
była bardzo owocna. Nasze wspólne
wsparcie techniczne oferowane przez zintegrowała monitory z użytkowanym działania w ramach projektu przebiegały
cały czas wdrażania rozwiązań”.
przez nas systemem EMR”.
sprawnie i z doskonałym rezultatem.
Wdrożenie rozwiązania pilotażowego
Federico Beltrán, koordynator ds.
Liz Powell, kierownik projektu w dziale
przebiegło bardzo płynnie”.
systemów informatycznych, Hospital
informatycznym, St George’s University
Intermutual de Levante
HISZPANIA

150

Hospital NHS FT,
WIELKA BRYTANIA

Michael Loskamp, Agfa Healthcare GmbH,
instalacja rozwiązania pilotażowego
w szpitalu Marienhospital w Stuttgarcie,
NIEMCY

Sprawdzone opcje integracji
System firmy Welch Allyn umożliwia integrację z ponad
600 systemami i interfejsami EMR ponad 150 firm z całego świata.

Wiodące europejskie placówki medyczne korzystające z rozwiązania Connex firmy Welch Allyn:

Nasza elastyczność i oferta produktowa pozwalają nam nie tylko dostarczać
zestawy rozwiązań standardowych od razu gotowych do użycia, ale także
usługi specjalnie dobrane pod kątem wymagań klienta, takie jak:
	Doradztwo i spersonalizowana oferta produktów
	Zarządzanie projektami
	Wiodące w branży urządzenia do monitorowania/dokumentacji funkcji życiowych
	Konfiguracja parametrów integracji i ciągła pomoc techniczna
	Konfiguracja i instalacja urządzeń
	Praktyczne, ćwiczeniowe szkolenie personelu medycznego (program
„train the trainer”)
	Pakiety zaawansowanego, ciągłego wsparcia technicznego

Infrastruktura połączeń
Serwer
Welch Allyn

Opcjonalne powiadomienia
w urządzeniach
przenośnych

Szwecja
St:Göran Hospital, Sztokholm

Belgia
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wielka Brytania
Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool
Imperial College Healthcare NHS Trust, Londyn
St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust,
Londyn

Ziekenhuis
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Ziekenhuis

St.-Dimpna, Geel
Sint-Augustinus, Veurne
Heilige Familie, Rumst
Sint-Lucas, Gent

Niemcy
Augusta Kliniken, Bochum Hattingen
Bethanien Krankenhaus, Moers
Carl-Thiem-Kliniken, Cottbus
DRK Klinikum, Teterow
Marienhospital, Stuttgart
SRH Waldklinikum, Gera
St. Josef-Hospital, Troisdorf
Universitätsklinikum, Aachen

	Wsparcie procesów z zakresu instalacji

Szpitalny
system EMR

Austria
Universitätskliniken, Innsbruck

Opcjonalna stacja
centralna Connex

Opcjonalne narzędzie
do serwisowania urządzeń

Dania
Edsbjerg Hospital, Region South
Aabenra University Hospital, Region South
Odense University Hospital, Region South

CERNER®

Irlandia
St. James’s Hospital, Dublin
University Hospital Galway, Galway

SOFTWAY®

Holandia
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
Spaarne Gasthuis Ziekenhuis, Hoofddorp
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Sieć lokalna
Istniejąca sieć bezprzewodowa

Opcjonalne
parametry
waga

Wbudowany w urządzenie nadajnik radiowy łączności bezprzewodowej wykorzystuje pasmo
bezprzewodowej sieci szpitalnej (802.11 a/b/g/n) i obsługuje najnowocześniejsze protokoły zabezpieczeń.

Opcja
połączenia
przewodowego

Polska
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anin, Polska
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii-Skłodowskiej
Curie, Poznań
Hiszpania
Hospital Son Llàtzer, Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madryt
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madryt
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madryt
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Complejo Hospitalario de Navarra
Complejo Asistencial de Segovia
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa

AGFA®
CORWIN®
CS3i
SELENE®

GACELA CARE®

System dokumentowania funkcji życiowych
firmy Welch Allyn
Usługi serwisowe i wsparcie techniczne rozwiązań Connex firmy Welch Allyn
Kontrola nad budżetem placówki w zakresie serwisu urządzeń i systemów

Programy usług serwisowych i wsparcia technicznego:
Program Partners in CareSM Services — Oferta usług serwisowych i wsparcia technicznego obejmujących wszystkie urządzenia i
systemy placówki w celu ochrony inwestycji i zapewniania zaawansowanego wsparcia personelu w miarę potrzeb.

Program PartnersConnectSM — Innowacyjne rozwiązanie w ramach programu „Partners in Care Services” firmy Welch Allyn zapewniające
wsparcie w zarządzaniu wydajnością pracy personelu i wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń, aby można było jeszcze lepiej skoncentrować
się na opiece nad pacjentami. Instalacja nowego oprogramowania, konfiguracje i aktualizacje mogą być przeprowadzane zdalnie.
Pulpit nawigacyjny usług serwisowych Connex Service Dashboard — Portal internetowy umożliwiający inżynierom ds. produktów
medycznych proaktywne zarządzanie sprzętem i sprawdzanie działania wszystkich monitorów funkcji życiowych Connex, stacji
centralnych i serwerów w sieci szpitalnej w celu maksymalnego ograniczenia przestojów.
Programy przedłużonej gwarancji Extended Warranty Programs — Dzięki programom tego typu można korzystać z niezawodnego
wsparcia technicznego zaufanego producenta znacznie dłużej niż przez standardowy okres gwarancyjny.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Welch Allyn lub skorzystać z witryny internetowej http://emeai.welchallyn.com.

MONITO

N

U PACJENT
OR
ÓW
DZ

H

OKUME
NT
A

JI ŻYCIOW
KC
YC

D
DO

JENTA
PAC

CJ

H
YC
W

SYSTEM
Y

RY

A

DZ
EN

N
FU

IE

I MONITOR
OW

URZĄ

IA

N

UNKCJI ŻYCI
O
IF

Obsługa klientów firmy Welch Allyn na terenie
Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Indii
IDA Business Park, Johnstown
Navan, County Meath, Ireland
(t) +48 605 769 917
wojciech.malinowski@welchallyn.com
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©2017 WELCH ALLYN, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NR DOK.: PL4154PL, REV A MC13599, MAJ 2017
Monitor funkcji życiowych Connex Spot Monitor (CSM), monitor funkcji życiowych Connex (CVSM) i zintegrowany system ścienny Connex Integrated Wall System (CIWS) są przeznaczone do użytku przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny w
monitorowaniu funkcji życiowych pacjentów. Uchwyty CIWS służą do zasilania urządzeń firmy Welch Allyn prądem o napięciu 3,5 V. System stacji centralnej Connex (CCSS) jest przeznaczony do użytku przez lekarzy w celu centralnego monitorowania danych
pacjentów i alarmów zgłaszanych przez monitory Connex.
Monitor CSM i system CIWS są wyrobami medycznymi klasy IIa (93/42/EWG).
Monitor CVSM i system CCSS są wyrobami medycznymi klasy IIb (93/42/EWG).
Jednostka notyfikowana: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297)
Producent: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153, USA.
Przedstawiciel w Unii Europejskiej: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Republic of Ireland.
Wymienione tu urządzenia medyczne są wyrobami medycznymi posiadającymi oznaczenie CE informujące o ich zgodności ze stosownymi dyrektywami. Firma Welch Allyn zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi
bezpiecznego i właściwego użytkowania produktów dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia. Firma Welch Allyn zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Welch Allyn, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży produktów.

