KATALOG APARATURY

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA OPIEKI MEDYCZNEJ
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ROZWIĄZANIA DLA GABINETÓW
PIERWSZEGO
KONTAKTU I PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH
Współczesne gabinety lekarskie
poszukują rozwiązań umożliwiających:
•	Szybsze wykonywanie kompleksowych
badań diagnostycznych
•	Lepsze diagnozowanie i leczenie chorób
przewlekłych
• Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Misją firmy Hill-Rom jest pomoc ośrodkom medycznym, szpitalom, gabinetom lekarskim i placówkom
opieki zdrowotnej w opiece nad pacjentami w stanach chorobowych i powracającymi do zdrowia.
Nasze innowacyjne rozwiązania w pięciu podstawowych obszarach – stopniowe uruchamianie
pacjentów, zapobieganie i leczenie ran oraz odleżyn, monitorowanie funkcji życiowych i diagnostyka
kardiologiczna, opieka operacyjna oraz terapia oddechowa – pozwalają na poprawę jakości leczenia,
pomagając personelowi medycznemu w ponad 100 krajach świata w zapewnieniu pacjentom lepszej
i bardziej wydajnej opieki oraz przyspieszając ich powrót do zdrowia.

Każdego dnia, na całym świecie, poprawiamy wyniki
leczenia pacjentów i warunki pracy personelu medycznego.

ROZWIĄZANIA DLA
PLACÓWEK SZPITALNYCH
Ośrodki szpitalne poszukują rozwiązań
umożliwiających:
• Poprawę efektywności pracy personelu
• Szybszą diagnozę pacjenta
• Zmniejszenie kosztów operacyjnych

PODSTAW

MONITOR

KARDIOLO

O

IA

IE PACJ
E

ISTYCZNA

AN
W

G

K
UL

A

OPIEKA O

IA

ENIA

MEDYC
KA
Z
TY

MEDYCZN
E

N

GINEKOL
O
G

IE

I
ŚN

POMIAR C
I

RATURY
PE
M

N

POMIAR T
E

A
A DI GNOS
W
O

E

TA
N

OŚWIETL

SPIS TREŚCI
Opieka okulistyczna
Aparat do przesiewowych badań wzroku
Podstawowa diagnostyka medyczna
Oftalmoskopy
Skiaskop
Otoskopy
Ładowarki i rękojeści zasilające
Zestawy diagnostyczne
Żarówki i akumulatory
Transformator ścienny
Aparatura diagnostyczna
Iluminatory
Diagnostyka ucha i skóry
Badania endoskopowe
Laryngoskopy
Stetoskopy
Ginekologia
System iluminacji i wzierniki ginekologiczne
Monitorowanie pacjenta
Systemy monitorowania funkcji życiowych
Monitory pacjenta i monitory funkcji życiowych

4
4
5–18
5
6
7
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
20
20
21–25
21
22

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Ciśnieniomierze
Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

26–29
26
29

Pomiar temperatury
Termometr douszny
Termometr elektroniczny
Termometr naczołowy

30–31
30
31
31

Aparatura kardiologiczna
Aparaty EKG do badań spoczynkowych
Cyfrowe rejestratory EKG
Systemy do badań wysiłkowych
Systemy holterowskie
Rejestratory ABPM i systemy transmisji danych

32–39
32
36
37
38
39

Oświetlenie medyczne
Lampy zabiegowe

40–41
40

Usługi serwisowe i programy wsparcia technicznego
Usługi Serwisowe Welch Allyn
Programy rozszerzonych gwarancji
Gwarancje i zasady

42
42
42
42

OPIEKA OKULISTYCZNA
Proste i niedrogie rozwiązania ułatwiające
diagnozę oraz eliminowanie głównych
przyczyn możliwej do zapobiegnięcia
utraty wzroku.

Aparat do przesiewowych badań wzroku
OPIEKA OKULISTYCZNA

Aparat do przesiewowych badań wzroku Spot™ Vision Screener
Przenośny, podręczny aparat do szybkiego i dokładnego wykrywania
wad wzroku dzieci (od 6. miesiąca życia) oraz dorosłych
>	Intuicyjny i prosty w użyciu, wymaga minimalnego szkolenia z obsługi
> Jednoczesne badanie przesiewowe obu oczu z wygodnej odległości 1 m
> Prosta obsługa za pomocą ekranu dotykowego
>	Zasilanie akumulatorowe umożliwiające badanie dużych grup pacjentów
>	Dla 97% pomiarów odczyty dostępne są po pierwszym teście, co ułatwia
szybkie badania skriningowe na dużych grupach pacjentów
>	Sygnały świetlne i dźwiękowe pomagają skupić uwagę dzieci podczas badania
>	Automatyzacja badań przesiewowych zapewniająca dokładne, obiektywne
i czytelne wyniki
>	Bezprzewodowy wydruk wyników i transfer danych poprzez sieć WiFi®
>	Możliwość przesyłania wyników bezpośrednio do szpitalnych systemów informatycznych
>	Import i eksport danych oraz konfiguracji urządzenia za pośrednictwem portu USB
VS100S-2	Aparat Spot Vision Screener, zasilacz i przewód zasilania (w standardzie UE),
pasek na nadgarstek i futerał
106144	Futerał aparatu Spot Vision Screener

Vision screening does not replace
a complete eye examination by
an ophthalmologist or optometrist.

Screening Complete

PediaVision is a registered trademark of PediaVision Holdings, LLC. The Spot logo and information in this report are the trademarks and property of PediaVision Holdings, LLC. Copyright ©2012 by PediaVision Holdings, LLC. All rights reserved.

Vision Screening Summary
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SPECJALISTY

Wydruk raportu w postaci etykiety

Przełomowe rozwiązanie w
badaniach przesiewowych dzieci
Dzięki aparatowi Spot Vision Screener
uzyskano znaczną poprawę w zakresie liczby
ukończonych badań przesiewowych u 3-latków
w porównaniu z badaniami wykonywanymi
z użyciem tablic Snellena: 87% kompletnych
badań 3-latków za pomocą aparatu Spot w
porównaniu z 40% w przypadku badań z
użyciem tablic.
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Mikrowitryna aparatu
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anisocoria

Wady mogące świadczyć o amblyopii
– Anizometropia (różnowzroczność)
–Z
 ez (zmiana kąta patrzenia jednego oka
względem drugiego)
Nieprawidłowości dotyczące źrenic
– Anizokoria (różne średnice źrenic)
1.
2.

LAST NAME

Vision screening should be conducted regularly as eyes may change over time.

anisometropia

Wady refrakcji oka
– Miopia (krótkowzroczność)
– Hiperopia (nadwzroczność)
– Astygmatyzm (rozmycie obrazu)

02/02/2017 2:01 pm

FIRST NAME Brianna

Aparat Spot umożliwia dokładne wykrywanie potencjalnych objawów
częstych wad wzroku:

TERAŹNIEJSZOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ

PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA
MEDYCZNA
Przełomowe narzędzia diagnostyczne
pomagające lekarzom w skutecznym
wykonywaniu badań diagnostycznych
i wykrywaniu pierwszych objawów
powikłań u pacjentów.

Oftalmoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Oftalmoskop PanOptic™
Rewolucyjny oftalmoskop PanOptic umożliwia badanie nawet przy
nierozszerzonych źrenicach, a ponadto zapewnia szersze pole widzenia,
co ułatwia obserwację objawów nadciśnienia, retinopatii cukrzycowej
i tarczy zastoinowej.
> Opatentowana optyka Axial PointSource™
>	25 razy szerszy obszar badania dna oka w porównaniu ze standardowym oftalmoskopem
> 25° pole widzenia w porównaniu ze standardowym 5° polem widzenia
> Płynna regulacja ogniskowej w zakresie od -20 do +20 dioptrii
>	Oftalmoskop dostępny w wersji z żarówką LED SureColor™ (więcej informacji na stronie 11)
lub Halogen HPX® (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
> Szybki, łatwy wgląd przez nierozszerzone źrenice
> Większa odległość robocza poprawiająca komfort zarówno lekarza, jak i pacjenta
>	Szybki zapis obrazów dna oka za pomocą telefonu iPhone® z aplikacją Welch Allyn
iExaminer®

DOSTĘPNY
W WERSJI Z:

11820-CE

Plamy i filtry:
Plama mikro

Plama mała

Plama duża

Szczelina

Półksiężyc
(modele 11810)

Filtr
bezczerwienny

Filtr kobaltowy
(modele 11820)

11810-CE	Oftalmoskop PanOptic (tylko głowica)
11820-CE	Oftalmoskop PanOptic z filtrem kobaltowym i soczewkami rogówkowymi (tylko głowica)
11820-L	Oftalmoskop LED PanOptic z filtrem kobaltowym i soczewkami rogówkowymi (tylko głowica)
11840-A6	Adapter iExaminer do telefonów iPhone 6 i 6S*
11840-A6P	Adapter iExaminer do telefonów iPhone 6 Plus*
* Aplikacja iExaminer jest dostępna w sklepie Apple Store®. Telefon nie jest częścią zestawu.

Oftalmoskop
PanOptic z
rękojeścią
litowo-jonową

Oftalmoskop PanOptic z
rękojeścią litowo-jonową
oraz telefonem iPhone z
aplikacją iExaminer

Układ optyczny Axial PointSource™ usprawnia badanie i skraca czas jego trwania
przy małych i nierozszerzonych źrenicach.
Około 25 razy szerszy obszar badania i 26% większe powiększenie niż w tradycyjnych oftalmoskopach
Oftalmoskop PanOptic

dno oka

dno oka

Standardowy oftalmoskop

26

%
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Oftalmoskopy i skiaskop
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Oftalmoskop koaksjalny Prestige™ Coaxial-Plus
Opatentowany układ optyczny Coaxial-Plus umożliwia łatwy dostęp do nierozszerzonych
źrenic w celu ułatwienia diagnozy, zaś dwa dodatkowe filtry zapewniają optymalny poziom
oświetlenia, usprawniając badanie wzroku pacjentów zdrowych i z kataraktami.
>	Prostsze badanie nierozszerzonych źrenic dzięki precyzyjnemu, koaksjalnemu dopasowaniu żarnika
lampy i systemu optycznego
>	18 unikalnych kombinacji plam/filtrów dla większej wszechstronności zastosowań
>	68 soczewek zapewnia szeroki zakres ogniskowych i optymalną rozdzielczość (od +38 do -30)
>	Oftalmoskop dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
> Oftalmoskop dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
11735
04900-LED

Oftalmoskop koaksjalny Prestige Coaxial-Plus z żarówką Halogen HPX (tylko głowica)
Żarówka LED SureColor do modeli oftalmoskopów 11720, 11730 i 11735

OPCJONALNIE:

11735

Oftalmoskop koaksjalny 3,5 V
Opatentowany koaksjalny system iluminacji Welch Allyn ułatwia oftalmoskopię,
upraszcza badanie dna oka, zapewnia szersze pole widzenia i redukuje odblaski w
porównaniu z tradycyjnymi oftalmoskopami.

DOSTĘPNY
W WERSJI Z:

11720

>	Opatentowany koaksjalny układ optyczny gwarantuje brak zacienienia, łatwiejsze badanie
przy nierozszerzonych źrenicach i szersze pole widzenia w porównaniu ze standardowymi
oftalmoskopami
> 18 unikalnych kombinacji plam/filtrów dla większej wszechstronności zastosowań
>	28 soczewek ogniskujących o zakresie od -25 do +40 dioptrii
>	Oftalmoskop dostępny w wersji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
lub Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
11720
11720-L

Oftalmoskop koaksjalny 3,5 V z żarówką Halogen HPX (tylko głowica)
Oftalmoskop koaksjalny 3,5 V z żarówką LED SureColor (tylko głowica)

Skiaskop Elite®
Diagnozowanie błędów refrakcji łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki głowicy z jednym
z najjaśniejszych, najostrzejszych i najwyraźniejszych pasków iluminacji.
>	2,8 x większa jasność i lepsza jakość paska iluminacji w porównaniu ze standardowymi skiaskopami
>	Ta sama głowica może być używana z żarówką do iluminacji paskowej lub punktowej
>	Doskonała jakość paska iluminacji ułatwia i przyspiesza badanie refrakcji – nawet u pacjentów o małych
źrenicach
>	Krzyżowo-liniowy filtr polaryzacyjny eliminuje odblaski soczewkowe, dzięki czemu pomaga przeprowadzić
dokładniejsze badanie
>	Zewnętrzne pokrętło ogniskujące zwiększa wygodę i precyzję manewrowania
>	Szczelna optyka zapewnia czystość soczewek, zwiększając efektywność badania
>	Kompatybilny z rękojeściami 3,5 V firmy Welch Allyn
18245
18300
18250

Głowica skiaskopu Elite z żarówką do iluminacji paskowej
Głowica skiaskopu Elite z żarówką do iluminacji punktowej
Zestaw kart fiksacyjnych do skiaskopów (4 szt.)

18245

Opcjonalne karty fiksacyjne
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Otoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Otoskop MacroView™
Poprawa jakości diagnozy dzięki technologii umożliwiającej poszerzenie
i powiększenie obrazu błony bębenkowej oraz regulację jego ostrości.
>	Prawie 3 x większy obszar podglądu błony bębenkowej i otaczających tkanek w
porównaniu ze standardowymi otoskopami
>	Pokrętło regulacji ostrości (od 4 do 140 mm) pozwala dostosować ostrość do różnej
długości przewodów słuchowych, a także powiększać lub pomniejszać obraz, co ułatwia
badanie – funkcja ta jest szczególnie przydatna dla lekarzy z dalekowzrocznością
> Balon do otoskopii pneumatycznej
> System pewnego mocowania i bezdotykowego usuwania końcówek otoskopowych
>	Otoskop dostępny w wersji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
lub Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
23820
23820-L
23810
23810-L
23804

DOSTĘPNY W
WERSJI Z:

23820-L

Otoskop MacroView z iluminatorem gardła (tylko głowica)
Otoskop LED MacroView z iluminatorem gardła (tylko głowica)
Otoskop MacroView (tylko głowica)
Otoskop LED MacroView (tylko głowica)
Balon do otoskopii pneumatycznej do otoskopów MacroView

Większy, wyraźniejszy i ostrzejszy obraz
Około 3 razy większe pole widzenia i 30% większe powiększenie niż w tradycyjnych otoskopach
Otoskop MacroView
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Cyfrowy otoskop MacroView™
Zobacz. Udostępnij. Zapisz. Cyfrowy otoskop MacroView™ umożliwia precyzyjny
zapis zdjęciowy i filmowy przewodu słuchowego i błony bębenkowej.
>	Prawie 3 x większy obszar podglądu błony bębenkowej i otaczających tkanek
w porównaniu ze standardowymi otoskopami
>	Pokrętło regulacji ostrości (od 4 do 140 mm) pozwala dostosować ostrość do
różnej długości przewodów słuchowych, a także powiększać lub pomniejszać
obraz, co ułatwia badanie
> Balon do otoskopii pneumatycznej
>	Możliwość zapisu cyfrowych obrazów w elektronicznej karcie pacjenta
w celu lepszego dokumentowania wyników badań
> Nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania
>	Doskonała pomoc szkoleniowa do zastosowania w celach edukacyjnych
>	Otoskop dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
>	Otoskop dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji
na stronie 11)

OPCJONALNIE:

23920

23920	Głowica otoskopu cyfrowego MacroView, przewód USB
o długości 3 m, zestaw czterech wzierników usznych
wielokrotnego użytku i oprogramowanie
06500-LED	Żarówka LED SureColor do otoskopu MacroView
Komputer nie stanowi
elementu zestawu

Cyfrowy otoskop MacroView
z rękojeścią litowo-jonową
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Otoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Otoskop diagnostyczny 3,5 V
Otoskop diagnostyczny o 30% jaśniejszym i bardziej intensywnym oświetleniu
dla lepszej jakości i krótszego czasu badań
>	Światłowodowa iluminacja oraz brak odblasków i cieni zapewniają doskonałą wizualizację
błony bębenkowej
>	Szerokokątna soczewka umożliwia instrumentację w powiększeniu
>	Szczelny system do otoskopii pneumatycznej i dokładnej diagnostyki zapalenia ucha środkowego
>	Otoskop dostępny w wersji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11) lub
Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
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20000	Otoskop diagnostyczny 3,5 V z iluminatorem gardła (tylko głowica)
20000-L	Otoskop diagnostyczny LED 3,5 V z iluminatorem gardła (tylko głowica)
25020	Otoskop diagnostyczny 3,5 V (tylko głowica)
25020-L	Otoskop diagnostyczny LED 3,5 V (tylko głowica)
21504	Balon do otoskopii pneumatycznej do otoskopów diagnostycznych

