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Mobilne 
monitorowanie 
pacjentów
Monitor pacjenta IntelliVue MX40 
łączy w sobie zalety zaawansowanej 
technologii, przemyślanej 
konstrukcji i innowacyjnych funkcji, 
jakich oczekujesz od produktów 
firmy Philips, a jednocześnie jest 
wystarczająco lekki i mały, aby 
mógł być wygodnie noszony przez 
pacjentów. 

Swoboda ruchu
Pomiar w czasie rzeczywistym  
i rzeczywista mobilność
Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips to połączenie 
zalet technologii monitorowania IntelliVue i telemetrii w 
niewielkim urządzeniu przeznaczonym do noszenia przez 
pacjenta. Dzięki funkcji ciągłego monitorowania EKG i 
opcjonalnemu pomiarowi pulsoksymetrii oraz oddechu 
metodą impedancyjną monitor IntelliVue MX40 umożliwia 
nieprzerwany nadzór nad pacjentami w stanie o różnym 
stopniu ciężkości, bez konieczności ich unieruchamiania. 

Wszystko, co najlepsze w monitorach  
z serii IntelliVue
Urządzenie ma cechy wspólne z pozostałymi produktami z 
serii IntelliVue, co gwarantuje łatwość szkolenia i użytkowania. 
System informacyjny IntelliVue stanowi integralną część 
rozwiązania IntelliVue MX40.

Uproszczona weryfikacja tożsamości
Odpowiednia identyfikacja pacjenta i urządzenia ma 
fundamentalne znaczenie. Aparat wyświetla dane 
demograficzne pacjenta, aby umożliwić potwierdzenie, że 
monitor IntelliVue MX40 został przypisany do właściwego 
pacjenta, co stanowi przydatną kontrolę weryfikacyjną po 
przyjęciu pacjenta do systemu informacyjnego IntelliVue.

Ciągły nadzór i pełna mobilność
Wystarczy jedno dotknięcie, aby na kolorowym ekranie 
wyświetlić całą gamę pomiarów pacjenta. Monitor 
charakteryzuje się zaawansowaną technologią, inteligentną 
konstrukcją oraz innowacyjnymi funkcjami, z których słynie 
firma Philips, a jednocześnie jest na tyle lekki i mały, że może 
być wygodnie noszony przez pacjentów, którzy nie są zmuszeni 
do ciągłego leżenia. W monitorach IntelliVue MX40 można bez 
problemu włączać alarmy dźwiękowe lub je wyłączać, jeśli w 
otoczeniu pacjenta wymagana jest cisza, jak również dobierać 
formaty ekranu do preferencji użytkownika i placówki.

Przeglądanie informacji przy 
pacjencie daje personelowi 
medycznemu dostęp do aktualnych 
danych na temat jego stanu, dzięki 
czemu można szybko podjąć 
niezbędne działania.
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Kolorowy ekran dotykowy

Automatyczny tryb 
„uśpienia” oszczędzający 
energię przy zachowaniu 
prywatności

Podgląd stanu pacjenta za 
jednym dotknięciem

Dwa kanały krzywych w  
czasie rzeczywistym 

Aż pięć formatów ekranu

Wybór orientacji ekranu 
ułatwiający ocenę kliniczną

Elastyczne monitorowanie 
parametrów życiowych

Szeroka gama 
wyświetlanych danych, 
w tym dotyczących EKG, 
częstości akcji serca, SpO2, 
tętna, odcinka ST, odstępu QT, 
czynności oddechowej oraz 
ciśnienia krwi

Baterie jednorazowego 
użytku lub akumulatory

Wyświetlanie stanu 
akumulatora na urządzeniu 
oraz w systemie informacyjnym 
IntelliVue

Komunikacja 
bezprzewodowa przez sieć 
IntelliVue Smart-hopping lub 
802.11 a/b/g
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Aby oszczędzić energię baterii/

akumulatora i zapewnić 

pacjentowi prywatność, kolorowy 

ekran dotykowy monitora jest 

wygaszany. Do jego włączenia 

wystarczy dotknięcie przycisku. 

