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2 Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800

Zaufanie klientów 
podstawą do rozwoju 
produktów
Monitory pacjenta IntelliVue firmy Philips są 
najlepiej sprzedającym się produktem tego rodzaju. 
Dostarczają one w czasie rzeczywistym dokładnych 
informacji fizjologicznych koniecznych do oceny stanu 
pacjenta i stosują najlepszy w swojej klasie algorytm 
do analizy EKG, który zmniejsza liczbę fałszywych 
alarmów. Ich możliwości rozszerzono obecnie o 
kolejne funkcje, w tym łatwy dostęp do szeregu 
istotnych klinicznie informacji właśnie tam, gdzie ma 
to największe znaczenie – przy łóżku pacjenta!
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Monitory pacjenta IntelliVue MX6001, MX700 i MX800 firmy Philips 
ze zintegrowanym komputerem iPC umożliwiają przeglądanie w czasie 
rzeczywistym szerokiego zakresu danych, w tym parametrów życiowych,  
i bogatego spektrum istotnych klinicznie informacji z intranetów 
szpitalnych i aplikacji medycznych na pojedynczym ekranie. 

Każdy z tych modeli łączy w sobie funkcje wysoce konfigurowalnego 
i łatwego w rozbudowie monitora przyłóżkowego, jak i opcjonalnego, 
zintegrowanego komputera PC. Monitor i komputer PC działają 
jednocześnie i niezależnie od siebie.

Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
Rozszerzony widok danych pozwala przeglądać kompletne informacje 
o pacjencie pochodzące z takich źródeł, jak aplikacja IntelliVue Clinical 
Information Portfolio (ICIP) czy systemy do zarządzania informacjami 
iSite i CVIS, a także z klinicznych systemów informatycznych innych 
producentów.  

Natychmiastowe powiadamianie o subtelnych, ale znaczących 
zmianach stanu pacjentów
Przydatna aplikacja do zaawansowanego nadzoru zdarzeń (Advanced 
Event Surveillance) pozwala na tworzenie grup zdarzeń, co służy 
szybszemu zauważaniu subtelnych zmian w stanie pacjenta, a aplikacja 
ProtocolWatch – wczesne wykrywanie sepsy. Monitory pacjenta IntelliVue 
MX600, MX700 i MX800 działają w oparciu o środowisko zintegrowanego 
komputera iPC, na którym można instalować specjalistyczne aplikacje 
wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Działają one  
w standardowym systemie operacyjnym Windows®.

Ochrona przed przenoszeniem zakażeń
Gładkie powierzchnie, ograniczona liczba powierzchni stykowych  
i możliwość stosowania szerokiej gamy zatwierdzonych środków 
czyszczących – to wszystko sprawia, że opisywane tu monitory są łatwe 
w czyszczeniu.2 Opcjonalny zintegrowany komputer PC chłodzony 
jest pasywnie i nie posiada wewnętrznego wentylatora, co zapobiega 
przenoszeniu zakażeń.

Wszystko, co najlepsze w monitorach z serii IntelliVue
Monitory IntelliVue MX bezproblemowo współpracują z użytkowanymi 
już monitorami pacjenta IntelliVue firmy Philips, co sprawia, że szkolenie 
personelu i obsługa sprzętu jest wyjątkowo prosta. Łatwo je także 
wkomponować w istniejące już w placówce środowisko informatyczne.

Bezproblemowy 
dostęp do wielu 
istotnych danych

Połączenie najlepszych 

cech dwóch rozwiązań: 

szybkiego i łatwego 

dostępu do pełnych 

informacji przy łóżku 

pacjenta i skutecznego 

monitorowania 

parametrów 

fizjologicznych
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Wsparcie użytkownika 
na wszystkich etapach 
opieki medycznej 

Wyświetlanie dokumentacji pacjentów z klinicznego systemu 

informatycznego (system ICIP firmy Philips)