Wziernik
wielokrotnego
użytku

DOSTĘPNY W WERSJI Z:

20000

Wzierniki uszne do otoskopów diagnostycznych
i MacroView
52432-UB	Jednorazowy wziernik uszny KleenSpec 2,75 mm (850 szt.)
52432-U	Jednorazowy wziernik uszny KleenSpec 2,75 mm (8500 szt.)
52434-UB	Jednorazowy wziernik uszny KleenSpec 4,25 mm (850 szt.)
52434-U	Jednorazowy wziernik uszny KleenSpec 4,25 mm (8500 szt.)
24320-B	Nakładka SofSeal do jednorazowego wziernika usznego, rozmiar mały (80 szt.)
24330-B	Nakładka SofSeal do jednorazowego wziernika usznego, rozmiar średni (80 szt.)
52700	Końcówka KleenSpec 4,00 mm z otworem do instrumentacji (192 szt.)
24400-U	Zestaw czterech wzierników usznych wielokrotnego użytku; 2,5, 3, 4 i 5 mm

Otoskop pneumatyczny
Jasne, białe światło i obrotowa soczewka z doskonałym uszczelnieniem dla
otoskopii pneumatycznej.
>	Jednorodne i równomierne oświetlenie
>	Obrotowa soczewka z doskonałym uszczelnieniem ułatwia wykonywanie otoskopii
pneumatycznej
>	Światłowodowy system oświetlenia generuje światło o chłodnej barwie
>	Otoskop dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
>	Otoskop dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)

20200	Głowica otoskopu pneumatycznego 3,5 V z czterema wziernikami wielokrotnego użytku
21501	Balon do otoskopii pneumatycznej

Otoskopy operacyjne
Otwarty system z obrotową soczewką i opcjonalnym wziernikiem umożliwia
wygodne wykonywanie badań. Jego dodatkową zaletą jest jasne oświetlenie.
>	Obrotowa soczewka i wziernik usprawniają przebieg badania
>	Otwarty system zwiększa wygodę użytkowania
>	Światłowodowy system oświetlenia generuje światło o chłodnej barwie
>	Otoskop dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
>	Otoskop dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
21700	Otoskop operacyjny 3,5 V z pięcioma wziernikami wielokrotnego użytku

Zestaw pięciu
wzierników usznych
wielokrotnego użytku
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Ładowarki i rękojeści zasilające
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Ładowarka uniwersalna i zestawy biurkowe
Kompaktowa, przenośna ładowarka pozwala na wygodne ładowanie
rękojeści zestawów diagnostycznych, dostępna w wersji biurkowej lub ściennej.
>	Kolorowe diody LED wskazują status zasilania ładowarki oraz stan naładowania rękojeści
>	Zaawansowane obwody elektroniczne zapewniają stałe, automatyczne i bezpieczne ładowanie,
co przekłada się na optymalną wydajność i czas eksploatacji żarówek
>	Opcjonalny zestaw do montażu ściennego do trwałego zamocowania na ścianie lub szafie
>	Opcjonalny pojemnik na wzierniki umożliwia wygodne przechowywanie gazików, wzierników
otoskopowych i szpatułek
>	Kompatybilna z rękojeściami akumulatorowymi NiCad i litowo-jonowymi 3,5 V lub 2,5 V
71142 (UE), 71144 (UK)	
Uniwersalna ładowarka biurkowa
Uniwersalna ładowarka biurkowa z dwiema rękojeściami
71732 (UE), 71734 (UK)	
litowo-jonowymi
71712 (UE), 71714 (UK)	Uniwersalna ładowarka biurkowa z dwiema rękojeściami
akumulatorowymi NiCad
Zestaw do montażu ściennego ładowarki
71420	
uniwersalnej

71420

Rękojeść niklowo-kadmowa 3,5 V
Wygodne akumulatorowe źródła zasilania kompatybilne z wszystkimi głowicami diagnostycznymi 3,5 V
firmy Welch Allyn.
>	Gładkie, radełkowane nieścieralne wykończenie zapewnia pewny chwyt
>	Możliwość ładowania w ładowarce uniwersalnej i bezpośrednio z transformatora
>	Rękojeść można też dostosować do używania standardowych baterii C
71062-C (UE), 71064-C (UK)		Rękojeść z akumulatorami NiCad 3,5 V
wraz z transformatorem ładującym i konwerterem
71020-B	Rękojeść z baterią C 3,5 V
71670	Rękojeść z akumulatorami NiCad 3,5 V do
ładowarek biurkowych/ściennych (tylko rękojeść)

71062-C
71020-B

Rękojeści litowo-jonowe 3,5 V
Dwukrotnie dłuższy czas pracy, dwukrotnie lżejsza i lepiej dopasowana do dłoni.
>	Dwa razy lżejsza niż tradycyjne rękojeści 3,5 V
>	Pasuje do wszystkich głowic diagnostycznych 3,5 V firmy Welch Allyn
>	120 minut czasu pracy (w porównaniu z 60 minutami w przypadku standardowych rękojeści
niklowo-kadmowych)
>	Wykonana z trwałej żywicy technicznej CYCOLOY®
>	Bateria litowo-jonowa bez efektu pamięci
71900-USB	Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V z modułem ładowania
USB i przewodem
71902 (UE), 71904 (UK)	Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V ze stacją ładującą
i transformatorem sieciowym
71910
Rękojeść litowo-jonowa 3,5 V (tylko rękojeść)

71904

71900-USB

71910
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Zestawy diagnostyczne
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Zestawy diagnostyczne 3,5 V
Kompletne, skonfigurowane zestawy diagnostyczne z wszystkimi
potrzebnymi komponentami.
>	Szeroki wybór głowic otoskopowych i oftalmoskopowych
>	Kompletne zestawy zasilania z ładowarkami
>	Trwałe etui Welch Allyn zabezpieczają Twój sprzęt

97202-MVS

Wybrane konfiguracje 3,5 V zestawów diagnostycznych
Nazwa

Nr części UE

Zestaw diagnostyczny Professional Plus LED

97250-BIL

Zestaw diagnostyczny Elite™ LED

97200-BIL

Zestaw diagnostyczny Prestige ™ LED

97202-MVSL

Zestaw diagnostyczny Prestige LED
z rękojeścią z baterią C
Zestaw diagnostyczny Prestige PanOptic,
litowo-jonowy
Zestaw diagnostyczny Prestige
Zestaw diagnostyczny Prestige z rękojeścią
z baterią C
Zestaw diagnostyczny Prestige z rękojeścią
z baterią C (bez iluminatora gardła)

97250-MBIL

Otoskop
Diagnostyczny, żarówka LED,
25020-L
Diagnostyczny, z żarówką LED
i iluminatorem gardła, 20000-L
MacroView LED z iluminatorem gardła,
23820-L

97202-MVPS

PanOptic, 11820-CE

97202-MVS

Koaksjalny, 11720

97200-MBI

Koaksjalny, 11720

97250-MBI

Koaksjalny, 11720

97202-VSM

Szpitalny zestaw diagnostyczny Elite

Oftalmoskop
Koaksjalny, żarówka LED,
11720-L
Koaksjalny, żarówka LED,
11720-L
Koaksjalny, żarówka LED,
11720-L
Koaksjalny, żarówka LED,
11720-L

Koaksjalny, 11720

MacroView LED, 23810-L
MacroView z iluminatorem gardła,
23820
MacroView z iluminatorem gardła,
23820
MacroView z iluminatorem gardła,
23820
MacroView, 23810
Diagnostyczny z iluminatorem gardła,
20000
Diagnostyczny z iluminatorem gardła,
20000
Diagnostyczny z iluminatorem gardła,
20000

Rękojeść

Etui

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Akumulator litowo-jonowy, 71902

Sztywne

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Akumulator litowo-jonowy, 71902

Sztywne

Akumulator litowo-jonowy, 71902

Sztywne

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Akumulator litowo-jonowy, 71902

Sztywne

Akumulator niklowo-kadmowy/konw.
71064-C

Sztywne

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Szpitalny zestaw diagnostyczny Classic

97202-VC

Koaksjalny, 11720

Zestaw diagnostyczny Elite

97200-BI

Koaksjalny, 11720

Zestaw diagnostyczny Professional Plus

97250-BI

Koaksjalny, 11720

Diagnostyczny, 25020

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Zestaw diagnostyczny Professional

97150-BI

Standardowy, 11710

Diagnostyczny, 25020

Bateria C, 71020-B

Sztywne

Otoskopy, oftalmoskopy i zestawy Pocket LED oraz Pocket Plus LED
Trwałe, zapewniające wysoką jakość badania kompaktowe zestawy – idealne w gabinecie i podczas wizyt u pacjentów.
>	Komfortowe badanie pacjentów z użyciem wydajnych zestawów diagnostycznych
>	Dostępne w dwóch wersjach: Pocket LED i Pocket Plus LED z zaawansowanymi funkcjami
>	Możliwość zabezpieczenia i indywidualnego oznaczenia za pomocą nakładek na rękojeść i soczewkę otoskopu
>	Najlżejsze oftalmoskopy i otoskopy firmy Welch Allyn to wygodny transport i praca w terenie
>	Najtrwalsze zestawy kieszonkowe dostępne obecnie w tym segmencie rynku, w porównaniu z konkurencją (na postawie danych
z rygorystycznych testów odporności na upadek)
>	Światłowód otoskopów Pocket LED zapewnia iluminację bez odblasków i cieni
>	Otoskopy Pocket Plus LED z 5-letnią gwarancją i 6-lumenową diodą zapewniającą 2-krotnie większe natężenie światła
>	Oftalmoskopy kieszonkowe Pocket LED z diodami LED SureColor Welch Allyn zapewniają optymalną jakość światła do wziernikowania dna oka
>	Jedne z najbardziej wytrzymałych otoskopów kieszonkowych dostępnych na rynku, niezawodne przy intensywnym użytkowaniu
>	Oftalmoskopy Pocket Plus LED z 5-letnią gwarancją, filtrem ND eliminującym prawie całkowicie odblaski rogówkowe oraz gumową osłoną
na brwi lub okulary.
92871-BLK	Zestaw Pocket LED/kolor: opalizująca czerń, z miękkim etui
92871-WHT	Zestaw Pocket LED/kolor: wanilia, z miękkim etui
92871-PUR	Zestaw Pocket LED/kolor: śliwka, z miękkim etui
92871-BLU	Zestaw Pocket LED/kolor: jagoda, z miękkim etui
Zestaw Pocket Plus LED/kolor: opalizująca czerń, z twardym etui
92880-BLK
92880-WHT	Zestaw Pocket Plus LED/kolor: wanilia, z twardym etui
92880-PUR	Zestaw Pocket Plus LED/kolor: śliwka, z twardym etui
92880-BLU	Zestaw Pocket Plus LED/kolor: jagoda, z twardym etui
	Dostępne są także zestawy zawierające wyłącznie otoskop
lub oftalmoskop.
92871-BLU
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92880-PUR

Żarówki LED
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Żarówki Welch Allyn LED SureColor
Opatentowana technologia opracowana z myślą o zastosowaniach medycznych,
łącząca zalety lamp halogenowych i oświetlenia diodowego LED.
>	Długi okres pracy wsparty 7-letnią gwarancją zapewnia zwrot z inwestycji
>	Technologia LED SureColor umożliwia swobodną regulację natężenia światła bez utraty
parametrów oświetlenia
>	Duża efektywność energetyczna to 3-krotnie dłuższy czas pracy rękojeści Welch Allyn
po każdym naładowaniu
>	Proste rozwiązanie w postaci zestawów z czterema żarówkami
>	Nasze najbardziej popularne głowice do badań diagnostycznych są w pełni zgodne
z żarówkami LED SureColor oraz żarówkami halogenowymi Halogen HPX, co umożliwia łatwą
modernizację w dowolnym czasie
03100-LED
03100-LED10
03800-LED
03800-LED10
04900-LED
04900-LED10
06500-LED
06500-LED10

Żarówki LED SureColor do tradycyjnych otoskopów diagnostycznych firmy Welch Allyn
Żarówki LED SureColor do standardowych otoskopów diagnostycznych firmy Welch Allyn (10 szt.)
Żarówki LED SureColor do oftalmoskopów PanOptic firmy Welch Allyn
Żarówki LED SureColor do oftalmoskopów PanOptic firmy Welch Allyn (10 szt.)
Żarówki LED SureColor do oftalmoskopów koaksjalnych firmy Welch Allyn
Żarówki LED SureColor do oftalmoskopów koaksjalnych firmy Welch Allyn (10 szt.)
Żarówki LED SureColor do otoskopów MacroView
Żarówki LED SureColor do otoskopów MacroView (10 szt.)

PARAMETRY ZBLIŻONE DO
ŻARÓWEK HALOGENOWYCH
Żarówka LED SureColor

> Zoptymalizowana
temperatura barwowa
podobna do żarówek
halogenowych

ŻARÓWKA LED
SURECOLOR

Większość żarówek LED
firm konkurencyjnych

>Z
 byt jasne lub zbyt
białe światło może
zatrzeć ważne
szczegóły

>	Potwierdzony testami
30-krotnie dłuższy
czas eksploatacji
w porównaniu
z żarówkami
halogenowymi

>	3-krotnie dłuższy czas
działania rękojeści z serii 3,5 V
firmy Welch Allyn z akumulatorem
w porównaniu z halogenami

>	7-letnia
gwarancja

Halogen

LED

>	Niższa temperatura robocza
zapewniająca większy
komfort pacjenta i lekarza
HALOGEN

LED

POWIĄZANE PRODUKTY

Otoskopy diagnostyczne
20000, 20200, 21700
i 25020

03800-LED/03800-LED10

Oftalmoskopy PanOptic

06500-LED/06500-LED10

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Możliwość zamiennego stosowania żarówek różnego typu — jedna głowica działa zarówno
z żarówkami LED SureColor, jak i z żarówkami halogenowymi Halogen HPX

03100-LED/03100-LED10

04900-LED/04900-LED10

30-KROTNIE DŁUŻSZY
CZAS EKSPLOATACJI

Otoskopy pneumatyczne

Otoskopy operacyjne

Diafanoskopy 3,5 V

Iluminator nosowy 3,5 V

Uchwyt szpatułek 3,5 V

Oftalmoskopy koaksjalne (11720, 11730 i 11735)

Oftalmoskopy
MacroView

Cyfrowy otoskop
MacroView

Iluminator nosowy 3,5 V
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Żarówki i akumulatory
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Żarówki halogenowe firmy Welch Allyn
Jedną z kluczowych kwestii uwzględnianych podczas
projektowania produktów firmy Welch Allyn jest
zapewnienie ich optymalnego działania – dotyczy to
również źródła światła. Produkcja żarówek stanowi ważną
część tego procesu. Zaleca się więc używanie wyłącznie
oryginalnych żarówek firmy Welch Allyn.
Aby ustalić rodzaj potrzebnej żarówki, wyjmij ją z głowicy
przyrządu i zapisz numer katalogowy żarówki znajdujący się
z boku lub na jej spodzie.
Jeśli nie znajdziesz numeru żarówki w tabeli z prawej strony,
skontaktuj się z nami lub z autoryzowanym dystrybutorem
firmy Welch Allyn.

Nr katalogowy
żarówki

Nr katalogowy
urządzenia

00200-U

20100, 21600, 26030,
4100, 38800

01300-U

28100

03000-U

11710, 12400, 47300

03100-U

20000, 20200, 20202,
21700, 25020, 26530,
26538, 27000, 27050,
28100, 41100, 43300,
73500

03800-U

Oftalmoskopy
PanOptic

03900-U

Kieszonkowe
oftalmoskopy 2,5 V

04900-U

11720, 11730 i 11735

06000-U

60813, 60814 i 60815

06500-U

Oftalmoskopy
MacroView

08200-U

Skiaskop Elite Streak

08300-U

Skiaskop
Elite Spot

Żarówka

Akumulatory firmy Welch Allyn
Jedną z kluczowych kwestii uwzględnianych podczas
projektowania produktów firmy Welch Allyn jest
zapewnienie ich optymalnego działania – dotyczy to
również akumulatorów. Zaleca się więc używanie wyłącznie
oryginalnych akumulatorów firmy Welch Allyn.

