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SLIMMERE, BETER 
GEÏNFORMEERDE 
KLINISCHE 
BESLUITVORMING

Maak kennis met de Welch Allyn® 
Connex® Spot Monitor 

De monitor is gebruiksvriendelijk en ondersteunt 
uitgebreide patiëntbewaking aan het bed, van 
routinematige controles van vitale waarden tot 
vroegtijdige signaleringsscores en intervalbewaking. 
We kunnen daarnaast integreren met uw EPD, zodat 
uw zorgteams direct toegang hebben tot belangrijke 
informatie, waar en wanneer ze die nodig hebben.

ONTWORPEN MET HET OOG OP 
PATIËNTRESULTATEN.

Met de aangepaste functies kunnen artsen 
sneller tekenen van verslechtering van de 
patiënt identificeren en hierop reageren

De vitale waarden en andere 
gezondheidsgegevens van de patiënt worden 
rechtstreeks naar het EPD gestuurd om fouten 
en hiaten te verminderen

Toonaangevende technologieën ondersteunen 
en produceren meetwaarden waarop u kunt 
vertrouwen
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Het grote kleurenaan-
raakscherm en de single 
sign-on aanmeldingsfunctie 
vereenvoudigen de training 
en bediening

Maak een keuze uit zes 
aanpasbare protocollen 
voor vroegtijdige 
signaleringsscores (bijv. 
MEWS, PEWS, NEWS2) 
om verslechtering van de 
patiënt te detecteren

Handmatig invoering 
van meetwaarden 
(gewicht, lengte, 
ademhalingsfrequentie, 
pijn) en documentatie  
van wijzigingsfactoren, 
zoals lichaamspositie  
en O2-therapie

Met onze handleidingen 
en functies kunt u uw 
workflows aanpassen en 
standaardiseren.



ADEMHALINGFREQUENTIE 
VISUEEL BEOORDELEN? 
KIES VOOR DIGITAAL. 

Controleer de ademhalingsfrequentie 
van een patiënt digitaal zonder 
uw workflow te wijzigen. Verkrijg 
nauwkeurige, gekoppelde meetwaarden 
via de vingertop, zodat uw team 
transcriptiefouten kan verminderen en 
tekenen van verslechtering opmerkt.

Uw netwerk- en 
patiëntgegevens beveiligen 

Als gegevensbeveiliging uw grootste 
zorg is, nemen wij u deze graag 
uit handen. Wij sluiten aan op uw 
netwerkbeveiligingsprotocollen als u uw 
Connex Spot Monitor uitrust met Welch 
Allyn EPD-verbindingsoplossingen, om uw 
patiënten en infrastructuur te beschermen. 

• Versleuteling conform FIPS van 
verzonden gegevens met apparaat- en 
serververificatie

• Digitaal ondertekende softwarebeelden 
en configuratiebestanden beschermen 
apparaten tegen ongeoorloofde wijzigingen

• Single sign-on compatibiliteit, zoals  
met Imprivata, ondersteunt snel en  
veilig aanmelden

• De schermvergrendelingsfunctie  
beschermt inactieve apparaten tegen 
toegang door onbevoegden

• Patiëntgegevens worden automatisch  
van het apparaat verwijderd nadat ze  
naar de EPD zijn verzonden

Werkt met een breed 
scala aan manchetten voor 
het diagnosticeren van 
volwassen, pediatrische en 
neonatale patiënten

Onze SureBP®-technologie 
registreert bloeddruk-
metingen bij inflatie na 
ongeveer 15 seconden

Kies de Braun ThermoScan® 
PRO 6000-oorthermometer 
of een SureTemp Plus orale/
oksel-/rectale thermometer

Selecteer Masimo®, 
Nellcor® of Nonin® SpO2

Controleer de ademhalings-
meting met de Masimo® 
RRp-technologie



7000-APM APM mobiel statief  
(Accessory Power Management)

7000-MS3 Klassiek mobiel statief

7000-MWS Mobiel statief met werkoppervlak

7000-GCX GCX-wandbevestiging

6000-NC VSM 6000-oproepkabel voor 
verpleegkundigen

7000-916HS 2D-barcodescanner

7000-916HSR 2D-barcodescanner + RFID-lezer met 
hoge frequentie

BATT22 CSM 2-Cell Lithium Ion accu

BATT99 CSM 9-Cell Lithium Ion accu

7000-35 Bloeddrukslang met FlexiPort® (10 ft)

7000-33 Neonatale bloeddrukslang (10 ft)

Uitgebreide 
garantie# Uitbreiding van de fabrieksgarantie 

SmartCare-
preventie* Preventieve onderhoudsservices 

SmartCare-
respons* Uitgebreide reparatieservices 

SmartCare 
volledig*

Preventief onderhoud en uitgebreide 
reparatieservices

ACCESSOIRES

# Enige beschikbare verkooppunt 
*   Service wordt verleend op de locatie van de klant en/of in het Hillrom 

EMEA-servicecentrum 
* Alleen beschikbaar in bepaalde markten.

De Connex Spot Monitor is compatibel met een breed assortiment 
reinigingsproducten om het risico op kruisbesmetting te verminderen. 

APM MOBIEL STATIEF  
(ACCESSORY POWER MANAGEMENT)
7000-APM

Verleng de levensduur van de batterij 
tot 17 uur, waardoor uitval als gevolg 
van het opnieuw moeten opladen tot 
een minimum wordt beperkt. Daarnaast 
wordt uw productiviteit verhoogd dankzij 
het geïntegreerde werkoppervlak en 
de ingebouwde opslagruimte voor 
accessoires/reinigingsmiddelen.

Wilt u meer weten?  Neem vandaag nog contact op met uw Hillrom-accountmanager 
voor een demo of ga naar hillrom.com/welchallyn

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Ierland

HillRom behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die HillRom biedt, is de expliciete 
schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

De Connex Spot Monitor is bestemd voor gebruik door clinici en medisch gekwalificeerd personeel voor de bewaking van vitale functies van alle patiënten. Medisch hulpmiddel (93/42/EEG): klasse 
IIa aangemelde instantie: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Fabrikant: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 VS. Vertegenwoordiger in de EU: Welch Allyn 
Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ierland. Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een 
CE-markering. Welch Allyn adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van 
zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen 
in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop van haar producten.
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