Możliwość wykonywania zalecanych przez Amerykańską 

Akademię Pediatryczną badań tolerancji noworodków na 

przewożenie w foteliku samochodowym (test CAR)

Dostęp do uzyskanych uprzednio danych EKG z systemu 

zarządzania danymi TraceMasterVue firmy Philips lub z innych 

systemów do obsługi danych EKG

Korzystanie z istotnych danych medycznych pochodzących  

z systemu PACS

Monitory pacjenta IntelliVue MX: połączenie światowej klasy 
jakości monitorowania firmy Philips z – w przypadku używania 
opcjonalnego komputera iPC – dostępem do szpitalnego systemu 
medycznego IT przy łóżku pacjenta 
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Monitor Philips IntelliVue MX600 jest 

wyposażony w panoramiczny 15-calowy 

ekran ze sterowaniem Navigation Point, 

z możliwością obsługi za pomocą pilota 

zdalnego sterowania

Monitor Philips IntelliVue MX700 jest 

wyposażony w panoramiczny 15-calowy ekran 

dotykowy, z możliwością obsługi za pomocą 

sterowania Navigation Point lub pilota

Monitor Philips IntelliVue MX800 jest 

wyposażony w 19-calowy panoramiczny ekran 

dotykowy, z możliwością obsługi za pomocą pilota 

zdalnego sterowania

Szeroki dostęp do informacji 
nie tylko przy łóżku pacjenta 
W monitorach pacjenta IntelliVue MX zastosowano 
najnowocześniejsze technologie zapewniające wysoki 
zwrot z inwestycji i łatwą rozbudowę w celu  
dostosowania do zmieniających się potrzeb 
użytkowników. Już od pierwszego użycia upraszczają 
one przebieg pracy w opiece medycznej i oferują łatwy 
dostęp do istotnych danych o pacjencie pochodzących  
z różnych aplikacji i systemów szpitalnych. 
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Uproszczenie przebiegu 
pracy w opiece medycznej

Wspomaganie decyzji klinicznych
Szeroki wachlarz narzędzi i aplikacji do wspomagania 
podejmowania decyzji klinicznych znacznie ułatwia 
lekarzom opiekę nad pacjentami. 

Alarmy dostosowane do preferencji użytkownika
Monitory pacjenta MX umożliwiają łatwe 
dostosowywanie alarmów dotyczących stanu pacjenta  
i powiadamianie o nich lekarzy poprzez szpitalny system 
przywoławczy. 

Trafniejsze decyzje diagnostyczne
Bardziej intuicyjny sposób wyświetlana dostępnych 
danych pozwala na błyskawiczne rozpoznanie 
pogorszenia się stanu pacjenta, co może skrócić czas do 
zastosowania leczenia. 

Możliwość podłączania różnego rodzaju sprzętu 

medycznego, np. aparatów anestezjologicznych i 

pomp infuzyjnych

Monitory pacjenta IntelliVue MX ze zintegrowanym komputerem iPC 
w ergonomiczny sposób łączą zarządzanie danymi klinicznymi i danymi 
z systemów IT, upraszczając przebieg pracy i zapewniając dostęp do 
rozwiązań podnoszących skuteczność i jakość opieki medycznej 
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Bezproblemowe wkomponowanie w istniejącą 

strukturę sieci przewodowej i bezprzewodowej 

oraz obsługa stosowanych w placówce zasad  

i procesów informatycznych

Zgodność z użytkowanymi już w placówkach 

monitorami IntelliVue, np. modelem IntelliVue X2 

stosowanym podczas transportu pacjentów
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1 Model IntelliVue MX600 jest dostępny tylko  
w wybranych krajach. Należy sprawdzić jego dostępność 
w swoim kraju.

2 Szczegółowy wykaz zatwierdzonych środków 
czyszczących zawiera instrukcja obsługi monitorów 
pacjenta MX700 (wersja H.0 z oprogramowaniem  
w wersji H.1x.xx).

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Microsoft Corporation.

Odwiedź stronę www.philips.com/IntelliVueMX800
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