72300
do rękojeści NiCad
z transformatorem
sieciowym

72200

71960

do rękojeści NiCad
z ładowarką uniwersalną

do rękojeści
litowo-jonowych

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich oryginalnych żarówkach i akumulatorach firmy Welch Allyn, odwiedź stronę internetową www.welchallyn.com.
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Aparatura diagnostyczna
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Transformator ścienny 777 Green Series™
Efektywność energetyczna, wygoda, trwałość i łatwość czyszczenia.
>	Wysokiej klasy rękojeści z funkcją automatycznego włączania/wyłączania
>	Kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami 3,5 V firmy Welch Allyn
>	Spiralne przewody o długości do 4 m, z 10-letnią gwarancją
>	Nowoczesne, kompaktowe i łatwe w czyszczeniu
>	Nazwa „Green Series” podkreśla energooszczędność urządzenia
77712 (UE), 77714 (UK)		Transformator ścienny GS777 (bez głowic)
7670-12	Stojak mobilny do transformatora ściennego
(bez transformatora ściennego GS777 i głowic)

Transformator ścienny 777 Green Series
na mobilnym stojaku

Zintegrowany system ścienny Green Series™ 777
Zestaw precyzyjnych, niezawodnych i energooszczędnych urządzeń przyspieszających badanie i umożliwiających obsłużenie
większej liczby pacjentów.
>	Wygodny panel montażowy do łatwego zamocowania na ścianie gabinetu
>	Możliwość wyboru oftalmoskopu PanOptic (11810 lub 11820) lub oftalmoskopu
koaksjalnego (11720)
>	Możliwość wyboru otoskopu MacroView (23810 lub 23820) lub
otoskopu pneumatycznego (20200)
>	Profilowane rękojeści z funkcją automatycznego włączania/wyłączania
zasilania dla wygody pracy
>	Możliwość konfiguracji według potrzeb: ze ściennym ciśnieniomierzem
aneroidowym, cyfrowym ciśnieniomierzem ProBP™ lub monitorami Connex®
>	Opcjonalny dozownik wzierników diagnostycznych lub pneumatycznych
KleenSpec®
>	Opcjonalny termometr elektroniczny SureTemp® Plus lub termometr douszny
Braun ThermoScan® PRO 6000
>	Wytrzymała, łatwa do czyszczenia i odporna na uderzenia obudowa z ABS
77791-2MPXPROBP2	Transformator ścienny GS 777 z oftalmoskopem PanOptic,
otoskopem MacroView, dozownikiem wzierników KleenSpec,
cyfrowym ciśnieniomierzem Connex ProBP oraz termometrem
SureTemp Plus 690 i ściennym panelem montażowym
Aby uzyskać pełną listę opcji konfiguracyjnych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym.

77791-2MPXPROBP2
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Iluminatory
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Wziernik-rozwieracz nosowy 3,5 V z iluminatorem
Oświetlenie halogenowe Halogen HPX, światłowód i regulowany wziernik ułatwiają
usuwanie ciał obcych.
26330

OPCJONALNIE:

>	Wziernik-rozwieracz dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
>	Wziernik-rozwieracz dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji
na stronie 11)
>	Światłowodowa konstrukcja zapewniająca iluminację oddalonych tkanek
>	Możliwość pełnej sterylizacji w autoklawie
26030	Wziernik-rozwieracz nosowy 3,5 V z iluminatorem
26035	Tylko wziernik-rozwieracz nosowy 3,5 V
26330	Lupa
06500-LED
Żarówki LED SureColor

26030

Iluminator nosowy 3,5 V
Halogenowe oświetlenie Halogen HPX i końcówka do wielokrotnego użytku ułatwiają
badania nosa.
>	Iluminator dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
> Iluminator dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
>	Światłowodowa konstrukcja zapewnia chłodną iluminację oddalonych tkanek
>	Po odłączeniu końcówki nosowej głowica służy jako iluminator gardła/minilatarka

OPCJONALNIE:

26530	Iluminator nosowy 3,5 V (tylko głowica) z wziernikiem 9 mm
26535	Iluminator nosowy 3,5 V (tylko głowica)
22009	Wziernik 9 mm
03100-LED
Żarówki LED SureColor

26530

Halogenowe światłowodowe diafanoskopy 3,5 V Finnoff
Oświetlenie światłowodowe do ogólnych badań odruchów źrenic.
Zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu dyskomfortu pacjenta podczas
diafanoskopii zatok przednich i szczękowych.

OPCJONALNIE:

>	Iluminator dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod wysokim ciśnieniem)
> Iluminator dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor (więcej informacji na stronie 11)
>	Światłowodowa konstrukcja zapewnia chłodną iluminację oddalonych tkanek

43300

41100

41100	Diafanoskop oczny 3,5 V Finnoff
41101	Diafanoskop oczny 3,5 V Finnoff z filtrem kobaltowym
43300	Diafanoskop ogólnego przeznaczenia 3,5 V z zakrzywioną końcówką
03100-LED	Żarówki LED SureColor

Halogenowy uchwyt szpatułek 3,5 V
>	Językotrzymacz dostępny w wersji z żarówką Halogen HPX (ksenon pod
wysokim ciśnieniem)
>	Językotrzymacz dostępny także w opcji z żarówką LED SureColor
(więcej informacji na stronie 11)
>	Światłowodowy dyfuzor zapewnia iluminację oddalonych tkanek
>	Uniwersalny zacisk pasuje do większości szpatułek
28100	Halogenowy uchwyt szpatułek 3,5 V (tylko głowica)
03100-LED	Żarówki LED SureColor
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OPCJONALNIE:

28100

Diagnostyka ucha i skóry
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

76600

Latarka lekarska Professional PenLite
Szybkie i skuteczne badanie odruchów źrenicznych.
>	Jasne, białe światło halogenowe
>	Trwała konstrukcja z litego mosiądzu
76600

Halogenowa latarka lekarska Professional PenLite

Mikroskop do badań skóry 3,5 V EpiScope®
Dzięki funkcjom iluminacji, powiększania i pomiarów pomaga w ocenie i identyfikacji
pigmentowych zmian skórnych, takich jak rak podstawnokomórkowy i czerniak złośliwy.
>	10-krotne powiększenie zapewnia ostry, wyraźny obraz
> Płytkę kontaktową można autoklawować w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia krzyżowego
> Kompatybilny z wszystkimi źródłami zasilania Welch Allyn 3,5 V
> Płytka kontaktowa z podziałką ułatwia pomiar i monitorowanie zmian skórnych
47300	Mikroskop EpiScope (tylko głowica)
03000-U
Zamienna żarówka halogenowa

Mikroskop EpiScope
z rękojeścią niklowo-kadmową

Pomoc we wczesnej diagnostyce niepokojących zmian skórnych
i znamion
Pigmentowe zmiany skórne często trudno diagnozować ze względu
na sam ich wygląd, co może mieć niebezpieczne konsekwencje dla
zdrowia pacjenta. Przeznaczony do badań skóry mikroskop EpiScope
firmy Welch Allyn jest wyposażony w układ optyczny z 10-krotnym
powiększeniem zapewniającym bardziej szczegółowy obraz
i ułatwiającym postawienie pewnej diagnozy.
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Badania endoskopowe
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Jednorazowe sigmoidoskopy KleenSpec® firmy Welch Allyn
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań firmy Welch Allyn jest jednorazowy sigmoidoskop, którego można
używać wraz z systemem oświetlenia 6 V lub z tradycyjnymi rękojeściami 3,5 V firmy Welch Allyn.
36019
>	Wyraźnie widoczna podziałka zwiększa dokładność i kontrolę badania
>	Bezodblaskowa, matowa powłoka zapewnia optymalne oświetlenie na dalszym końcu
>	Lubrykant uaktywniany wodą ułatwia badanie
>	Indywidualne opakowanie zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
>	Światłowodowy system oświetlenia dostarcza 360-stopniowy pierścień światła
>	Wizjer na zawiasie z neoprenową uszczelką zapobiega parowaniu podczas insuflacji

73500
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73500
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53130	Jednorazowy sigmoidoskop KleenSpec z obturatorem (25 szt. w opakowaniu, 4 opakowania w kartonie)
53130-L	Jednorazowy, pokryty lubrykantem sigmoidoskop KleenSpec z obturatorem (25 szt. w opakowaniu, 4 opakowania w kartonie)
53130-F	Jednorazowy sigmoidoskop KleenSpec z obturatorem i filtrem (25 szt. w opakowaniu, 4 opakowania w kartonie)
53130-LF	Jednorazowy, pokryty lubrykantem sigmoidoskop KleenSpec z obturatorem i filtrem (25 szt. w opakowaniu,
4 opakowania w kartonie)
73500	Adapter do halogenowej rękojeści 3,5
36019	Światłowodowa głowica oświetleniowa
30200	Balon do insuflacji, kompletny
30215	Blokada typu Luer do stosowania z filtrami hydrofobowymi (10 sztuk)
30210	Filtry hydrofobowe (10 szt.)

Jednorazowe anoskopy KleenSpec® firmy Welch Allyn
Jednorazowy anoskop zwiększający wygodę, bezpieczeństwo i skuteczność
badania.
>	Wyprofilowana pod kątem 45 stopni końcówka dystalna ułatwia badanie
>	Wygodny, jednorazowy wziernik z obturatorem jest gotowy do
natychmiastowego użycia
>	19 mm × 10 cm
53110	Jednorazowe anoskopy KleenSpec z obturatorem (25 szt. w opakowaniu,
4 opakowania w kartonie)
73500	Adapter do halogenowej rękojeści 3,5 V
76019
Światłowodowa głowica oświetleniowa

Laryngoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Laryngoskopy
Innowacyjna konstrukcja i zaawansowana technologia oświetlenia zwiększają efektywność pracy i komfort pacjenta.
>D
 oskonała jakość oświetlenia. Dokładne odwzorowanie barw tkanek dzięki zaawansowanej technologii żarówek i opcjonalnemu oświetleniu
LED SureColor umożliwia sprawne wykonywanie badań.
> Trwałość i długi czas użytkowania. Jednoelementowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową trwałość łyżki.
> Standaryzacja. Tradycyjny system żarówkowy można łatwo zastąpić oświetleniem światłowodowym w ramach przystępnej cenowo
modernizacji.
> Prosta wymiana. Zużyte podzespoły układu oświetlenia można wymienić w cenie stanowiącej niewielki ułamek kosztów wymiany całej łyżki.

Lekkie zestawy światłowodowe
Każdy zestaw zawiera lekką rękojeść na baterie typu AA i C
oraz lekkie łyżki, co zapewnia maksymalną swobodę manewrowania.
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH –
TYPY ZESTAWÓW WG ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

ZESTAW ŚWIATŁOWODOWY

LED

Żarówka Halogen HPX

Łyżki typu MacIntosh, rozmiar 1, 2, 3 i 4 oraz etui

69696-LED

69696

Łyżki typu Miller, rozmiar 0, 1, 2, 3 i 4 oraz etui

68696-LED

68696

Łyżki typu E-MacIntosh, rozmiar 1, 2, 3 i 4 oraz etui

69697-LED

69697

Zakrzywione łyżki laryngoskopowe
(typu E-MacIntosh)
ŚWIATŁOWODOWE

STANDARDOWE

ROZMIAR
ŁYŻKI

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ OD
WNĘTRZA
PODSTAWY DO
KOŃCÓWKI

69211

69241

1

95 mm

70 mm

69212

69242

2

116 mm

90 mm

69213

69243

3

135 mm

110 mm

69214

69244

4

156 mm

130 mm

DOSTĘPNY W WERSJI Z:

69696

Rękojeści światłowodowe
z akumulatorem i żarówką
Halogen HPX
>	Pełna gotowość do użytku dzięki stacji
ładującej
60713

Lekkie rękojeści
światłowodowe

Proste łyżki laryngoskopowe z lekko
wygiętym końcem (typu Miller)
ŚWIATŁOWODOWE

STANDARDOWE

ROZMIAR
ŁYŻKI

WEWNĘTRZNY
WYMIAR W
PIONIE

DŁUGOŚĆ OD
WNĘTRZA
PODSTAWY DO
KOŃCÓWKI

68065

68045

00

8 mm

36 mm

68060

68040

0

8 mm

53 mm

68061

68041

1

8 mm

79 mm

68062

68042

2

10 mm

132 mm

68063

68043

3

11 mm

172 mm

68064

68044

4

13 mm

182 mm

60835

>	Lekka konstrukcja umożliwiająca łatwe
manewrowanie
>	Dostępność w rozmiarze odpowiednim
do baterii C i AA
ROZMIAR
RĘKOJEŚCI

Rozmiar
Typ
do bat. C Rozmiar stubby
do bat. AA

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH
WG ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LED

Żarówka Halogen HPX

Rozmiar
do bat. C

60813-LED

60813

Rozmiar
do bat. AA

60814-LED

60814

Typ
stubby

60815-LED

60815

Części zamienne do układu oświetlenia
Rękojeści światłowodowe

Zakrzywione łyżki laryngoskopowe
(typu MacIntosh)
ŚWIATŁOWODOWE

STANDARDOWE

ROZMIAR
ŁYŻKI

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ OD
WNĘTRZA
PODSTAWY DO
KOŃCÓWKI

69061

69041

1

89 mm

63 mm

69062

69042

2

108 mm

82 mm

69063

69043

3

126 mm

101 mm

69064

69044

4

160 mm

135 mm

(żarówka Halogen HPX w zestawie)

ZESPÓŁ WKŁADU
ŻARÓWKI HALOGEN HPX

WŁĄCZNIK
KRAŃCOWY/
OSŁONA ŻARÓWKI

nd.

nd.

60813
60814
60815
60713

608125-501

608107

60835

608351-501

608107

ŻARÓWKA

RĘKOJEŚĆ

06000-LED

60813
60814
60815

06000-U

00300-U
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Stetoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Stetoskopy kardiologiczne Harvey™
Efekt 30-letniej współpracy z dr. W. Proctorem Harveyem uznawanym przez American College of Cardiology
za wyjątkowego specjalistę w swojej dziedzinie.

