
 
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU MEDYCZNEGO
DZIĘKI MODUŁOWOŚCI
Corpuls3 to nie jest typowe urządzenie. 
To system składający się z trzech modułów:

Moduł monitora  

Moduł pacjenta 

Moduł defibrylatora / stymulatora

Moduł monitora pozostaje z lekarzem i gwarantuje pełen nadzór nad parametrami pacjenta, podczas
gdy moduł pacjenta i defibrylatora / stymulatora znajdują się przy pacjencie.
 
Moduły komunikują się ze sobą bezprzewodowo. To sprawia, że corpuls3 doskonale wpasowuje się
w aktualne potrzeby użytkowników. Modułowość sprawia, że corpuls3 jest idealnym rozwiązaniem
do transportu przed- i wewnątrzszpitalnego oraz do monitorowana izolowanych pacjentów.



Modułowość urządzenia corpuls3 sprawia, że
jest to idealny partner do zabezpieczenia
pacjentów wymagających izolacji: 
Moduł pacjenta pozostaje z pacjentem, podczas
gdy monitor, który komunikuje się za pomocą fal
radiowych pozwala na ciągłe i optymalne
monitorowanie parametrów życiowych pacjenta
przez osoby będące poza strefą izolacji. 
 
Modułowa konstrukcja urządzenia corpuls3
pozwala również wyłączyć  defibrylator/
stymulator, który jednak może zostać w trybie
stand-by przy izolowanym pacjencie. W razie
konieczności, defibrylator może być użyty
natychmiast: impuls elektryczny może być
wywołany z bezpiecznej odległości przez moduł
monitorujący (przy zastosowaniu elektrod
corPatch).
 
Akcesoria corpuls są przystosowane do pracy
podczas epidemii. Mankiety NIBP mogą być
stosowane u jednego pacjenta nawet do 7 dni.
W ofercie dostępne są również wymienne
akcesoria do odczytów SpO2 w połączeniu z
corpuls3.  Wymienne akcesoria są dostępne w
różnych rozmiarach dla dorosłych pacjentów i
dla dzieci.

Transfer danych:
Aplikacja do transferu danych corpuls.web LIVE
to kolejny kluczowy element, który może być
wykorzystany podczas opieki nad zakażonym
pacjentem. Dane pacjenta uzyskane z
urządzenia corpuls3 mogą być w rzeczywistym
czasie przekazane z oddziału zakaźnego za
pomocą corpuls.web LIVE do specjalistów na
całym świecie bez względu na odległość.
Umożliwia to postawienie diagnozy lub
zasugerowanie terapii bez zbędnej straty czasu.
To oznacza, że terapia może zacząć się
natychmiast po ustaleniu diagnozy.

Modułowość:

Wodoodporność (IP55 - DIN EN 60529)

Odporność

Mycie:

Pozwala zachować dystans od izolowanych
pacjentów
     

    

na substancje aktywne zawarte w powszechnie 
stosowanych środkach do dezynfekcji 
    

Mało krawędzi, moduły łatwo i szybko się rozdzielają

Duży wybór wymiennych czujników

Łatwy do czyszczenia z torbą wykonaną z Tarpulinum

Corpuls control -  dodatkowy bezprzewodowy monitor
pacjenta na nadgarstku lekarza lub ratownika (dodatkowy
produkt)

     

    

►   Łatwy do czyszczenia, dzięki modułowości  i zaokrąglonym krawędziom
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