Řešení pro COVID-19
Monitorace při nárůstu pacientů
Monitorování pacientů přes zabezpečný cloud s bezdrátovou pulzní oxymetrií a
platformou pro sběr a sledování dat Masimo SafetyNet ™

Pandemie COVID-19 vytváří po celém světě zvýšenou poptávku po monitorovacích řešeních v domácí
péči a řešeních sledování pacienta. V současných pokynech WHO je zmíněno třídění a monitorování
pacientů s COVID-19 na základě teploty, dechové frekvence a saturace kyslíkem. Masimo splňuje tuto
zvýšenou potřebu úpravou stávající technologie tak, aby poskytovala bezpečné cloudové řešení.
Řešení Masimo SafetyNet poskytuje kontinuální bezdrátovou pulzní oxymetrii a
monitorování dechové frekvence ve spojení s platformou pro sledování pacientů.

Bezproblémové rozšíření péče z nemocnice do domácí péče.
Bezdrátová pulzní oximetrie s měřením dechové frekvence

Masimo SafetyNet

Senzor pro použití u jednoho pacienta, který je vybaven technologií měření Masimo SET®, zajišťuje nepřetržité monitorování
dechové frekvence a saturace kyslíkem SpO2. Data pacientů jsou bezpečně odesílána přes Bluetooth do mobilní aplikace
Masimo SafetyNet.

Masimo SafetyNet je bezpečná cloudová platforma, která poskytovatelům umožňuje vzdáleně spravovat
pacienty pomocí přizpůsobených interaktivních digitálních “Careprogramů”.

CareProgramy
“CareProgram” nabízí digitální náhradu za tradiční plány domácí péče a je dodáván do smartphonů pacientů
prostřednictvím aplikace. CareProgram aktivně připomíná pacientům, aby dodržovali jejich plán péče, automaticky zachycuje
monitorovaná data z bezdrátového sensoru a zabezpečně je posílá k hodnocení klinickým lékařům v nemocnici. Masimo vytvořilo
“CareProgram”, který sleduje pokyny CDC a WHO pro monitorování podezřelých pacientů s COVID-19, které lze kdykoli snadno
aktualizovat, aby vyhovovaly vyvíjejícím se pokynům nebo nemocničním protokolům.

Sada pro vzdálené sledování z domova
Pacienti dostávají vícedenní zásobu sensorů
společně s přístupem k mobilní aplikaci Masimo SafetyNet.
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Přesná, spolehlivá technologická platforma pro neinvazivní monitorování
Masimo SET® technologie poskytuje pokročilé zpracování signálu a překonává omezení konvenční pulzní oxymetrie udržováním přesnosti během
pohybu a nízké perfúze. Odhaduje se, že dnes Masimo SET® používá u více než 200 milionů pacientů ve špičkových nemocnicích a dalších
zdravotnických zařízeních po celém světě. Navíc dostupnost kontinuálního měření dechové frekvence z pletu (RRp) spolu s Masimo SET® může
lékařům pomoci monitorovat dechovou frekvenci bez nutnosti použití dalšího senzoru.
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Masimo SafetyNet
Klinický Portál
Masimo SafetyNet klinický portál
umožňuje poskytovatelům sledovat
dodržování předpisů pacientů, pomáhá
jim určit, kdy může být vyžadován
zásah, a také nabídnout informace,
které jim pomohou upřednostnit
pacienty.
S pokročilými funkcemi automatizace,
mohou instituce snadněji nasadit
easily deploy
sledování
domácí péče a lékaři
while
zůstávají informování o stavu
pacientů.

Masimo SafetyNet “CareProgram” pro podezřelé COVID-19 Pacienty
“CareProgram” umožňuje poskytovatelům sledovat doma podezřelé pacienty COVID-19, dokud se nezotaví nebo
nevyžadují přijetí do nemocnice. “CareProgram” shromažďuje důležité informace o pacientovi tak, že stahuje data
ze sensoru a aktivně informuje pacienty aby odeslaly aktualizaci o jejich stavu.

Vítejte
Popis programu péče a řada úvodních
otázek.

Denní akce
Vede pacienty řadou otázek,
dvakrát denně nebo podle pokynů.
Informece
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Zahrnuje zdrojovou knihovnu
s pokyny pro kontrolu teploty,
použití senzoru a další.