„Stosowana obecnie metoda badania osłuchowego serca automatycznie
wywołuje skojarzenie z nazwiskiem dr. W. Proctora Harveya”.*

Stetoskopy Harvey™ DLX
Dzięki unikalnej konstrukcji z trzema głowicami diagnostycznymi stetoskop Harvey DLX
umożliwia lepsze osłuchiwanie istotnych diagnostycznie tonów serca, płuc i układu krążenia
bez potrzeby polegania na trudnych do opanowania technikach zmiennego nacisku.
>	W ofercie dostępne są stetoskopy z podwójną głowicą (płaska membrana i lejek) lub potrójną
głowicą obrotową (falista membrana i lejek)
>	Dostępne głowice pediatryczne
>	Chromowane, mosiężne głowice i lira
>	Regulowana lira i wymienne miękkie oliwki uszczelniające
>	Potrójna sprężyna liry zamknięta w poliuretanowej osłonie umożliwia regulację rozstawu liry,
zapobiegając jej uszkodzeniu
>	Bez zawartości lateksu

5079-322

5079-321	Stetoskop
71 cm
5079-322	Stetoskop
71 cm
5079-323	Stetoskop
71 cm
5079-324	Stetoskop
71 cm

Harvey DLX, potrójna głowica (czarny),

5079-325	Stetoskop
71 cm
5079-326	Stetoskop
71 cm
5079-327	Stetoskop
71 cm
5079-328	Stetoskop
71 cm

Harvey DLX, podwójna głowica (czarny),

Harvey DLX, potrójna głowica (burgund),
Harvey DLX, potrójna głowica (granatowy),
Harvey DLX, potrójna głowica (zielony),

Harvey DLX, podwójna głowica (burgund),

Podwójna głowica

Potrójna głowica

Harvey DLX, podwójna głowica (granatowy),
Harvey DLX, podwójna głowica (zielony),

Stetoskop Harvey™ Elite®
Stetoskop Harvey Elite wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i zapewnia najwyższy komfort
badań osłuchowych, dzięki czemu cieszy się zaufaniem kardiologów.
>	Możliwość wyboru długości przewodu: 71 cm lub 56 cm
>	Podwójna głowica (lejek i płaska membrana) ze stali nierdzewnej z ciepłymi obwódkami
> Dostępne głowice pediatryczne
>	Obrotowa lira ze stali nierdzewnej i wymienne komfortowe oliwki uszczelniające
>	Potrójna sprężyna liry zamknięta w poliuretanowej osłonie umożliwia regulację rozstawu liry,
zapobiegając jej uszkodzeniu
> Bez zawartości lateksu
5079-122	Stetoskop
5079-125	Stetoskop
5079-270	Stetoskop
5079-271	Stetoskop
5079-284	Stetoskop

Harvey
Harvey
Harvey
Harvey
Harvey

Elite
Elite
Elite
Elite
Elite

(czarny), 56 cm
(czarny), 71 cm
(burgund), 71 cm
(granatowy), 71 cm
(zielony), 71 cm

*	March, S. K. (2002). W. Proctor Harvey: A Master Clinician-Teacher’s Influence on the History of Cardiovascular Medicine.
Texas Heart Institute Journal, 29(3), 182–192.
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5079-122

Stetoskopy
PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Stetoskopy internistyczne Professional
Dzięki minimalnej wadze i regulacji ustawienia liry stetoskopy Professional to jedne z najwygodniejszych
i najbardziej wszechstronnych stetoskopów internistycznych dostępnych obecnie na rynku.
>
>
>
>

Stetoskop do zastosowań ogólnych (przewód o długości 71 cm)
Podwójna głowica ze stali nierdzewnej (lejek i płaska membrana) z ciepłą obwódką
Regulowana lira i wymienne miękkie oliwki uszczelniające
Bez zawartości lateksu
5079-135	Stetoskop
5079-137	Stetoskop
5079-138	Stetoskop
5079-139	Stetoskop
5079-285	Stetoskop
5079-289	Stetoskop

Professional, internistyczny (czarny), 71 cm
Professional, internistyczny (granatowy), 71 cm
Professional, internistyczny (śliwkowy), 71 cm
Professional, internistyczny (burgund), 71 cm
Professional, internistyczny (zielony), 71 cm
Professional, internistyczny (niebieski), 71 cm

5079-145	Stetoskop
5079-147	Stetoskop
5079-148	Stetoskop
5079-149	Stetoskop
5079-287	Stetoskop

Professional,
Professional,
Professional,
Professional,
Professional,

pediatryczny
pediatryczny
pediatryczny
pediatryczny
pediatryczny

(czarny), 71 cm
(granatowy), 71 cm
(śliwkowy), 71 cm
(burgund), 71 cm
(zielony), 71 cm

5079-138

Stetoskopy Lightweight
Stetoskopy Lightweight to doskonały wybór, gdy głównymi priorytetami
są waga i koszt zakupu.
>
>
>
>
>
>
>
>

Idealne do ogólnych badań osłuchowych i pomiaru ciśnienia krwi
Lekkie głowice z ciepłymi obwódkami
Dostępne w wersji z pojedynczą lub podwójną głowicą
Chromowana głowica z płaską membraną
Obrotowa lira
Elastyczny przewód jednokanałowy
Tylko wersja internistyczna
Bez zawartości lateksu
5079-67	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, czarny
5079-68	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, czerwony
5079-70	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, szary
5079-71	Stetoskop Lightweight z pojedynczą głowicą, niebieski
5079-73	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, czarny
5079-74	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, czerwony
5079-75	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, szary
5079-76	Stetoskop Lightweight z podwójną głowicą, niebieski
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Stetoskop przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta w sytuacji, gdy występuje
ryzyko zakażeń krzyżowych. Stetoskop Uniscope zapewnia odpowiednią jakość badania
i bezpieczeństwo pacjenta.
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Jednorazowe stetoskopy Uniscope

POMAGA ZA

Podwójna głowica

>	Idealne do ogólnych badań osłuchowych
>	Głowice i lira wykonane z plastiku
>	Stetoskop dla jednego pacjenta (jednorazowy)
>	Pojedyncza głowica
>	Dostępne modele z płaską membraną w wersji internistycznej (żółty) i pediatrycznej (niebieski)
>	Bez zawartości lateksu
>	Do stosowania u pacjentów izolowanych lub w sytuacjach, gdy wymagane jest zastosowanie
uniwersalnych środków ostrożności
17461	Jednorazowy stetoskop Uniscope z pojedynczą plastikową głowicą (membrana internistyczna)
17462P	Jednorazowy stetoskop Uniscope z pojedynczą plastikową głowicą (membrana pediatryczna)
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GINEKOLOGIA
Jednorazowy wziernik ginekologiczny z
bezprzewodowym systemem iluminacji pozwala
zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pacjentek
podczas badań ginekologicznych.

System iluminacji i wzierniki ginekologiczne
GINEKOLOGIA

Bezprzewodowy system iluminacji ginekologicznej KleenSpec®
Zaprojektowany z wykorzystaniem wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań –
z jasnym, białym światłem emitowanym przez żarówki LED naszej marki.
>	Zaawansowany system iluminacji z żarówką LED poprawia wizualizację badanego obszaru,
zapewniając jaśniejsze oświetlenie
>	Oświetlenie bez przewodów utrudniających badanie
>	Automatyczne włączenie/wyłączenie oświetlenia po umieszczeniu/usunięciu iluminatora
z rękojeści wziernika
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80015
Kompletny iluminator bezprzewodowy KleenSpec ze stacją ładującą, wtyczki w standardzie UE i UK
80000	Iluminator bezprzewodowy KleenSpec
74015	Stacja ładująca KleenSpec, wtyczki w standardzie UE i UK
59010	Jednorazowa osłona do bezprzewodowego systemu oświetlenia KleenSpec

Wziernik ginekologiczny KleenSpec – seria Premium 590
Jednorazowe wzierniki firmy Welch Allyn zapewniają oszczędność czasu, eliminują koszty
sterylizacji i pomagają zmniejszyć ryzyko zakażeń krzyżowych.
>	Pełna gama rozmiarów dla pacjentek w każdym wieku – bezpieczne badanie pacjentek pediatrycznych oraz
kobiet po menopauzie i histerektomii
> Rozmiar można łatwo rozpoznać po kolorze rękojeści (niebieski, zielony, biały i żółty)
>	Iluminator emituje jednolite światło punktowe i eliminuje odblaski
>	Szersza rękojeść jest bardziej ergonomiczna i lepiej wyważona, co ułatwia manewrowanie podczas badania
>	Gładkie, profilowane wzierniki akrylowe nie przycinają i nie zakleszczają tkanki, zwiększając komfort pacjentek
podczas badania
>	Kompatybilny z systemami oświetlenia KleenSpec (bezprzewodowymi i przewodowymi)
>	Pierwszy w branży jednorazowy wziernik ginekologiczny w rozmiarze XS (bardzo mały)
>	Wziernik Pederson
590XS	Jednorazowy
59000 Jednorazowy
59001	Jednorazowy
59004	Jednorazowy

wziernik
wziernik
wziernik
wziernik

ginekologiczny
ginekologiczny
ginekologiczny
ginekologiczny

KleenSpec
KleenSpec
KleenSpec
KleenSpec

z
z
z
z

serii
serii
serii
serii

590,
590,
590,
590,

bardzo mały (pakowany po 96 szt.)
mały (pakowany po 96 szt.)
średni (pakowany po 96 szt.)
duży (pakowany po 72 szt.)

Wziernik ginekologiczny KleenSpec – seria Premium 590, z odprowadzeniem dymu
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59005	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec z serii 590 z odprowadzeniem dymu, mały (pakowany po 48 szt.)
59006	Jednorazowy wziernik ginekologiczny KleenSpec z serii 590 z odprowadzeniem dymu, średni (pakowany po 48 szt.)
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>	Wbudowany przewód do odprowadzania dymu ułatwia wziernikowanie
>	Wysokiej klasy iluminator LED eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznego źródła światła
>	Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentek
>	Doskonała widoczność – przezroczyste łyżki pozwalają na pełną wizualizację badanego obszaru
>	Gładkie, profilowane wzierniki akrylowe nie przycinają i nie zakleszczają tkanki, co poprawia komfort
pacjentek podczas badania
>	Iluminator jest po umieszczeniu w rękojeści wziernika w pełni uszczelniony
>	Łatwa obsługa jedną ręką pozwala na dowolne ustawienie wziernika i jego zablokowanie w wybranym położeniu

POMAGA ZA

Do odprowadzania dymu podczas zabiegów elektrochirurgicznych.

MONITOROWANIE PACJENTA
Szybki i zautomatyzowany pomiar funkcji
życiowych z opcją automatycznej komunikacji
z elektroniczną kartą pacjenta wprost z miejsca
badania zwiększa bezpieczeństwo pacjentów,
skraca czas podejmowania decyzji klinicznych
oraz usprawnia pracę personelu medycznego,
eliminując ryzyko błędów medycznych.

Systemy monitorowania funkcji życiowych
MONITOROWANIE PACJENTA

Kliniczny system nadzoru Connex® z monitorowaniem funkcji oddechowych
Rewolucyjny system zaprojektowany dla oddziałów szpitalnych/chirurgicznych poprawiający bezpieczeństwo i wyniki
leczenia pacjentów oraz usprawniający nadzór kliniczny.
Kliniczny system nadzoru Connex umożliwia personelowi szpitala całodobowe monitorowanie pacjentów, pozwalając na znacznie szybszą
reakcję na zmiany stanu pacjentów w porównaniu z dotychczasowymi metodami nadzoru stosowanymi na oddziałach ogólnych/chirurgicznych.
Integracja systemu Connex ze szpitalną infrastrukturą sieciową umożliwia lekarzom uzyskanie natychmiastowego dostępu do wyników badania
funkcji życiowych pacjentów, zapewniając wgląd w istotne dla leczenia informacje i zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

Elementy systemu:

Monitory Connex® firmy Welch Allyn
Monitory funkcji życiowych Connex® VSM i Connex® CSM umożliwiają dokładne
pomiary funkcji życiowych oraz ocenę parametrów wczesnego ostrzegania o
stanie pacjenta (EWS); mogą ponadto zostać wyposażone w opcjonalne funkcje
monitorowania EKG i czynności oddechowej.

Stacja centralna Connex®
Stacja centralnego nadzoru Connex umożliwia personelowi szpitala szybki
podgląd danych i parametrów wszystkich pacjentów w jednym miejscu.

Portal serwisowy Connex®
Internetowy portal umożliwiający personelowi technicznemu nadzorowanie
wszystkich urządzeń monitorujących, stacji centralnej oraz serwerów Connex
działających w szpitalu a także aktywne zarządzanie nimi.

Dostępność systemu nadzoru klinicznego Connex i jego dodatkowych funkcji w danym kraju należy sprawdzić
u lokalnego dystrybutora lub przedstawiciela firmy Welch Allyn.
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Monitor funkcji życiowych Connex® Vital Signs Monitor (CVSM)
Najnowszej generacji monitory funkcji życiowych Connex® (CVSM) wyposażone są w łatwy w obsłudze ekran dotykowy,
zaawansowane technologie pomiaru parametrów życiowych oraz – opcjonalnie – funkcje monitorowania EKG i czynności
oddechowej. Integracja z elektroniczną kartą pacjenta (EMR) zapewnia lekarzom natychmiastowy dostęp do danych o stanie
pacjentów – w dowolnym czasie i miejscu.

Zaprojektowany tak, aby przyspieszyć pomiary na oddziałach szpitalnych
z dużą liczbą pacjentów.
>	Pomiary w trybach typu „spot check”, monitorowania interwałowego oraz monitorowania
ciągłego
>	Integracja z elektroniczną kartą pacjenta (EMR) umożliwia dokładne dokumentowanie
pomiarów funkcji życiowych i oceny parametrów wczesnego ostrzegania o stanie
pacjenta (EWS) zgodnie z protokołem EWS obowiązującym w danej placówce
>	Technologia pojedynczego logowania (SSO) opracowana przez firmę Imprivata® umożliwia
szybkie i bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta i
ich przetwarzania
>	Zaawansowana identyfikacja pacjenta z dwustopniowym protokołem potwierdzania
nazwiska
>	Ochrona danych pacjenta w celu zapewnienia zgodności z przepisami HIPAA
•O
 chrona danych osobowych pacjenta dzięki niestandardowym funkcjom, takim
jak np. skróty
•M
 ożliwość automatycznego usuwania danych pacjentów po ich przesłaniu do
elektronicznej karty pacjenta (EMR)
•M
 ożliwość wprowadzenia reguł potwierdzania kompletności danych przed ich zapisem
>	Kompletna gama czytelnych komunikatów o błędach
>	Opcjonalny stojak na akcesoria z systemem organizacji kabli:
- Wydzielone schowki umożliwiające utrzymanie porządku i zabezpieczenie akcesoriów
- Wbudowane oświetlenie LED ułatwiające odszukanie akcesoriów przy zgaszonym świetle
bez niepokojenia pacjentów
- Cichy system jezdny WhisperDrive™ i duże kółka do bezgłośnego manewrowania
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Innowacyjne moduły pomiarowe gwarantują uzyskanie precyzyjnych wyników
>	Ciśnieniomierz SureBP®
• Pomiar w trybach: noworodek, dziecko i dorosły
• Możliwość konfigurowania funkcji i interwałów pomiaru zgodnie z procedurami szpitala
• Pomiar w czasie 15 sekund znacznie zwiększa komfort pacjentów
>	Pomiar z użyciem termometru SureTemp® Plus (jama ustna, pacha lub odbyt) i/lub termometru Braun
ThermoScan PRO 6000 (ucho/błona bębenkowa) (opcjonalnie – możliwość wyboru jednego lub obu);
wszystkie odczyty temperatury (w tym pomiar temperatury błony bębenkowej) mogą być automatycznie
przesyłane do systemu EMR
>	Algorytmy do pomiaru saturacji firmy Masimo® lub Nellcor® (opcja) – zarówno czujniki, jak i moduły do
przetwarzania sygnału
>	Wykrywanie arytmii zagrażających życiu (asystolia, tachykardia komorowa i migotanie komór) oraz
informowanie o ich wystąpieniu dzięki funkcji pomiaru EKG (opcja)
>	Pomiar stężenia hemoglobiny w technologii Masimo® (SpHb) – ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie całkowitej
hemoglobiny może pomóc we wczesnym wykryciu krwotoku i umożliwić szybką interwencję (opcja)
>	Akustyczny pomiar czynności oddechowej w technologii Masimo® (RRa) – ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie
częstości oddechów (opcja)
>	Pomiar kapnograficzny w technologii Covidien® Microstream® (etCO2) umożliwia monitorowanie stanu pacjenta
przez całą dobę, co pozwala na błyskawiczne wykrycie niewydolności oddechowej i podjęcie odpowiednich
działań w przypadku pacjentów, których stan uległ pogorszeniu (opcja)

Większe bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości modernizacji urządzeń
Monitory można wyposażyć w każdą z opcjonalnych funkcji, co pozwala dostosować je do potrzeb danej placówki.

Opcjonalna funkcja zapisu
EKG z 3 lub 5 odprowadzeń

Opcjonalny pomiar stężenia
hemoglobiny w technologii
Masimo® (SpHb)

Opcjonalny akustyczny pomiar
czynności oddechowej w
technologii Masimo® (RRa)

Informacje na temat wszystkich opcji dostępnych w przypadku monitora CVSM można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Welch Allyn.

