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MiniScreen plus
Τρεις πολύ καλοί λόγοι για να το αποκτήσετε.

Τα πάντα σε μια εκπληκτικά λογική τιμή αγοράς.

Ευελιξία:
∆ιατίθεται µε αισθητήρα φωτός και πλυθησµογραφικό 
παλµικών κυµάτων (προαιρετικό). Ο πολυ-παραµετροποιήσιµος 
σχεδιασµός του επιτρέπει επεκτάσεις έως και 24 καναλιών 
για νευρολογικές και καρδιολογικές παραµέτρους.
Πληροφορίες από 8 αναλογικά κανάλια σήµατος και η ψηφιακή 
µετατροπή τους από τα προϊόντα της prismaLINE µπορεί να 
επιτευχθεί. 

Συμβατό με μελλοντικές αναβαθμίσεις:
Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού όπου περιλαμβάνει 
περιβάλλον χρήσης GDT και προαιρετικά HL7 συνδέσεις.
Διαρκής ανάπτυξη λογισμικού με τις μακροβιότερες 
ΔΩΡΕΑΝ αναβαθμίσεις.

Αποτελεσματικό:
Ακόμα μεγαλύτερη πτώση λειτουργικών κοστών όπου 
επιτυγχάνεται με πολλαπλές τεχνικές βελτιώσεις και 
προαιρετικές επεκτάσεις της διάρκειας εγγυήσεων, 
με τις καλύτερες επιλογές χρηματοδότησης, λογικές τιμές 
επί τόπου service και δωρεάν επί τόπου εκπαίδευση.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:

-∆έκα κανάλια στη βασική έκδοση:
Ροή αναπνευστικών, θωρακικές και κοιλιακές κινήσεις, 
SpO2, παλµός, ροχαλητό, θέση, πίεση εξαερισµού, 
αισθητήρας φωτός και πλυθησµατογραφίας.

-Μπορεί να επεκταθεί µε τα κανάλια:
Θερµίστορ, κινήσεις των ποδιών, ΗΚΓ, χρόνος διέλευσης παλµών, 
συστολική την αρτηριακή πίεση, το NeuroPort και οκτώ αναλογικά 
κανάλια για την ενσωµάτωση εξωτερικών συστηµάτων µέτρησης.

-∆ιαστάσεις: 14 x 6,2 x 3,5 cm (L x W x D)

-Βάρος: 160 g, συµπεριλαµβανοµένης επαναφορτιζόµενης 
 µπαταρίας

-Αποθήκευση δεδοµένων: Εσωτερική αποθήκευση flash, αρκετές 
 ηµέρες αποθήκευσης

-Τροφοδοσία: Ενσωµατωµένη Li-ion επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
  οθόνη χωρητικότητας της µπαταρίας

Ειδικά χαρακτηριστικά

Αρθρωτή επέκταση μέχρι 24 κανάλια

Προσαρμοσμένη τροποποίηση λογισμικού

Απλός χειρισμός

Χαμηλό κόστος παρακολούθησης

Ενημερώσεις λογισμικού - δωρεάν για τη ζωή της συσκευής

Αποδεδειγμένη ποιότητα για καθημερινή χρήση

Ψηφιακή διασύνδεση με συσκευές θεραπείας του prismaLINE

Εύκολη ενσωμάτωση εξωτερικών καναλιών, σημάτων βίντεο

 και ήχου

Αυτόνομη αναγνώριση διέγερσης

Προγραμματισμός  αρκετών μετρήσεων για προχωρημένες

 απαιτήσεις.
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