Wbudowana funkcja blokady 

ekranu umożliwia przeglądanie 

danych i zapobiega wprowadzaniu 

przypadkowych zmian.
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Alarmy dostosowane do otoczenia
Monitor IntelliVue MX40 wyświetla alarmy EKG, SpO2, 
czynności oddechowej mierzonej metodą impedancyjną 
oraz nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Ich sygnalizację 
dźwiękową w monitorze można włączyć lub pozostawić 
wyłączoną. Wyświetlane alarmy można szybko przeglądać 
bezpośrednio w urządzeniu. Pozwala to na zachowanie 
zgodności z zasadami sygnalizacji alarmowej stanu pacjenta w 
różnych środowiskach klinicznych, bez potrzeby stosowania 
dodatkowych urządzeń. 

Większa liczba pomiarów bez zwiększania liczby kabli
Monitor IntelliVue MX40 wyposażono w funkcje kliniczne 
oraz rozwiązania technologiczne, które upraszczają pracę 
personelu i podnoszą jakość monitorowania pacjentów, 
jednocześnie pozwalając im na swobodne poruszanie się. 
Dzięki wymianie danych z bezprzewodowymi urządzeniami 
pomiarowymi IntelliVue za pomocą łączności radiowej bliskiego 
zasięgu nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi oraz saturacji może 
odbywać się bez konieczności podłączania dodatkowych kabli.

Ciągłe monitorowanie stanu pacjentów
Jeśli pacjent znajdzie się poza zasięgiem sieci lub gdy połączenie 
zostanie przerwane, monitor IntelliVue MX40 kontynuuje 
monitorowanie lokalnie.

Alarmy dostosowane 
do potrzeb 
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Przemyślana konstrukcja

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym
Monitor IntelliVue MX40 został opracowany z myślą 
o zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Zastosowane 
rozwiązania obejmują specjalnie skonstruowane 
zewnętrzne złącze, które zapobiega gromadzeniu się 
brudu i płynów, oraz jednorazowe kable do pomiaru 
EKG lub EKG i SpO2, dostępne oprócz standardowych 
zestawów odprowadzeń wielokrotnego użytku. 
Monitor ma również gładką, ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnię i został wykonany z tworzyw odpornych 
na szereg powszechnie stosowanych środków 
dezynfekujących niskiego i wysokiego poziomu, a także 
na okresową sterylizację za pomocą plazmy uzyskiwanej 
z nadtlenku wodoru lub pary*.  

Ochrona środowiska 
Monitor może być zasilany za pomocą akumulatora 
litowo-jonowego firmy Philips lub jednorazowych baterii 
AA. Korzystanie z akumulatorów litowo-jonowych firmy 
Philips jest tańsze i – dzięki zmniejszeniu ilości odpadów 
– bardziej ekologiczne.

Monitor IntelliVue MX40 jest łatwy w czyszczeniu, co zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych,  

i korzysta z rozwiązań pomagających chronić środowisko naturalne. 

* Aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia i sterylizacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Philips.
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Monitor IntelliVue MX40 jest odporny na chwilowe 
zanurzenie w wodzie (klasa IPX7), a także na 
mycie strumieniem wody, czyszczenie oraz 
okresową sterylizację.
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Firma Philips Healthcare jest częścią 
koncernu  Royal Philips

Kontakt
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azja
+49 7031 463 2254

Europa, Bliski Wschód, Afryka
+49 7031 463 2254

Ameryka Łacińska
+55 11 2125 0744

Ameryka Północna
+1 425 487 7000
800 285 5585 (numer bezpłatny, tylko  
w Stanach Zjednoczonych)

Philips Polska Sp. z o.o.
Philips Healthcare
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
 
Philips Polska – Centrala:
tel.: +48 22 571 00 00
 
Philips Healthcare – Sekretariat:
tel.: +48 22 571 0 512
faks: +48 22 571 00 20
 
Sprzedaż:
tel.: +48 22 571 0 110
faks: +48 22 571 0 814
 
Serwis:
tel.: +48 22 571 0 111
tel.: +48 22 571 0 489
faks: +48 22 571 0 448
serwis.medyczny@philips.com
umowy.serwisowe@philips.com
 
Marketing:
tel.: +48 22 571 0 841
faks: +48 22 571 00 20
 
Dział zamówień publicznych:
tel.: +48 22 571 0 114
faks: +48 22 571 0 814
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