22

Opcjonalny pomiar
kapnograficzny w technologii
Covidien® Microstream® (etCO2)

Monitory funkcji życiowych
MONITOROWANIE PACJENTA

System naścienny Connex® (CIWS)
Kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta i dokumentacja pomiarów funkcji życiowych w jednym wygodnym systemie.
CIWS to kompletne rozwiązanie do oceny wyników pomiarów funkcji życiowych i ogólnego stanu pacjentów, wyposażone
w funkcję komunikacji z elektroniczną kartą pacjenta (EMR).
>	Eliminuje konieczność poszukiwania
sprzętu i akcesoriów w obrębie placówki
>	Umożliwia lekarzom natychmiastowy
podgląd wyników z opcją transferu
do elektronicznej karty pacjenta/
systemu HIS
>	Zapobiega utracie, zagubieniu
i kradzieży aparatury
>	Zwiększa dostęp do informacji
o pacjentach, usprawnia komunikację
personelu z pacjentem i ułatwia
zachowanie zgodności z wymogami
dotyczącymi procedur diagnostycznych
>	Jednolity standard procedur pomiarowych
przyspiesza podejmowanie decyzji,
zwiększając bezpieczeństwo pacjentów
>	Technologia pojedynczego logowania
(SSO) opracowana przez firmę Imprivata
umożliwia szybkie i bezpieczne
uwierzytelnianie na potrzeby dostępu
do danych pacjenta i ich przetwarzania

84MTVEP-2
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Pełna dokumentacja funkcji życiowych oraz badań diagnostycznych w JEDNYM prostym w użyciu systemie:
>	Wyniki pomiarów funkcji życiowych można przesłać do elektronicznej karty pacjenta/systemu EHR
>	Szybki, 15-sekundowy nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego i częstości tętna SureBP®
>	Pomiar temperatury termometrem SureTemp Plus i/lub termometrem dousznym Braun ThermoScan PRO 6000
>	Pomiar saturacji w technologii Masimo® lub Nellcor®
>	Nieinwazyjne monitorowanie całkowitego poziomu hemoglobiny w technologii Masimo (opcja)
>	Pomiar ciśnienia w trybach: noworodek, dziecko i dorosły
>	Tryb interwałowego monitorowania ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną z opcją indywidualnego programowania
>	Programowane alarmy wizualne i dźwiękowe pomiaru ciśnienia, saturacji, temperatury i częstości tętna
>	Zintegrowane rękojeści 3,5 V do badań diagnostycznych

Otwarta konstrukcja zapewnia możliwość dodania nowych opcji
diagnostycznych.
>	Możliwość modernizacji urządzenia i rozszerzania funkcji diagnostycznych stosownie do potrzeb
>	Kompatybilny z modułami technologicznymi Welch Allyn oraz firm partnerskich
>	Szybszy zwrot z inwestycji dzięki możliwości aktywowania nowych funkcji po zakupie

Cztery porty USB umożliwiające podłączenie:
> Przyłóżkowego aparatu EKG
>	Kompatybilnych wag medycznych
>	Czytnika kodów kreskowych
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Monitor funkcji życiowych Connex® Spot Monitor (CSM)
Monitor funkcji życiowych CSM wyposażono w łatwy w obsłudze, czytelny ekran dotykowy. Monitor umożliwia wykonywanie
dokładnych pomiarów parametrów życiowych, w tym uśrednianie wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, kontrolę
punktową, monitorowanie interwałowe i wykonywanie na ich podstawie obliczeń dotyczących pacjentów z różnych grup.

Automatyczny zapis wszystkich parametrów funkcji
życiowych w czasie poniżej 1 minuty!
>	Pomiary funkcji życiowych w trybie punktowym „spot check” oraz
monitorowanie interwałowe wszystkich pacjentów – od noworodków
po dorosłych
>	Zastosowanie technologii SureBP – szybkie i dokładne 15-sekundowe
nieinwazyjne badanie ciśnienia krwi oraz algorytm uśredniania wyników
w celu zmniejszenia ryzyka błędnego rozpoznania nadciśnienia
>	Możliwość korzystania z wiodących technologii pomiaru SpO2: Masimo,
Nellcor lub Nonin®
>	Opcja pomiaru temperatury w technologiach opracowanych przez wiodących
producentów: opatentowanej metody pomiaru SureTemp Plus lub termometru
Braun ThermoScan PRO 6000.
>	Wbudowana aplikacja wczesnego ostrzegania EWS i oceny parametrów na
potrzeby niestandardowych protokołów, takich jak nEWS czy mEWS
XML

HL7®

Poprawa jakości pracy i wydajności personelu
>	Ekran dotykowy i intuicyjny interfejs użytkownika z czytelnymi wskazówkami ułatwiającymi obsługę
i szkolenie użytkowników
>	Technologia pojedynczego logowania (SSO) opracowana przez firmę Imprivata umożliwia szybkie
i bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta i ich przetwarzania
>	Opcjonalny stojak z akumulatorem i systemem organizacji akcesoriów (ang. Accessory Power
Management, APM):
-	Czas działania: do 17 godzin
-	Wygodna platforma robocza i ulepszona ergonomia
-	Dodatkowe schowki ułatwiające utrzymanie porządku i zabezpieczenie akcesoriów
-	Wbudowane oświetlenie LED ułatwiające odszukanie akcesoriów przy zgaszonym świetle bez
niepokojenia pacjentów
-	Technologia układu jezdnego WhisperDrive™ i duże kółka do bezgłośnego manewrowania

Zaawansowane funkcje komunikacji i bardzo konkurencyjna oferta
Dzięki ścisłej współpracy z ponad 150 wiodącymi firmami zajmującymi
się obsługą elektronicznych kart pacjentów (EMR) – w tym Cerner®
i DataSel® – rozwiązania firmy Welch Allyn zapewniają doskonałą
komunikację z systemami HIS z pełnym wsparciem technicznym.
>	Zmniejszenie ryzyka błędów i pominięć przy wprowadzaniu danych dzięki
automatycznemu przesyłaniu wyników pomiarów funkcji życiowych pacjentów
i innych danych bezpośrednio do karty EMR
>	Kompatybilny z wieloma sieciami bezprzewodowymi i protokołami zabezpieczeń
>	Zaawansowana identyfikacja pacjenta z dwustopniowym protokołem
potwierdzania nazwiska umożliwia szybkie podejmowanie decyzji na
podstawie kompletnych danych

Do

17 godzin

użytkowania

Monitor funkcji życiowych
Connex CSM – mikrowitryna

Wsparcie dla obowiązującego w placówce protokołu
wczesnego ostrzegania.
Aplikacja Connex Scoring to opcjonalne narzędzie do wprowadzania systemu wczesnego ostrzegania o
stanie pacjenta dostosowanego do protokołów obowiązujących w placówce. Aplikacja Connex Scoring
umożliwia lekarzom dokumentowanie i monitorowanie objawów pogarszania się stanu pacjenta oraz
szybkie podejmowanie decyzji na podstawie kompletnych danych.
>M
 ożliwość tworzenia niestandardowych protokołów lub dostosowywania ich do wymogów krajowych
>M
 aksymalnie 6 niestandardowych skal ocen ułatwiających podejmowanie decyzji klinicznych przy
łóżku pacjenta
>A
 utomatyzacja obliczeń, w tym ocen, ewaluacji upadków i innych danych zarejestrowanych przez
urządzenia przyłóżkowe
>M
 ożliwość rejestrowania dodatkowych danych (do 20 niestandardowych modyfikatorów), takich jak
bilans płynów lub stan świadomości pacjenta
>M
 ożliwość dostosowywania komunikatów ostrzegawczych w oparciu o wprowadzone skale
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Możliwość wyboru optymalnego sposobu montażu monitora

Podstawa biurkowa
7000-DST

Uchwyt do montażu
ściennego z koszykiem
7000-GCX

Standardowy stojak
z koszykiem
7000-MS3

Stojak z platformą roboczą
i systemem organizacji akcesoriów
7000-MWS

Stojak z systemem
organizacji akcesoriów (APM)
7000-APM

System naścienny

Cyfrowy miernik ciśnienia krwi Connex® ProBP™ 3400
Dokładne, wiarygodne odczyty ciśnienia zawsze pod ręką.
>	Mały, poręczny miernik przenośny ułatwiający wykonywanie pomiarów podczas obchodu lub
segregacji typu triage
>	Technologia pomiaru jakości szpitalnej SureBP™ umożliwia szybki i dokładny pomiar ciśnienia w
15 sekund, zwiększając komfort pacjenta i ograniczając ryzyko błędu nawet przy słabym tętnie lub
ruchu pacjenta
>	Opcja łączności za pomocą kabla USB umożliwia komunikację z elektroniczną kartą pacjenta/
systemem HIS, co ułatwia prowadzenie dokumentacji
>	Kompatybilny z mankietami do pomiaru ciśnienia od pediatrycznego, o małym rozmiarze (12 cm),
do udowego (55 cm)
>	Akumulator litowo-jonowy umożliwia wykonanie 100 pomiarów nawet po naładowaniu w trybie
szybkim
>	Możliwość konfiguracji pod kątem różnych procedur badania i potrzeb pacjenta

SDK

Część ściennego panelu diagnostycznego

Mocowanie
ścienne

Model
przenośny

Mocowanie
biurkowe

Mobilny stojak
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POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
Szeroki asortyment cyfrowych i ręcznych
ciśnieniomierzy oraz mankietów do pomiaru
ciśnienia krwi umożliwia pełną standaryzację
i zapewnia dokładne wyniki pomiarów
ciśnienia tętniczego krwi w każdej placówce
służby zdrowia.

Ciśnieniomierze
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Cyfrowy ciśnieniomierz ProBP® 2000
Szybkie, dokładne i ekonomiczne urządzenie do zautomatyzowanego pomiaru ciśnienia krwi – idealne dla personelu
medycznego poszukującego funkcjonalnego ciśnieniomierza w przystępnej cenie.
>	Połączenie dwóch innowacyjnych rozwiązań firmy Welch Allyn –
technologii SureBP i mankietów do pomiaru ciśnienia krwi FlexiPort® – to
większe korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów
>	Pomiar ciśnienia krwi trwa około 20 sekund i odbywa się podczas
napełniania mankietu, co zwiększa komfort badania
>	Zgodny z mankietami FlexiPort wielokrotnego użytku – od rozmiaru
dziecięcego przez dorosły duży do udowego (zakres 15–55 cm)
>	Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby rozpocząć pomiar podczas
napełniania mankietu
>	Cyfrowy ekran LCD wyświetla odczyty ciśnienia krwi i częstości tętna
>	Możliwość zasilania bateriami lub opcjonalnym zasilaczem sieciowym

2000	ProBP 2000 z mankietem wielokrotnego użytku FlexiPort do pomiaru ciśnienia
krwi dla pacjentów dorosłych (rozmiar 11) i 4 bateriami AA
2000-P	ProBP 2000 z mankietem wielokrotnego użytku FlexiPort do pomiaru ciśnienia
krwi dla pacjentów dorosłych (rozmiar 11), 4 bateriami AA i zasilaczem

Ścienne i przenośne ciśnieniomierze serii 767
Uniwersalny ścienny i przenośny ciśnieniomierz z serii 767 o ulepszonej ergonomii
i nowoczesnej stylistyce to dobry wybór zapewniający dokładne i niezawodne pomiary
w całej placówce.
>	Laserowo grawerowana skala gwarantuje wyjątkowo precyzyjne odczyty badań
>	Zagłębienie tarczy i kontrastowy pomarańczowy kolor wskaźnika zapewniają lepszą
widoczność odczytów i ograniczają efekt paralaksy
>	Dożywotnia gwarancja na kalibrację
>	Nowoczesny pięcioramienny stojak zwiększa stabilność i możliwości manewrowania
>	Bez zawartości lateksu
7670-01	Ścienny ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym
dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku
7670-10	Przenośny ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym
dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku
7670-16	Biurkowy ciśnieniomierz aneroidowy serii 767 z przeznaczonym
dla pacjentów dorosłych mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku

7670-01

7670-16
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Ciśnieniomierze ręczne DuraShock™ DS58 – Linia Platinum
Bezkonkurencyjnie niezawodny i precyzyjny ciśnieniomierz ręczny wyposażony
w bezprzekładniową technologię DuraShock.
>	Niezwykła odporność na wstrząsy i upadek z wysokości do 152 cm bez utraty kalibracji
(więcej niż określają wymogi normy AAMI „Shock Resistant”)
>	Mechanizm na bazie kamieni szlachetnych zapewnia długotrwałą eksploatację
>	Laserowo grawerowana tarcza zapewnia precyzyjny odczyt
>	Komfortowy system insuflacyjny typu premium
>	Ergonomiczna gruszka insuflacyjna zwiększa wygodę pracy
>	Dożywotnia gwarancja na kalibrację
>	Lżejszy od tradycyjnych modeli – nie obciąża fartucha
>	Doskonała estetyka
>	Bez zawartości lateksu

DS58-11

Ciśnieniomierze DuraShock™ DS66 z zaworem przyciskowym –
Linia Złota
Bezkonkurencyjna niezawodność ciśnieniomierza z zaworem przyciskowym
i bezprzekładniową technologią DuraShock.
>	Odporny na wstrząsy – utrzymuje kalibrację nawet przy upadku z wysokości 100 cm,
zapewniając dokładne pomiary i niższe koszty użytkowania
>	Miękki, wygodny uchwyt
>	Mechanizm na bazie kamieni szlachetnych zapewnia długotrwałą eksploatację
>	Laserowo grawerowana tarcza zapewnia precyzyjny odczyt
>	15-letnia gwarancja na kalibrację
>	Lżejszy od tradycyjnych modeli – nie obciąża fartucha
>	Doskonała estetyka
>	Bez zawartości lateksu
DS-6601-189

Ciśnieniomierze ręczne DuraShock™ DS55 i DS45 – Linia Srebrna
Ciśnieniomierze DuraShock DS55 firmy Welch Allyn są wyposażone w wysokiej klasy
obrotowy zawór spustowy oraz etykiety identyfikacyjne, które można indywidualnie opisać.
W ciśnieniomierzu DS45 zastosowano unikalne rozwiązanie – manometr zintegrowany
z mankietem – dzięki czemu waga zestawu jest mniejsza, a praca łatwiejsza.
>	Laserowo grawerowana tarcza zapewnia dokładność
>	Wyjątkowa odporność na wstrząsy zapewnia
dokładne pomiary i niższe koszty użytkowania
>	10-letnia gwarancja na kalibrację
>	Doskonała estetyka
>	Bez zawartości lateksu
>	Ciśnieniomierz DS55 jest dostępny
w czterech kolorach: niebieskim, żółtym,
czerwonym i czarnym
DS45-11

DS-5541-149

Ciśnieniomierze ręczne DuraShock™ DS54 i DS44 – Linia Brązowa
Model DS54 wyposażony jest w wysokiej klasy obrotowy zawór spustowy.
W ciśnieniomierzu DS44 z Linii Brązowej zastosowano unikalne rozwiązanie – manometr
zintegrowany z mankietem – dzięki czemu waga zestawu jest mniejsza, a praca łatwiejsza.
>	Wyjątkowa odporność na wstrząsy zapewnia dokładne pomiary i niższe koszty użytkowania
>	5-letnia gwarancja na kalibrację
> Bez zawartości lateksu

DS-5401-189

DS44-11
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FlexiPort® – standaryzacja mankietów do pomiaru ciśnienia krwi
Technologia standaryzacji mankietów FlexiPort to innowacyjne, łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie
kosztów szpitala. Złącze mankietu FlexiPort to opatentowany system umożliwiający natychmiastowe podłączenie mankietów
FlexiPort firmy Welch Allyn do dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, co eliminuje problemy z doborem właściwej
złączki i przewodu. Technologia FlexiPort jest dostępna w trzech unikalnych opcjach mankietów do różnych zastosowań
szpitalnych: mankiety wielokrotnego użytku, mankiety jednorazowe i mankiety dla jednego pacjenta.

Co to jest złącze FlexiPort?
Złącze FlexiPort zapewnia
jednopunktowe połączenie
między ciśnieniomierzem
a mankietem.

Mankiety FlexiPort wielokrotnego użytku

Mankiety FlexiPort jednorazowego użytku

Niedrogie, trwałe i łatwe w użyciu mankiety wielokrotnego
użytku FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi firmy Welch Allyn –
wszystkie zalety technologii FlexiPort wraz z uniwersalnym
złączem.

Jednorazowe, niezawodne mankiety do pomiaru ciśnienia
krwi FlexiPort to połączenie zalet technologii FlexiPort
i korzyści ekonomicznych typowych dla produktów
jednorazowego użytku.

Rozmiar

Obwód Kod opaski
ramienia mankietu

Mankiet,
1 przewód
i złączka
wkręcana

Mankiet,
1 przewód
i złączka
trójfunkcyjna

Mankiet,
1 przewód
i złączka
z blokadą

Mankiet,
1 przewód
i złączka typu
bagnetowego

Mankiet,
2 przewody
i złączka
wkręcana

Mankiet,
2 przewody
i złączka
z blokadą

Mankiet,
2 przewody
i złączka trójfunkcyjna oraz
pusty przewód

Mankiet,
2 przewody
i system
insuflacji

nd.

nd.

nd.

nd.

