
Dyna-Vision
Hasta İzleme Sistemi



Hasta Takibinden Kaynaklanan  Ru�n ve Gündelik  Sorunları Bizimle Çözün.

Dyna-Vision Sistemi  esnek çözüm olanakları ile yatan  ve ayakta hasta takibi ve izlenmesine yardımcı olur. Bilinen 
hasta  izleme çözümlerinin çok ötesine gider, geleneksel hasta izlenmesini kablosuz ve  mobil sistem ile 
kolaylaş�rır.

Gerçek zamanlı izleme ve klinik karar desteği,  ka�a bakıcılara yardımcı olması özelliği, hasta mahremiye�nin 
korunması Dyna-Vision Sistemi  ile kolaydır.

Ölçüm ve birleşik transfer özellikleri;
3, 5 ve 12 uçlu tanısal EKG, Nabız,SpO2, Tansiyon,  Vucut sıcaklığı ve Sürekli Non İnvaziv Kan Basıncı *.
Dyna-Vision cihazı sürekli bir vericidir.
Cihaz dahili Wi-Fi ve 3G ile  güvenilir uzun süreli kullanılır. Ayaktan hasta izleme ve kolay kullanımı, sarj edilebilme 
özelliği ile yenilikçi bir sistemdir.

Erken uyarı eşikleri (EWS) * özelliği, Dyna-Vision cihazı ile haya�  değişiklikleri yüksek doğrulukla derhal tespit edin 
alarmlar ile erken müdahale edin.

EKG aritmi saptaması ve izlenmesi kalp a�mları aralıksız denetlenerek, nerede olursa olsun kardiyak hasta takibi 
ve kayıtlarının tutulması mümkündür.

Dyna-Vision cihazı 3G'yi de Wi-Fi yi de kullanabilir. Hastaların kesin�siz izlenmesi için Hastanenin her departmanı 
kullanabilir. Uzun süreli veya kısa süreli kullanıma uygundur.

 Dyna-Vision Telemonitöring Sistem hastanelere az hemşire ve hasta bakıcı kullanım teklifleri sunmaktadır. Hasta 
bakıcıların ru�n hasta takibinde yap�ğı hata ve kayıt tutma sıkın�sını ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık, uzun süreli, tek parça sensör sistemi ile  hasta konforunu ar�rın ve hastane enfeksiyonunu 
minimize edin.

Dyna-Vision cihazı, EKG' yi, Cilt Sıcaklığını ve Solunumu, eşsiz ve patentli olarak
tasarlanmış, kurşun içermeyen, kablo kalabalığını ortadan kaldıran CasperPatch ile ölçebilir.



Başlıca Avantajlar

Dyna-Vision, anormal vital verilerin erken tanımasını sağlar.

Tedavi gecikmelerini ve müdahale gecikmelerini önler.

Olumsuz olaylardan ve okumalara karşı hemşire ve
uzmanları yardımcı olur

Basit ve kompakt Wi-Fi ve 3G özelliği ile  ayakta hasta
izlemeye imkan sağlar.

Kullanım kolaylığı için op�mize edilmiş Dyna-Vision kullanıcı
arayüzü basi�r.

Hasta monitörizasyonu bizimle  ar�k sorun değildir.

Hasta yataklı servisleri, Yoğun bakımlar, Acil servisler, transfer edilen
hastalar, tek merkezden ve en az personele ih�yaç duyarak sağlana bilinir.

Hastane içi veya dışında konumlarından bağımsız olarak herhangi bir hasta
şimdi nasıl anında görebilirsiniz.

Hasta konforu ve bakım hizmetlerinde kolaylık, mahremiyet avantajı sağlamaktadır.

Koğuş dene�minin geleceği her yerde ve he zaman hasta izleme ve hasta
verileri kayıt imkanı.

Uzman ve Hemşilere uyarı ile haberdar etme özelliği, Hemşire ve uzmanın değerli zamanını
ru�n hizmetlerden kurtarma. 

Dyna-Vision Telemonitöring sistemi, iş yükünü azaltan yeni nesil ayaktan izlenen bir monitördür. Bir Erken Uyarı 
Eşikleri (EWS) * hesaplanarak ve ih�yaç duyulan aralıkta alarmlar planlana bilinir. Dyna-Vision, ih�yaç duyulan 
kombinasyona olanak sağlar, hastane içinde yatan ve ayaktan hasta izlemede size yeni imkanlar sunar. Ar�k 
hastanenizde yeni bir çözüm ortağınız var.

Daha iyi izleme, daha hızlı yanıt

Dyna-Vision telemonitöring sisteminde Hastaneler, mevcut alarmlar için yükseltme protokolünü kullanabilen ve 
kullanıcı tara�ndan konfigüre edilebilen otoma�kleş�rme yeteneğine sahip�r.
Sını�nın en iyisi, sürekli izleme ve analiz, üstün kullanım kolaylığı ve yenilikçi Klinik Karar sağlar.Çeşitli bakım 
ortamlarında iş akışını ve hasta bakımını iyileş�rmeyi destekleyin.

Genel ka�a sürekli kablosuz hasta izleme.

Ru�n protokolleri hızlı takip, ve raporlama.
Dyna-Vision Telemonitöring Sistemi, herhangi bir 3G ve Wi-Fi üzerinden  ambulans ve uzaktan izleme olanağı 
sunar durum.
Dyna-Vision Telemonitöring Sistemi, çoklu hasta desteği, sürekli EKG'sini ve haya� verileri tam olarak izlemenize 
olanak tanır aritmi ve ST Haritası izlemeye destek sağlar.

Dyna-Vision Telemonitöring Sistemi, Merkezi İş İstasyonları ve Android ve iOS için Smartphone Apps içerir.
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Hasta izleme teknolojisini,en üst seviyeye taşıdık
Daha iyi izleme, daha hızlı teşhis.


