
 ♦ Запис подій в операційній та реакцій пацієнта

 ♦ Реєстрація введення препаратів та їхніх доз

 ♦ Формування PDF-звітів на основі наркозної карти

 ♦ Аналіз реального ходу хірургічного втручання

 ♦ Вдосконалене ведення медичної документації

 ♦ Оптимізація роботи медперсоналу

 ♦ Автоматична реєстрація параметрів: 

НІАТ, ЧСС, Temp, EtCO2, BIS™ та NMT

Автоматизована наркозна карта
в моніторах пацієнта ЮМ 300
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Оптимізація роботи
анестезіолога
В операційній анестезіологам необхідно 
контролювати безліч процесів та оперативно 
приймати критично важливі рішення. 

У таких умовах ведення наркозної карти варто 
«делегувати» монітору пацієнта. 

Це дозволить медперсоналу приділити більше 
уваги пацієнтові та пріоритетним завданням. 
А анестезіологи зможуть краще організувати роботу 
в операційній під час використання автоматизованого 
ведення журналу подій.4

Об’єктивний запис 
подій в операційній
Точний запис реакцій пацієнта на процедури та препарати 
може підвищити його безпеку, а анестезіологу надати 
реальну картину ходу хірургічного втручання.  
Адже автоматизовані записи, як свідчать опубліковані звіти, 
точніші, ніж ручні.1,2,3 

В автоматизованій анестезіологічній карті в моніторах 
пацієнта ЮМ 300 фіксуються реальні події в операційній 
та реакції пацієнта (кровотеча, екстубація, десатурація 
тощо), що корелюють із даними моніторингу параметрів 
НІАТ, ЧСС, температури, рівня EtCO2, глибини наркозу (BIS™), 
та рівня нейром’язової релаксації (NMT).

♦ Запис подій в операційній, реакцій пацієнта, препаратів та їхніх доз.

♦ Формування PDF-звітів на основі наркозної карти.

♦ Можливість збереження звіту та друку безпосередньо з монітора пацієнта.

♦ Розрахунок інфузії на основі ваги пацієнта, дози препарату та часу інфузії.

♦ Можливість запису коментарів, приміток.

♦ Удосконалення ведення медичної документації та карти пацієнта.

♦ Аналіз об’єктивних даних і подій після оперативного втручання.

♦ Автоматичний запис даних моніторингу: NIBP, Temp, HR, BIS™, EtCO2, NMT.

Можливості наркозної карти 
в моніторах пацієнта ЮМ 300
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