Niemowlęcy mały (6)

7–10 cm

REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP

Niemowlęcy (7)

9–13 cm

REUSE-07

Dziecięcy mały (8)

12–16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV

Dziecięcy (9)

REUSE-07-1SC

REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV

15–21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV

Dorosły mały (10)

20–26 cm REUSE-10

REUSE-10-1SC

REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP

REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV

Dorosły (11)

25–34 cm REUSE-11

REUSE-11-1SC

REUSE-11-1TPE

REUSE-11-2SC

Dorosły długi (11L)

25–34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV

Dorosły duży (12)

32–43 cm REUSE-12

REUSE-12-1SC

REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP

REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP

REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE

REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE

REUSE-11-2BV
REUSE-12-2BV

Dorosły duży, długi (12L) 32–43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV
Udowy (13)

40–55 cm REUSE-13

REUSE-13-1SC

REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP

W przypadku jednorazowych mankietów FlexiPort termin „REUSE” należy zastąpić terminem „SOFT”.
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REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE

REUSE-13-2BV

Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

IEGAĆ ZANI
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>	Prosty proces standaryzacji mankietów przeznaczonych dla jednego pacjenta
>	Mankiet EcoCuff jest wystarczająco trwały, aby umożliwić pomiary przez cały
czas hospitalizacji, a także tańszy niż większość tradycyjnych mankietów
przeznaczonych do pomiarów u jednego pacjenta
>	Unikalny system mocowania pomaga uniknąć wyboru niewłaściwego rozmiaru
mankietu, eliminując błędy odczytu sięgające nawet 30 mmHg
>	Analiza cyklu użytkowania pokazała o 60% mniejszy wpływ na środowisko
w porównaniu z tradycyjnymi mankietami do pomiaru ciśnienia*
>	Spełnia wszystkie najnowsze wymagania kliniczne dotyczące poprawnego
mocowania wg AAMI i AHA
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Unikalny system mankietów zapobiegający zakażeniom szpitalnym oraz pomagający zmniejszyć koszty
leczenia i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

POMAGA ZA

Mankiet FlexiPort EcoCuff® dla jednego pacjenta
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ECOCUFF-09
Mankiet EcoCuff, dla dzieci, 15–21 cm**
ECOCUFF-10	Mankiet EcoCuff, mały dla dorosłych, 20–28 cm**
ECOCUFF-11	Mankiet EcoCuff, dla dorosłych, 27–38 cm**
ECOCUFF-12	Mankiet EcoCuff, duży dla dorosłych, 33–45 cm**
ECOCUFF-MLT	Zestaw czterech mankietów EcoCuff: dla dzieci, mały dla dorosłych, dla dorosłych i duży dla dorosłych***
HOLDER-C	Pojemnik do przechowywania mankietów FlexiPort ECO na mocowaniu ściennym
(na opakowanie z mankietami EcoCuffs w rozmiarze: dziecięcy)
HOLDER-SA	Pojemnik do przechowywania mankietów FlexiPort ECO na mocowaniu ściennym
(na opakowanie z mankietami EcoCuffs w rozmiarze: dorosły mały)
HOLDER-A	Pojemnik do przechowywania mankietów FlexiPort ECO na mocowaniu ściennym
(na opakowanie z mankietami EcoCuffs w rozmiarze: dorosły)
HOLDER-LA	Pojemnik do przechowywania mankietów FlexiPort ECO na mocowaniu ściennym
(na opakowanie z mankietami EcoCuffs w rozmiarze: dorosły duży)
*	Źródło: informacje oparte na niezależnej analizie cyklu użytkowania przeprowadzonej w ośrodku Center of Sustainable Production
w Rochester Institute of Technology i porównującej mankiet EcoCuff z tradycyjnymi jednorazowymi mankietami do pomiaru
ciśnienia krwi FlexiPort, a także z tradycyjnymi mankietami Trimline używanymi według modelu jeden mankiet na pacjenta.
** 50 mankietów w pudełku, 2 pudełka w opakowaniu
*** 50 mankietów z każdego rozmiaru

System FlexiPort

Do użytku u jednego pacjenta

Pojemnik do przechowywania
mankietów FlexiPort ECO na
mocowaniu ściennym

Poprawny dobór rozmiaru

Przyjazny dla środowiska

Miękkie, jednorazowe mankiety dla noworodków
Jednorazowe mankiety minimalizujące liczbę zakażeń krzyżowych w miejscach wysokiego ryzyka.
Niezawodne, łatwe w użyciu i niedrogie.
>	Miękki, przyjemny w dotyku materiał z włókniny DuPont® Sontara® jest trwały i nie zawiera lateksu
>	Oznaczenia obwodu ramienia/wskaźniki na zewnątrz mankietu ułatwiają dobór właściwego rozmiaru
>	Oznaczenie barwne ułatwia identyfikację rozmiaru
>	Płaskie łączniki utrzymują przewody z boku
>	W zestawie znajduje się zgodne z wymogami ISO złącze NeoQuick
NEO-1-1

 ednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 1,
J
1-przewodowy (10 szt.)
NEO-2-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 2,
1-przewodowy (10 szt.)
NEO-3-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 3,
1-przewodowy (10 szt.)
NEO-4-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 4,
1-przewodowy (10 szt.)
NEO-5-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, rozmiar 5,
1-przewodowy (10 szt.)
NEO-MLT-1	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
1-przewodowy, 5 szt. w opakowaniu, po 1 z każdego rozmiaru
NEO-1-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
rozmiar 1, 2-przewodowy (10 szt.)
NEO-2-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
rozmiar 2, 2-przewodowy (10 szt.)
NEO-3-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
rozmiar 3, 2-przewodowy (10 szt.)
NEO-4-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
rozmiar 4, 2-przewodowy (10 szt.)
NEO-5-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO,
rozmiar 5, 2-przewodowy (10 szt.)
NEO-MLT-2	Jednorazowy mankiet dla noworodków zgodny z wymogami ISO, 2-przewodowy,
5 szt. w opakowaniu, po 1 z każdego rozmiaru
5082-301
Złącze NeoQuick, zgodne z wymogami ISO, męskie, 1/8 cala, gwintowane (10 szt.)
5082-302
Złącze NeoQuick, zgodne z wymogami ISO, męskie, 3/32 cala, gwintowane (10 szt.)
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POMIAR TEMPERATURY
Szeroki asortyment termometrów
medycznych pozwalających na
wykonywanie rzetelnych pomiarów
temperatury w placówkach służby zdrowia.

Termometr douszny
POMIAR TEMPERATURY

Termometr Braun ThermoScan PRO 6000
®

Dostępny w ofercie firmy Welch Allyn termometr douszny Braun ThermoScan PRO 6000
z zaawansowaną technologią pomiarową jest łatwy w obsłudze i umożliwia wykonywanie
szybkich, dokładnych i rzetelnych pomiarów temperatury w sposób komfortowy dla pacjenta.
>	Innowacyjna technologia PerfecTemp™ dostosowuje parametry przyrządu zależnie od miejsca
umieszczenia sondy
>	Technologia ExacTemp™ analizuje stabilność sondy podczas pomiarów
>	Technologia gwarantująca szybkie i dokładne pomiary dla poprawy jakości diagnozy i satysfakcji klienta
>	Elektroniczne zabezpieczenia zapobiegają kradzieży i zagubieniu urządzenia
>	60-sekundowy timer do pomiarów tętna i czynności oddechowej
>	Opcja ze stacją dokującą w dwóch rozmiarach oraz systemem ładowania sieciowego i zabezpieczeniem
przed kradzieżą
06000-200
Termometr Braun ThermoScan PRO 6000 i jednoczęściowa stacja dokująca, mała
06000-300
Termometr Braun ThermoScan PRO 6000 i dwuczęściowa stacja dokująca, duża
06000-425	Termometr Braun ThermoScan PRO 6000, jednoczęściowa stacja dokująca, mała
z ładowarką (standard UE)
06000-525	Termometr Braun ThermoScan PRO 6000, dwuczęściowa stacja dokująca, duża
z ładowarką (standard UE)
06000-800	Jednorazowe osłony sondy termometru Braun ThermoScan PRO 6000
(800 szt. w opakowaniu)
106201
Linka zabezpieczająca, 1,8 m
106204
Linka zabezpieczająca, 2,74 m
01802-110
Tester kalibracji temperatury, model 9600 Plus

Braun PRO 6000
– mikrowitryna

Wyjątkowe rozwiązania zastosowane w termometrze Braun ThermoScan PRO 6000
plateau

Ogrzewana
końcówka

Zastrzeżony
algorytm

Unikatowa
technologia czujnika
B
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Stacja
ładująca

Moduł wbudowany
w monitory funkcji
życiowych

Dwie
długości linki
zabezpieczającej

Technologia PerfecTemp wyróżniająca termometry Braun PRO 6000
Technologia PerfecTemp pozwala zniwelować trudności pomiarowe związane
z budową anatomiczną przewodu słuchowego i zmianami położenia sondy.
Termometr gromadzi dane na temat kierunku i głębokości umiejscowienia sondy
w uchu, a następnie automatycznie uwzględnia te informacje przy podawaniu
odczytu temperatury. Pomaga to zwiększyć dokładność pomiarów w porównaniu
z temperaturą głęboką szczególnie w przypadku nieoptymalnego umiejscowienia
sondy.
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Stacje dokujące
w dwóch
rozmiarach

Miękkie,
jednorazowe
osłony na sondę
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Model
Model z mocowaniem
przenośny
ściennym
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ExacTemp®

Z
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PerfecTemp®

Tester kalibracji
temperatury

Termometry elektroniczne i naczołowe
POMIAR TEMPERATURY

Termometr SureTemp® Plus 692
Prosta obsługa dzięki intuicyjnej konstrukcji pomagającej minimalizować ryzyko zakażeń
krzyżowych, wymienny schowek sondy i precyzyjny algorytm dla dokładniejszych
wyników pomiarów. Czas trwania pomiarów: od 4 do 6 s w jamie ustnej, 10 s pod pachą
u dzieci, 15 s pod pachą u dorosłych oraz 10 s w przypadku pomiarów rektalnych.
>	Ergonomiczna konstrukcja – wygodny uchwyt, prosta obsługa i wyjątkowa trwałość
>	Duży wyświetlacz LCD z możliwością lokalizacji urządzenia
>	60-sekundowy timer do pomiarów tętna i czynności oddechowej
>	Opcje mechanicznego lub elektronicznego zabezpieczenia przed kradzieżą
>	Około 5000 pomiarów na komplecie 3 baterii typu AA
>	Mocowanie ścienne w standardzie w modelu SureTemp Plus 692

IEGAĆ ZANI
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Model z
mocowaniem
ściennym

Dwie wersje
konfiguracji

Moduł wbudowany
w monitory funkcji
życiowych

Demontowane
sondy i schowki
o dwóch różnych
długościach

Moduł
montowany
w stojaku na
kółkach

Miękkie,
jednorazowe
osłony na
sondę
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01692-400 	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 692 z mocowaniem ściennym, systemem zabezpieczenia
przed kradzieżą, polem identyfikacji lokalizacji, przewodem o długości 1,2 m oraz sondą doustną
i schowkiem na sondę
01692-401 	Termometr elektroniczny SureTemp Plus 692 z mocowaniem ściennym, systemem zabezpieczenia
przed kradzieżą, polem identyfikacji lokalizacji, przewodem o długości 1,2 m oraz sondą rektalną
i schowkiem na sondę
05031-101
Jednorazowe osłony na sondę (1000 szt., po 25 szt. w pudełku)
01802-110
Tester kalibracji temperatury, model 9600 Plus

Tester kalibracji
temperatury

Bezdotykowy termometr CareTemp®
W placówkach służby zdrowia, gdzie wymaga się szybkiego działania i gdzie liczy się
czas i wydajność, bezdotykowy termometr CareTemp stanowi przydatne narzędzie do
badań przesiewowych.
>	Czujnik na podczerwień odczytuje temperaturę z odległości 4–6 cm od czoła pacjenta
>	Termometr nie musi wchodzić w kontakt ze skórą pacjenta, co pozwala zmniejszyć ryzyko
zakażenia krzyżowego
>	Układ kontroli poprawności wykrywa prawidłową odległość od czoła na potrzeby dokładnego
pomiaru temperatury
>	60-sekundowy timer do pomiarów tętna, przycisk wyświetlania odczytów zapisanych w pamięci
i przycisk konwersji skali stopni C/F
>	Duży ekran LCD z podświetleniem – intuicyjny i czytelny
>	Około 3000 pomiarów na komplecie dwóch baterii typu AAA
105801

Bezdotykowy termometr CareTemp
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KARDIOLOGIA
Najszersza na rynku oferta rozwiązań
do badań kardiologicznych.

Aparaty EKG do badań spoczynkowych
KARDIOLOGIA

Oferując najbogatszą w branży gamę rozwiązań do badań kardiologicznych, pomagamy zapewnić lepszą opiekę
medyczną – zarówno w szpitalu, jak i poza nim. W ofercie aparatury kardiologicznej Welch Allyn znajdują się
produkty firmy Mortara – to efekt połączenia wyjątkowego doświadczenia klinicznego, rozwiązań konektywnych
i nieustannej innowacyjności.

Doskonałe rozwiązania kliniczne
• 	Precyzyjny sygnał: bezkompromisowa jakość akwizycji. Charakterystyka częstotliwościowa pomiaru
EKG (0,05–300 Hz) przekracza wytyczne AHA/ACC dotyczące badań EKG u dzieci i dorosłych.
• 	Najlepszy algorytm w swojej klasie: algorytmy interpretacji VERITAS® wyróżniają się doskonałą
skutecznością wykrywania pobudzeń, oznaczania sygnału i ignorowania zakłóceń. Algorytm
VERITAS, zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), jest standardowym
algorytmem stosowanym w badaniach leków i badaniach klinicznych.
• 	Kompleksowa oferta kardiologiczna: rozwiązania dla wszystkich rodzajów placówek opieki
zdrowotnej. Szeroki zakres usług i wsparcie globalne pomagają sprostać wszystkim potrzebom.

Rozwiązania konektywne
• 	Brak zależności od jednego dostawcy: interfejsy komunikacji
oparte na branżowych standardach umożliwiają połączenie naszych
aparatów EKG z systemami IT dowolnego dostawcy, co gwarantuje
bezpieczeństwo inwestycji na okoliczność zmiany systemu
informatycznego.
• 	Doświadczenie: firma Mortara jest liderem na rynku aparatów EKG
obsługujących standard DICOM i może pochwalić się największą liczbą
instalacji opartych na tym standardzie, zrealizowanych z udziałem
największej liczby dostawców usług z branży IT. Firma Mortara ma
również bogate doświadczenie w dziedzinie komunikacji opartej na
standardzie HL7® oraz interfejsach API różnych systemów EMR.
• 	Optymalne procedury badań: firma Mortara projektuje swoje urządzenia
we współpracy z lekarzami – dla lekarzy. Dzięki temu możemy usprawnić
przebieg badań, jednocześnie minimalizując – przez zastosowanie
czytników kodów kreskowych, elektronicznych zleceń, funkcji
wyszukiwania danych demograficznych oraz zapisu wyników badań –
ryzyko wystąpienia błędów w dokumentacji pacjentów.
• 	Bezpieczeństwo: większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu
przodujących w branży metod szyfrowania przechowywanych i
przesyłanych danych pacjentów. Uwierzytelnianie użytkowników
odbywa się za pośrednictwem systemu zarządzania tożsamością, a
sami użytkownicy mogą wykonywać wyłącznie operacje przypisane
do przydzielonych im ról. Funkcja uwierzytelniania urządzeń pozwala
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zapobiec nieuprawnionemu przesyłowi danych pacjentów.

