
Vitaal verbonden zijn
De Connex Spot Monitor verzendt essentiële 
informatie waar en wanneer u die nodig hebt
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Een oplossing voor  
vitale functies die u helpt bij 
het nemen van weloverwogen 
beslissingen
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De monitor is gebruiksvriendelijk en ondersteunt uitgebreide 
patiëntbewaking aan het bed, van routinematige controles van vitale 
waarden tot vroegtijdige signaleringsscores en intervalbewaking. We 
kunnen integreren met uw EPD, zodat uw zorgteams direct toegang hebben 
tot belangrijke informatie, waar en wanneer ze die nodig hebben.

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

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

3   Toonaangevende technologieën 
ondersteunen en produceren 
meetwaarden waarop u kunt 
vertrouwen. 

4   Samenwerkingen met meer dan 
90 EPD-leveranciers wereldwijd, 
waaronder erkende leveranciers uit 
het NHS X IT Framework. 

Een volledige set vitale waarden in minder dan 
een minuut

VOLLEDIGE  
SET VITALE  

WAARDEN IN 
MINDER DAN 

1 MINUUT

Arts-ID
scannen

Patiënt-ID
scannen

Vitale waarden 
opnemen, EWS 

bekijken, opslaan en 
verzenden lezen
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PATIËNTVEILIGHEID
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83
SECONDEN

MINDER

VS.

 VERBETERDE    
     PATIËNT- 
  VEILIGHEID DOOR 
CONNECTEREN...

"Doordat zorgverleners de vitale functies niet meer 
op papier hoeven te noteren, hebben we de tijd die 
nodig is om een volledige set NEWS-waarnemingen te 
documenteren, met 53,5% kunnen verminderen."1

Technologie speelt een belangrijke rol bij de detectie van verslechtering 
van patiënten en door gebruik te maken van een volledig verbonden 
patiëntmonitor voor vitale functies en een goedgekeurd Track&Trigger-
systeem zoals NEWS2, kunnen artsen helpen een Early Warning Score 
te leveren die een snelle diagnose en behandeling ondersteunt.

Vitale waarden 
automatisch

beschikbaar in de  
EPD- of e-obs-

software



Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Hillrom Account Manager 
of klantenserviceteam (infonl@hillrom.com).

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

Bron
¹ Imperial paper: MC13739 Rev A Imperial Case Study 0317-WR.pdf  

De Connex Spot Monitor (CSM), de Connex Vital Signs Monitor (CVSM) en het Connex Integrated Wall System (CIWS) zijn bedoeld voor gebruik door artsen en medisch gekwalificeerd 
personeel voor het bewaken van vitale functies van alle patiënten.  Bovendien worden Welch Allyn-instrumenten van 3,5 V door het CIWS van voeding voorzien. Het Connex Central Station 
System (CCSS) is bedoeld voor gebruik door artsen voor de centrale bewaking van patiëntgegevens en alarmen die worden verzameld met Connex-monitoren. De CSM en het CIWS zijn 
medische hulpmiddelen (93/42/EEG) van klasse IIa.  CVSM en CCSS zijn medisch hulpmiddelen (93/42/EEG) van klasse IIb. 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. Deze medische hulpmiddelen zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Lees de gedetailleerde instructies 
zorgvuldig voor een veilig en correct gebruik die met de medische hulpmiddelen worden meegeleverd. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en 
onderhoud van deze medische hulpmiddelen. 

Hillrom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie van Hillrom is de 
uitdrukkelijke en schriftelijke garantie die verstrekt wordt tijdens de verkoop of de verhuur van haar producten. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen via:  
https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html
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OVER HILLROM
Hillrom is een wereldwijde marktleider op het gebied van medische technologie. 
De 10.000 werknemers hebben één doel: het verbeteren van resultaten voor 
patiënten en hun zorgverleners door het verbeteren van connected care.  
Over de hele wereld hebben onze innovaties dagelijks invloed op de levens van meer dan 
7 miljoen patiënten. De innovaties maken eerdere diagnoses en behandelingen mogelijk, 
optimaliseren de chirurgische efficiëntie en versnellen het herstel van de patiënt terwijl klinische 
communicatie wordt vereenvoudigd en zorg dichter bij huis wordt gebracht. Deze resultaten 
worden mogelijk gemaakt door slimme 'connected' bedden, patiëntenliften, technologieën 
voor patiëntbeoordeling en -bewaking, samenwerkingshulpmiddelen voor zorgverleners, 
apparatuur voor respiratoire zorg, geavanceerde apparatuur voor operatiekamers en meer. 
Dit levert praktische, realtime inzichten op in de point-of-care. Lees meer op hillrom.com.

Hillrom UK is verheugd over de samenwerking met The UK Sepsis Trust: 

"Als liefdadigheidsorganisatie is het ons doel om een eind te maken aan vermijdbare 

sterfgevallen door sepsis en het verbeteren van de resultaten voor overlevenden van 

sepsis", aldus Dr. Ron Daniels, BEM, NHS Intensive Care Consultant en oprichter van de 

UK Sepsis Trust.  "Wij zijn van mening dat door vroegere diagnose en behandeling in het 

Verenigd Koninkrijk duizenden levens kunnen worden gered en we zijn verheugd over 

onze samenwerking met Hillrom.  Samen helpen we het bewustzijn over sepsis in zowel de 

primaire als de secundaire zorginstellingen te vergroten en proberen we echte verandering  

te realiseren op het gebied van vroege diagnose. 


