
Welch Allyn
Connex® Spot-monitor



De nummer één monitor voor routinemetingen van vitale functies, intervalbewaking 
en aangepaste metingen. Met de EMR-integratie krijgen artsen bovendien direct 
toegang tot de benodigde informatie; overal en altijd.

Welch Allyn  
Connex® Spot-monitor
Gegevens over vitale functies worden nauwkeurig en automatisch vanaf 
de behandelingslocatie naar uw EMR verzonden, waardoor de veiligheid 
van patiënten en de klinische besluitvorming worden verbeterd.

APM-standaard met WhisperDrive™-technologie

 >  Exclusieve stroombeheerfuncties die een goede werking garanderen, 
zelfs als tijdens de laatste dienst het apparaat niet is opgeladen

 >  Dankzij de WhisperDrive-technologie gaat het verplaatsen stil 
en soepel, waardoor de patiënt nauwelijks hinder ondervindt

 >  Dankzij de ledverlichting kan de arts in een donkere ruimte werken 
zonder daarbij de patiënt te storen

 >  Het kleine werkblad is ergonomisch en biedt altijd een handige plek 
om aantekeningen te maken

 >  Accessoires zijn netjes gerangschikt zodat kabels minder snel 
in de knoop raken en sensoren niet beschadigd raken

 >  Opslagruimte voor reinigingsmiddelen, zodat het apparaat goed 
gereinigd kan worden

Mogelijkheid tot upgraden, zodat uw investering 
beter beschermd blijft

Ontwikkeld voor gebruik in een behandelruimte of OK, en uitgerust met 
een eenvoudig en configureerbaar touchscreen. Zorg dat u nog lang profijt 
hebt van uw aankoop door te kiezen voor onderstaande opties waarmee de 
veiligheid van patiënten wordt vergroot en de resultaten worden verbeterd:

> Masimo® SpO2

> Nellcor® OxiMax™ SpO2

> Nonin® SpO2

>  Braun PRO 6000- 
thermometer

> Barcodescanner 
>  Compatibel met diverse 

draadloze netwerken en 
beveiligingsprotocollen

>  Toegang tot externe software-
upgrades en USB-accessoires

Betere resultaten, dus tevreden 
patiënten
>  Minder transcriptiefouten omdat de gegevens over bijvoorbeeld 

vitale functies automatisch en rechtstreeks naar de EMR worden 
verzonden

 >  Velden zijn aanpasbaar en kunnen op de behandelingslocatie 
volledig worden ingevuld, waardoor het niet meer nodig  
is om gegevens ook op andere computers te zetten

 >  Bestand tegen een groot aantal reinigingsproducten, zodat 
de kans op kruisbesmetting kan worden beperkt

 >  Toonaangevende meettechnieken waarmee gegevens van vrijwel 
alle groepen patiënten nauwkeurig kunnen worden opgehaald



  

Partners in CareSM-services voor  
Connex Spot-monitor
Welch Allyn biedt een compleet scala aan services waarmee 
de investeringen van uw organisatie beter kunnen worden 
beschermd en artsen kunnen beschikken over alles wat ze 
nodig hebben om bij de behandeling van patiënten de juiste 
beslissingen te nemen.

 >  Een unieke bedrijfsklare oplossing—de monitors zijn bij levering reeds 
voorzien van de door u opgegeven configuraties

 >  Medische Techniek, service en training in reparaties—personeel wordt 
opgeleid om de apparaten zelf op locatie te onderhouden en te repareren

 >  Ondersteuningsprogramma's—efficiënte en goedkope ondersteuning 
bij reparaties, door informatie te geven over reserveonderdelen 
en accessoires

 >  Servicedashboard—voor een proactieve bewaking van aangesloten 
apparaten, het maken van configuraties en de bediening op afstand

Betere veiligheid van patiënten
 >   Meetresultaten zijn patiëntspecifiek en worden ter plekke opgehaald, 

zodat artsen een eventuele achteruitgang bij de patiënt kunnen 
registreren en volgen

 >   Mogelijkheid tot het uploaden van maximaal drie reeds door de 
instelling gebruikte protocollen, zoals MEWS of andere berekeningen

 >   Weergave van aanbevelingen die op basis van eerdere resultaten 
door de instelling zijn gegeven, zodat artsen kunnen zien wat de 
volgende stap is en snel de juiste beslissingen kunnen nemen

Tevredener en productiever personeel
 >  Specifiek door artsen ontwikkeld om de efficiëntie en tevredenheid van personeel te vergroten
 >  Gebruikersinterface via een intuïtief touchscreen, waardoor training en bediening eenvoudig worden
 >  Onervaren gebruikers worden via instructies op het scherm door de klinische procedures geleid

Beveiligde patiëntgegevens
 >  Met de optie de arts een handtekening te laten zetten op het scherm, blijft gevoelige informatie 

beter beschermd 
 >   Dankzij optionele functies, zoals het gebruik van afkortingen, blijft patiëntspecifieke informatie beter 

beschermd in het ziekenhuis
 >   Patiëntgegevens worden na verzending naar de EMR automatisch gewist
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ACCESSOIRES

7000-APM  Connex Spot-APM-rolstatief (Accessory Power Management)
7000-MS3  Klassiek verrijdbaar Connex Spot-rolstatief
7000-GCX  Connex Spot GCX VESA-wandrail
6000-NC  VSM 6000-hulpknopkabel
7000-916HS  HS1 2D-barcodescanner
106275  USB-kabel voor connectiviteitskit
6000-50  VSM 6000-USB-configuratiestick
7000-PS  Stroomadapter (vereist als u geen standaard of wandbevestiging bestelt)
BATT22  CSM-lithium-ionbatterij
BATT99  Lithium-ionbatterij voor APM-standaard
4500-35  Bloeddrukmanchet met FlexiPort (3 m)
7000-33  Bloeddrukmanchet pasgeborene (3 m)
LNCS-DCIP  Herbruikbare Masimo-vingersensor kind
D-YS  Nellcor Dura-Y®-sensor
D-YSPD  Nellcor PediCheck®-vingersensor kind (D-YS vereist)
2360-010  Herbruikbare Nonin-sensor kind (2 m)
S1-CSM-5  CSM, uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar
S2-CSM-5  CSM, Biomed-partnerprogramma, 5 jaar
S4-CSM-5  CSM, garantie-uitbreiding, 5 jaar

Tevens serviceprogramma's van één en twee jaar beschikbaar.

CONNEX SPOT-MONITOR 7100 7400 7500

Parameters

SureBP® NIBP 8 8 8

SureTemp® Plus-thermometer Y Y O Y O

Braun PRO 6000-oorthermometer Y Y O Y O

Masimo of Nellcor OxiMax® SpO2 8 8

Nonin SpO2 Y Y

Communicatie

WiFi O 8

USB, ethernet 8 8 8

Accessoires

Klassieke standaard Y Y Y

APM-standaard Y Y Y

GCX-wandrail Y Y Y

Barcodescanner Y Y Y

8 Inbegrepen Y Optioneel O Via upgrade

Beschikbare configuraties