Aparaty EKG do badań spoczynkowych
KARDIOLOGIA

Elektrokardiograf ELI™ 380 ERGO
Elektrokardiograf do badań spoczynkowych ELI 380, wyposażony w obrotowy ekran dotykowy ERGO, został zaprojektowany
z myślą o zwiększeniu efektywności badań EKG – skraca czas potrzebny na ich wykonanie, zapewnia większą dokładność
i bezpieczeństwo zgromadzonych danych oraz poprawia ogólny komfort badania pacjentów.
>	Ergonomiczny i odporny na uderzenia ekran dotykowy o przekątnej 17”
z możliwością regulacji położenia w zakresie 180 stopni
>	Łatwy w czyszczeniu ekran i uszczelniona klawiatura ułatwiają
zachowanie zgodności z wymogami z zakresu kontroli zakażeń
>	Prezentacja krzywych EKG z 12 odprowadzeń lub opcjonalnie z 15
odprowadzeń umożliwia natychmiastowy podgląd i analizę danych
>	Doskonały algorytm interpretacji EKG spoczynkowego
uwzględniający kryteria wieku i płci pacjenta
>	Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji –
40 000 próbek na sekundę na każdy kanał
>	Funkcja wykrywania zamienionych elektrod ogranicza liczbę błędów
oraz konieczność powtarzania badań EKG – zamiana elektrod
kończynowych i elektrod klatki piersiowej jest wykrywana w czasie
rzeczywistym, a urządzenie informuje, które z elektrod mogły zostać
zamienione
>	Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu
10 sekund zapisu EKG o najwyższej jakości, co pozwala wyeliminować
konieczność powtórzenia badania
>	Funkcja natychmiastowego włączenia umożliwia lekarzom
błyskawiczne uruchomienie urządzenia i rozpoczęcie badania EKG
>	Możliwość wyświetlenia, wydrukowania, przesłania i zapisania
dowolnego 10-sekundowego fragmentu z pełnego zapisu trwającego
do 20 minut
>	Opcjonalna funkcja elektrokardiografii metodą uśredniania sygnałów
(SAECG) umożliwia akwizycję, analizę i wydruk zapisów EKG z
uśrednionymi sygnałami w celu wykrycia późnych potencjałów
komorowych
>	Opcjonalny bezprzewodowy moduł akwizycji WAM™ zwiększa
wygodę pracy w trudnych warunkach
>	Zastosowanie wiodących w branży metod szyfrowania podnosi
poziom bezpieczeństwa badania oraz danych pacjentów
>	Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się za pośrednictwem
systemu zarządzania tożsamością, a sami użytkownicy mogą
wykonywać wyłącznie operacje przypisane do przydzielonych im ról
>	Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem portu USB, sieci LAN
lub bezprzewodowej sieci LAN umożliwia łączność praktycznie z każdym
systemem EMR, PACS i CVIS z użyciem formatów XML/PDF oraz
protokołów DICOM®/HL7®
>	Technologia zapytań o dane demograficzne pacjenta (PDQ)
umożliwia użytkownikowi identyfikację pacjenta w przypadku
procedur, które nie są oparte na zleceniach – wprowadzenie lub
zeskanowanie identyfikatora pacjenta pozwala pobrać wszystkie
jego dane demograficzne ze szpitalnego systemu EMR
>	Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu A4, Smart
lub US letter
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WAM

Większa swoboda dzięki komunikacji bezprzewodowej —
bezprzewodowy moduł do akwizycji WAM o takich samych
rozmiarach i masie co tradycyjny moduł przewodowy
zapewnia swobodę ruchu zarówno pacjentom, jak i
lekarzom.
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Aparaty EKG do badań spoczynkowych
KARDIOLOGIA

Elektrokardiograf do badań spoczynkowych ELI™ 280
ELI 280 to przenośny elektrokardiograf z ekranem dotykowym. Mimo niewielkich rozmiarów oferuje pełną funkcjonalność.
Ten łatwy w obsłudze aparat został zaprojektowany z myślą o oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarskich, w których
wykonuje się dużą liczbę badań EKG.
>	Kolorowy ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości i
przekątnej 10,1” do prezentacji krzywych EKG z 12 odprowadzeń
w celu szybkiego podglądu i analizy danych
>	Łatwy w czyszczeniu ekran ułatwia zachowanie zgodności z
wymogami z zakresu kontroli zakażeń
>	Wiodący algorytm interpretacji EKG spoczynkowego z
uwzględnieniem wieku i płci pacjenta – VERITAS – stanowi
nieodzowną pomoc w opisywaniu elektrokardiogramów
>	Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji –
40 000 próbek na sekundę na każdy kanał
>	Funkcja wykrywania zamienionych elektrod ogranicza liczbę błędów
oraz konieczność powtarzania badań EKG – zamiana elektrod
kończynowych i elektrod klatki piersiowej jest wykrywana w czasie
rzeczywistym, a urządzenie informuje, które z elektrod mogły zostać
zamienione
>	Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu
10 sekund zapisu EKG o najwyższej jakości, co pozwala
wyeliminować konieczność powtórzenia badania
>	Opcjonalna funkcja badania wysiłkowego (sprawdź dostępność
u lokalnego dystrybutora)
>	Zabezpieczenie danych ePHI dzięki centralnemu zarządzaniu
dostępem i funkcji uwierzytelniania użytkowników z użyciem usługi
LDAP lub Active Directory
>	Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego
(AM12™) modułu akwizycji
>	Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem portu USB,
wewnętrznego modemu, sieci LAN lub bezprzewodowej sieci LAN
umożliwia łączność praktycznie z każdym systemem EMR, PACS i
CVIS z użyciem formatów XML/PDF oraz protokołów DICOM/HL7
>	Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu A4, Smart
lub US letter
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Elektrokardiograf do badań spoczynkowych ELI™ 250c
Elektrokardiograf ELI 250c to niewielkie i lekkie urządzenie, które łączy w sobie pełną funkcjonalność z wygodą obsługi
i łatwym transportem.
>	Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia
podgląd 12-odprowadzeniowego zapisu EKG – zarówno w czasie
rzeczywistym, jak i po zakończeniu akwizycji
>	Pełna klawiatura z klawiszami funkcyjnymi umożliwiającymi
natychmiastowe rozpoczęcie zapisu sygnału EKG, wydruku rytmu
oraz przesyłania danych EKG/pobierania zleceń
>	Wiodący algorytm interpretacji EKG spoczynkowego z
uwzględnieniem wieku i płci pacjenta – VERITAS – stanowi
nieodzowną pomoc w opisywaniu elektrokardiogramów
>	Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji –
40 000 próbek na sekundę na każdy kanał
>	Funkcja wykrywania zamienionych elektrod ogranicza liczbę błędów
oraz konieczność powtarzania badań EKG – zamiana elektrod
kończynowych i elektrod klatki piersiowej jest wykrywana w czasie
rzeczywistym, a urządzenie informuje, które z elektrod mogły
zostać zamienione
>	Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu
10 sekund zapisu EKG o najwyższej jakości, co pozwala
wyeliminować konieczność powtórzenia badania
>	Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego
(AM12™) modułu akwizycji
>	Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem portu USB,
wewnętrznego modemu, sieci LAN lub bezprzewodowej sieci LAN
umożliwia łączność praktycznie z każdym systemem EMR, PACS i
CVIS z użyciem formatów XML/PDF oraz protokołów DICOM/HL7
>	Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu A4 lub US
letter
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Aparaty EKG do badań spoczynkowych
KARDIOLOGIA

Elektrokardiograf CP 150™
CP 150 firmy Welch Allyn to prosty w obsłudze i niedrogi elektrokardiograf przeznaczony dla oddziałów szpitalnych.
Pomiar EKG rozpoczyna się poprzez naciśnięcie jednego przycisku, a zaawansowane funkcje ułatwiające uzyskanie
i wydrukowanie dokładnych wyników badań pozwalają zwiększyć wydajność szpitalnych procedur.
>	Funkcja natychmiastowego włączania zasilania umożliwia
wykonywanie EKG bez opóźnień
>	7-calowy kolorowy ekran dotykowy pozwala na szybkie i łatwe
wprowadzanie dokładnych informacji o pacjencie
>	Zaawansowane filtry optymalizują jakość krzywej EKG,
zapewniając dokładne odczyty
>	Funkcja podglądu 12-odprowadzeniowego EKG
>	Opcjonalne oprogramowanie do interpretacji wyników pacjentów
dorosłych i dzieci – MEANS ECG
>	Zasilanie akumulatorowe umożliwia łatwy transport aparatu do
pacjenta
>	8 godzin pracy i 4 godziny do pełnego naładowania
>	Zapis w pamięci urządzenia do 100 wyników badań lub transfer
wyników do pamięci USB
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Elektrokardiograf do badań spoczynkowych ELI™ 230
ELI 230 to charakteryzujący się niewielkimi wymiarami, w pełni funkcjonalny elektrokardiograf do badań spoczynkowych,
który można z łatwością przenieść do pacjenta. To atrakcyjne cenowo urządzenie zapewnia dokładną i niezawodną
interpretację zapisu EKG u dzieci i dorosłych z możliwością pełnowymiarowego wydruku wyników badania.
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>	Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia podgląd
12-odprowadzeniowego zapisu EKG – zarówno w czasie rzeczywistym,
jak i po zakończeniu akwizycji
>	Łatwy w czyszczeniu ekran ułatwia zachowanie zgodności z wymogami z zakresu
kontroli zakażeń
>	Doskonały algorytm interpretacji EKG spoczynkowego – VERITAS
>	Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji – 40 000 próbek
na sekundę na każdy kanał
>	Funkcja wykrywania zamienionych elektrod ograniczająca liczbę błędów oraz
konieczność powtarzania badań EKG
>	Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu 10 sekund zapisu EKG
o najwyższej jakości, co pozwala wyeliminować konieczność powtórzenia badania
>	Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego (AM12™) modułu
akwizycji
>	Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu A4 lub US letter
>	Waży tylko 2,63 kg (z akumulatorem)

Elektrokardiograf do badań spoczynkowych ELI™ 150c
Elektrokardiograf ELI 150c to niewielkie i lekkie urządzenie, które łączy w sobie pełną funkcjonalność z wyjątkową
łatwością przenoszenia.
>	Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia podgląd
12-odprowadzeniowego zapisu EKG – zarówno w czasie rzeczywistym,
jak i po zakończeniu akwizycji
>	Pełna klawiatura z klawiszami funkcyjnymi umożliwiającymi natychmiastowe
rozpoczęcie zapisu sygnału EKG, wydruku rytmu oraz przesyłania danych EKG/
pobierania zleceń
>	Doskonały algorytm interpretacji EKG spoczynkowego – VERITAS
>	Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania podczas akwizycji – 40 000 próbek
na sekundę na każdy kanał
>	Funkcja wykrywania zamienionych elektrod ograniczająca liczbę błędów oraz
konieczność powtarzania badań EKG
>	Funkcja „Best 10” automatycznie wybiera z pamięci systemu 10 sekund zapisu EKG
o najwyższej jakości, co pozwala wyeliminować konieczność powtórzenia badania
>	Możliwość wyboru bezprzewodowego (WAM) lub przewodowego (AM12™) modułu
akwizycji
>	Dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem portu USB, wewnętrznego modemu,
sieci LAN, bezprzewodowej sieci LAN lub sieci GPRS umożliwia łączność praktycznie
z każdym systemem EMR, PACS i CVIS z użyciem formatów XML/PDF oraz
protokołów DICOM/HL7
>	Drukarka termiczna obsługująca papier składany formatu 108 × 140 mm
>	Waży tylko 3,3 kg (z akumulatorem)
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Cyfrowe rejestratory EKG
KARDIOLOGIA

System RScribe™ 7
Zaawansowany cyfrowy system EKG o imponującej skalowalności – może być stosowany jako samodzielny aparat EKG lub,
w przypadku bardziej złożonych zastosowań, jako sieciowa stacja do akwizycji, przechowywania i przeglądania danych.
>	Możliwość zaprogramowania czasu wykonania badania EKG pozwala
lekarzom na uzyskanie sekwencyjnych zapisów EKG w przypadku
STEMI lub badań farmakologicznych
>	Ekranowe pomiary EKG i funkcje edycji umożliwiają pracę bez użycia
papieru; gdy konieczne jest uzyskanie papierowego wydruku, system
oferuje imponującą liczbę dostępnych formatów
>	Sprawdzony algorytm interpretacji EKG spoczynkowego z
uwzględnieniem wieku i płci pacjenta stanowi nieodzowną pomoc
w opisywaniu elektrokardiogramów
>	Dwukierunkowa komunikacja z systemami innych producentów (w tym
EMR, HIS i PACS) za pośrednictwem standardów XML, PDF i DICOM
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CardioPerfect® WorkStation
Kompleksowy system zarządzania danymi kardiopulmonologicznymi, który umożliwia przekształcenie dowolnego komputera
lub laptopa w efektywne narzędzie diagnostyczne.
>	Większa produktywność dzięki łatwemu dostępowi do raportów
i możliwości przesyłania ich pocztą e-mail
>	Usprawnienie konsultacji i wydawania skierowań dzięki dostępowi
do raportów z gabinetu lub z domu
>	Możliwość wyświetlenia wyników innych badań pacjenta jednym
kliknięciem przycisku
>	Funkcje personalizacji profilu użytkownika i ustawień bezpieczeństwa
>	Duży wyświetlacz prezentujący dane dotyczące badań w sposób
ułatwiający ich analizę
>	Kompleksowe zarządzanie pacjentami dzięki funkcjom pozyskiwania
i interpretacji wyników badań oraz tworzenia trendów
>	Bezpłatna funkcja dziennika aktywności umożliwiająca zachowanie
zgodności z przepisami HIPAA i ograniczenie ryzyka
>	Standaryzacja i możliwość dodania kolejnych modułów Welch Allyn
stosownie do potrzeb
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Systemy do badań wysiłkowych
KARDIOLOGIA

System do badań wysiłkowych XScribe™
System XScribe od dawna jest uznawany za standard w dziedzinie kardiologicznych badań wysiłkowych – to zasługa
zastosowanych w nim innowacyjnych technologii i złożonych algorytmów ułatwiających lekarzom wykonywanie codziennych
obowiązków.
>	Kolorowy szerokoekranowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej
rozdzielczości i przekątnej 24”
>	Logiczny układ interfejsu użytkownika z systemem nawigacji od lewej
do prawej strony oraz intuicyjne sterowanie ułatwiają wykonywanie
procedur
>	Innowacyjny filtr SCF (ang. Source Consistency Filter) minimalizuje
zakłócenia i artefakty bez utraty jakości diagnostycznej sygnału EKG
>	Bezprzewodowy moduł do akwizycji WAM przesyłający dane EKG w
formie cyfrowej zwiększa komfort i swobodę ruchów pacjenta
>	Najlepszy w swojej klasie algorytm VERITAS umożliwia interpretację
12-odprowadzeniowego zapisu EKG pacjentów dorosłych, młodzieży
i dzieci
>	Szybki dostęp do ciągłych trendów i profili ST, poziomu ST i nachylenia
dla wszystkich 12 kompleksów uśrednionych, a także automatyczne
porównanie z kompleksami referencyjnymi
>	Udoskonalony tryb Full Disclosure umożliwia analizę pojedynczych
pobudzeń w trakcie badania, jak również po jego zakończeniu, co ułatwia
retrospektywne dodawanie zdarzeń i wydruk zapisu EKG
>	Od prostej komunikacji po pełną interoperacyjność – system XScribe
oferuje szeroki zakres poziomów integracji
>	W konfiguracji z ergometrem Ergoline lub bieżnią TrackMaster®
>	Opcja systemu podciśnieniowego (sprawdź dostępność u lokalnego
dystrybutora)
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TRANSLATE

Kompletnie wyposażone w najwyższej klasie
Bieżnie, ergometry i akcesoria do pomiaru ciśnienia

Najwyższej klasy ergometry

Najwyższej klasy bieżnie

System XScribe można wyposażyć w
ergometry Ergoline i Lode, łącząc je
poprzez port RS232 i USB.

System XScribe można wyposażyć w
bieżnie Trackmaster® TMX428 i TMX 425,
łącząc je poprzez port RS232 i USB.

Najwyższej klasy moduł do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
System wysiłkowy XScribe można
wyposażyć w najwyższej klasy z
moduł do automatycznego pomiaru
ciśnienia i SpO2 Suntech® Tango®.
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Systemy holterowskie
KARDIOLOGIA

System analizy holterowskiej HScribe™
HScribe™ to system analizy holterowskiej zapewniający szerokie możliwości konfiguracji. Tworząc – w zależności od potrzeb –
proste lub bardziej złożone instalacje, można go z łatwością dostosować do różnych wymagań
dotyczących monitorowania holterowskiego.
>	Możliwość eksportu elektronicznych plików raportów do dowolnej
lokalizacji sieciowej
>	Możliwość importu zapisów holterowskich z dowolnej liczby zdalnych
lokalizacji za pośrednictwem opcjonalnego systemu Web Upload
>	Pobieranie list roboczych (Modality Worklist) i zapisywanie końcowych
raportów w systemie PACS w standardzie DICOM
>	Algorytmy interpretacji sygnałów VERITAS zapewniają doskonałą
skuteczność wykrywania pobudzeń, oznaczania sygnału i ignorowania
zakłóceń, co ułatwia identyfikację zdarzeń i umożliwia szybkie
analizowanie zapisów
>	Obsługa trybów analizowania retrospektywnego, prospektywnego
i metodą superprojekcji
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Cyfrowy rejestrator holterowski H12+™
H12+ to niewielkie i lekkie urządzenie umożliwiające wysokiej jakości zapis EKG z 12 odprowadzeń w trybie ciągłym –
nieoceniona pomoc podczas monitorowania zmian sygnału EKG.
>	Dane 12-odprowadzeniowego zapisu EKG zapisywane
na karcie pamięci CF przez maksymalnie 48 godzin
>	Graficzny wyświetlacz umożliwiający podgląd
krzywych EKG podczas badania pacjenta
>	Możliwość wprowadzania alfanumerycznych identyfikatorów
pacjentów pozwala nadać każdemu zapisowi unikatowe
oznaczenie
>	10 000 próbek/s/kanał zapewnia doskonałe wykrywanie
impulsów stymulatora
>	Waży zaledwie 125 g

Cyfrowy rejestrator holterowski H3+™
Cyfrowy rejestrator H3+™ nadaje słowu „kompaktowy” nowe znaczenie,
imponując swoimi możliwościami.
> 3-kanałowa rejestracja ze standardowym wykrywaniem impulsów stymulatora
>	Niewielkie wymiary i niska waga (zaledwie 28 g) zwiększają komfort pacjenta
>	Imponujący czas ciągłego zapisu danych przy użyciu tylko jednej
baterii AAA – aż 7 dni (168 godzin)
>	Graficzny wyświetlacz umożliwiający podgląd krzywych EKG podczas
badania pacjenta
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Rejestratory ABPM i systemy transmisji danych
KARDIOLOGIA

Monitor ciśnienia tętniczego krwi ABPM 7100
Ten łatwy w obsłudze monitor do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi pacjentów opracowano
z myślą o uniknięciu efektu „białego fartucha”, możliwości wykonywania dokładnych pomiarów podczas
snu i skutecznym doborze podawanych leków według indywidualnych potrzeb pacjentów.
>	Korzysta z technologii pomiarów oscylometrycznych zatwierdzonej do automatycznych pomiarów NIBP
>	Spełnia lub przekracza wymagania norm AAMI oraz EHS i posiada ocenę A/A stowarzyszenia BHS
>	Lekki, kompaktowy i cichy, co zapewnia optymalną wygodę pacjenta
>	Pozwala korzystać z nieskończonej liczby protokołów programowania okresów pomiarowych
i częstości pomiarów
>	Możliwość prowadzenia pomiaru przez 48 godzin
>	Opcja aktualizacji o pomiar centralnego ciśnienia tętniczego i analizę fali pulsu
>	Mankiety bez lateksu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej
>	System pompowania Auto Feedback Logic zapewnia doskonały komfort pacjenta
i zgodność z normami branżowymi
ABPM-7100S 		 Rejestrator ABPM 7100 z oprogramowaniem CardioPerfect® WorkStation
ABPM-7100HMS		 Rejestrator ABPM 7100 z oprogramowaniem do kontroli nadciśnienia
ABPM-7100CBP
	Rejestrator ABPM 7100 z funkcją analizy centralnego ciśnienia tętniczego
i oprogramowaniem do kontroli nadciśnienia
ABPM-7100PWA		Rejestrator ABPM 7100 z funkcją analizy centralnego ciśnienia tętniczego
i fali pulsu oraz oprogramowaniem do kontroli nadciśnienia

System Web Upload
System Web Upload umożliwia przesyłanie wyników badań holterowskich i badań 24h pomiaru ABPM, z komputera
podłączonego do Internetu do centrum analiz wyposażonego w aplikację Web Upload.
>	Sieciowa aplikacja, której instalacja na komputerach klienckich
przebiega w sposób bezpieczny i automatyczny
>	Brak ograniczeń dotyczących liczby zdalnych klientów pozwala
placówkom medycznym na zapewnienie dostępu do opieki
kardiologicznej praktycznie w każdym miejscu z dostępem do
Internetu
>	Ochrona danych pacjentów poprzez stosowanie bezpiecznego
przesyłania danych (SSL) i mechanizmów uwierzytelniania ułatwia
zachowanie zgodności z przepisami i wytycznymi HIPAA
>	Prosty w obsłudze i konfiguracji interfejs użytkownika, umożliwia
szybkie i łatwe przesyłanie danych z rejestratorów holterowskich i
systemów ABPM

Rozwiązanie Web Upload

Zaawansowana technologia zapewniająca łatwiejszy dostęp
do opieki kardiologicznej
Idealne zastosowania rozwiązania Web Upload:
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OŚWIETLENIE MEDYCZNE
Lampy medyczne Green Series™ (GS) firmy
Welch Allyn zapewniają jaśniejsze i bielsze
światło, zużywając przy tym mniej energii
niż tradycyjne lampy halogenowe.

Oświetlenie diagnostyczne Green Series
OŚWIETLENIE MEDYCZNE

Lampa diagnostyczna GS IV
48812

>	Doskonałe rozwiązanie do gabinetów ginekologicznych/położniczych lub specjalistycznych wymagających
punktowego oświetlenia badanej tkanki
>	Żarówka LED o 3-krotnie większej mocy niż żarówka halogenowa
>	Bardzo elastyczny przewód świetlny, dwukrotnie dłuższy niż tradycyjne przewody, z kompaktową,
niezasłaniającą głowicą emitującą światło punktowe
48812 (UE), 48814 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS IV z mocowaniem stołowym/ściennym
48950	Mobilny stojak lampy diagnostycznej GS IV
52640	Jednorazowe osłonki lampy GS IV (25 szt. w opakowaniu, 5 opakowań w kartonie)

48950

Lampa diagnostyczna GS 300
>	Doskonałe rozwiązanie dla placówek pierwszego kontaktu,
izb przyjęć, przychodni i gabinetów dermatologicznych
>	Pojedyncze źródło LED o kompaktowej konstrukcji zapewnia
doskonałe natężenie światła bez nagrzewania
>	Przystępna cena i wysoka trwałość
44452 (UE), 44454 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS 300 z mobilnym stojakiem
44412 (UE), 44414 (UK)	Lampa ogólnodiagnostyczna GS 300 z mocowaniem
stołowym/ściennym
48960 Mobilny, wytrzymały, wysoki stojak, 91 cm

Lampa zabiegowa GS 600
>	Doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych na potrzeby drobnych zabiegów
i badań
>	Bezdotykowa regulacja natężenia światła zapewnia odpowiedni poziom oświetlenia
w każdym momencie
>	3 źródła światła LED i szersza głowica na potrzeby bardziej wymagających
użytkowników, którzy wymagają oświetlenia doskonałej jakości

44602
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44602 (UE), 44604 (UK)	Lampa zabiegowa GS 600 z mobilnym stojakiem
44612 (UE), 44614 (UK)	Lampa zabiegowa GS 600 z mocowaniem stołowym/ściennym
48960	Mobilny, wytrzymały, wysoki stojak, 91 cm
52630	Jednorazowe osłonki lampy GS 600 (50 szt. w opakowaniu,
5 opakowań w kartonie)

44412

Oświetlenie diagnostyczne Green Series
OŚWIETLENIE MEDYCZNE

Lampa zabiegowa GS 900
>	Doskonałe rozwiązanie na potrzeby zabiegów przeprowadzanych w szpitalach,
klinikach przyszpitalnych, przychodniach lub gabinetach lekarskich
>	6 źródeł światła LED z regulacją natężenia, doskonała trwałość, szeroki zakres
manewrowania i bezkonkurencyjna jakość światła
>	Opcjonalne mocowanie sufitowe zapewnia oszczędność miejsca i możliwość
skierowania światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne w trakcie zabiegu

44902

44902 (UE), 44904 (UK)	 Lampa zabiegowa GS 900 z mobilnym stojakiem
44900-C	Lampa zabiegowa GS 900 z mocowaniem sufitowym
44900-W	Lampa zabiegowa GS 900 z mocowaniem ściennym
52630	Jednorazowe osłonki lampy GS 900
(50 szt. w opakowaniu, 5 opakowań w kartonie)

Dane techniczne modeli GS
Lampa diagnostyczna GS IV

GS 300

GS 600

GS 900

Liczba diod LED

1 biała dioda LED

1 biała dioda LED

3 białe diody LED

6 białych diod LED

Temperatura koloru

5500°K

5500°K

5500°K

5500°K

Natężenie światła w
typowej odległości
roboczej

20 000 luksów
(1858 stopokandeli)

Odległość 30,5 cm:
30 000 luksów
(2787 stopokandeli); odległość
50 cm: 15 000 luksów
(1393 stopokandele)

Ustawienie wysokiego natężenia:
odległość 30,5 cm: 75 000 luksów
(6967 stopokandeli); odległość 50 cm:
40 000 luksów (3716 stopokandeli);
ustawienie niskiego natężenia:
odległość 30,5 cm: 55 000 luksów
(5109 stopokandeli); odległość 50 cm:
30 000 luksów (2787 stopokandeli)

Ustawienie wysokiego natężenia:
odległość 60,9 cm: 100 000 luksów
(9290 stopokandeli); odległość 100 cm:
55 000 luksów (5109 stopokandeli);
ustawienie niskiego natężenia:
odległość 60,9 cm: 75 000 luksów
(6967 stopokandeli); odległość 100 cm:
40 000 luksów (3716 stopokandeli)

Okres użytkowania
diod LED

50 000 godzin

50 000 godzin

50 000 godzin

50 000 godzin

Odległość robocza

40 cm

od 30,5 do 50 cm

od 30,5 do 50 cm

od 60,9 do 100 cm

Wielkość plamki w
odległości roboczej

od 10 do 25 cm

od 13 do 15 cm

od 15 do 18 cm

od 23 do 25 cm

Parametry
elektryczne

Wejście: 100–240 V~
50–60 Hz, maks. 0,30 A

Wejście: 100–240 V~
50–60 Hz, maks. 0,35 A

Wejście: 100–240 V~
50–60 Hz, maks. 0,65 A

Wejście: 100–240 V~
50–60 Hz, maks. 1,00 A

Przewód zasilania

Zestaw 3-żyłowych przewodów
18 AWG, z uziemieniem, o
długości 2,5 m

Zestaw 3-żyłowych przewodów Zestaw 3-żyłowych przewodów 18 AWG,
18 AWG, z uziemieniem, o
z uziemieniem, o długości 2,5 m
długości 2,5 m

Zestaw 3-żyłowych przewodów 18 AWG,
z uziemieniem, o długości 2,5 m

Masa

Całkowita masa mocowania
stołowego/ściennego: 2,40 kg
Całkowita masa mobilnego
stojaka: 5,63 kg

Całkowita masa mocowania
stołowego/ściennego: 2,56 kg
Całkowita masa mobilnego
stojaka: 5,78 kg

Całkowita masa mocowania stołowego/
ściennego: 2,93 kg
Całkowita masa mobilnego stojaka:
7,87 kg

Całkowita masa mocowania ściennego:
8,12 kg
Całkowita masa mobilnego stojaka:
20,34 kg
Całkowita masa mocowania sufitowego:
11,11 kg

Opcje montażu

Mocowanie stołowe/ścienne
Mobilny stojak

Mocowanie stołowe/ścienne
Mobilny stojak

Mocowanie stołowe/ścienne
Mobilny stojak

Mocowanie ścienne i sufitowe oraz
mobilny stojak

Akcesoria
opcjonalne

Jednorazowa osłonka 52640

nd.

Jednorazowa osłonka 52630

Jednorazowa osłonka 52630

Gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja 5-letnia ograniczona gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja

41

USŁUGI I PROGRAMY WSPARCIA
Szeroka gama usług chroniących zwrot z
inwestycji poczynionych przez placówki
medyczne i wsparcie, dzięki któremu lekarze
mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki:
dostęp do sprawnie działających narzędzi –
zawsze i wszędzie.

Usługi
USŁUGI SERWISOWE I PROGRAMY WSPARCIA TECHNICZNEGO

Usługi serwisowe Welch Allyn

Trzy podstawowe usługi. Elastyczny dobór rozwiązań. Jeden partner
do współpracy.
Mamy świadomość, że placówki medyczne nie mogą sobie pozwolić na przestoje
spowodowane przez niesprawny sprzęt i że w miejscu, w którym szybkość działania
jest tak ważna, potrzebne są urządzenia o nieskomplikowanym systemie obsługi.
Dlatego opracowaliśmy pakiet usług Usług Serwisowych Welch Allyn – aby zapewnić
optymalny zwrot z inwestycji i zminimalizować przestoje, a tym samym zadbać o
bezpieczeństwo pacjentów.
>	
Usługi pomocy technicznej: uproszczenie procedur i obniżenie kosztów utrzymania aparatury
w stanie zbliżonym do fabrycznego
>	
Usługi edukacyjne: promowanie najlepszych praktyk klinicznych/technicznych w celu podniesienia
jakości opieki nad pacjentem
> Usługi profesjonalne: pomoc w skutecznej integracji nowych technologii z istniejącym środowiskiem
i procedurami pracy
Celem każdego z tych programów jest zapewnienie najwyższego poziomu opieki nad pacjentami poprzez ścisłą współpracę z naszą firmą.
Oferta ta stanowi kluczowy element pomocny w realizacji priorytetowych zadań placówek służby zdrowia, takich jak:
>	Dbanie o niezawodność urządzeń w celu zapewnienia doskonałej jakości opieki medycznej
>	Podnoszenie kwalifikacji personelu oraz zwiększanie wydajności obsługi urządzeń i realizacji świadczeń
>	Obniżenie kosztów własnych i poprawa wyników finansowych
>	Optymalizacja wykorzystania zasobów technologicznych
>	Maksymalizacja czasu użytkowania urządzeń i systemów
Informacje na temat dostępności można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Welch Allyn.

42

Zasady postępowania
USŁUGI SERWISOWE I PROGRAMY WSPARCIA TECHNICZNEGO

Firma Welch Allyn bierze odpowiedzialność za swoje produkty
Wszystkie produkty firmy Welch Allyn są objęte gwarancją obejmującą wady produkcyjne. W okresie
gwarancji firma Welch Allyn dokona naprawy lub wymiany dowolnego produktu, który okaże się wadliwy
z powodów innych niż niepoprawne użycie, zaniedbanie, szkody transportowe lub zwykłe zużycie.

Zasady dotyczące żarówek firmy Welch Allyn
Jedną z kluczowych kwestii uwzględnianych podczas projektowania produktów firmy Welch Allyn jest
zapewnienie ich optymalnego działania – dotyczy to również źródła światła. Produkcja żarówek stanowi
ważną część tego procesu. Zaleca się więc używanie wyłącznie oryginalnych żarówek firmy Welch Allyn.

Zasady dotyczące akumulatorów firmy Welch Allyn
Akumulatory niklowo-kadmowe firmy Welch Allyn będą wymieniane za cenę pomniejszoną pro rata w razie
przedwczesnej awarii, jeśli wystąpi ona przed datą wskazaną na akumulatorze (w przypadku używania ich
wyłącznie w rękojeściach firmy Welch Allyn). Są to dwa lata od daty wyprodukowania akumulatora.

Hill-Rom – Twoim głównym partnerem w poprawie wyników
leczenia oraz warunków pracy personelu medycznego.

Niniejszy katalog produktów zawiera informacje na temat produktów i funkcji oferowanych przez firmę Welch Allyn. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one prawidłowe. Firma Welch Allyn nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy ani nieoczekiwane nieprawidłowości. Firma Welch Allyn nie gwarantuje poprawności informacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez powiadomienia zmian w tym katalogu.
Wszystkie wyroby medyczne firmy Welch Allyn przedstawione w tym katalogu, które są obecnie sprzedawane w Europie, 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 sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację
tych urządzeń 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 pisemna gwarancja udzielana przy sprzedaży lub dzierżawie produktów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się na stronie:
https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html

Dystrybutor:

Przedstawiciel handlowy:

Niniejsza broszura zawiera przegląd wybranego asortymentu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
emeai.welchallyn.com lub w lokalnym biurze firmy Welch Allyn.

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
(f) +353 46 906 7754
europe@welchallyn.com
EMEAI.WELCHALLYN.COM
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