
Нові рішення у моніторінгу: 
ПРІОРІТЕТ — БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА
 

Піклуємось про пацієнтів, 
допомагаємо у роботі медикам
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Безпека пацієнта — одна із основних проблем 
всесвітньої охорони здоров’я

• У звіті ВООЗ із безпеки пацієнта третьою із найбільших причин  
смерті пацієнтів зазначені медичні помилки.1 

• Неповні дані про пацієнта, несвоєчасна допомога та стрес  
від постійних і гучних сигналів тривог — головні ризики в роботі лікаря,  
а отже — й загрози для пацієнта.2 

• Монітори UM 300-S надійно вимірюють показники пацієнта та надають  
повний обсяг достовірних даних. 

•  Завдяки концепції безперервного моніторингу ви отримуєте  
єдиний потік інформації, зручну візуалізацію даних та інтеграцію 
з інформаційною мережею медзакладу. 

• Інноваційний мультипараметричний аналіз тривог зменшує кількість 
помилкових вмикань сигналів тривог, а отже, і втому медперсоналу від них.

• Якісний моніторинг може суттєво скоротити час перебування пацієнта у лікарні. 

•  Надійність параметрів підвищує точність діагнозу, а отже знижує ймовірність ятрогенних захворювань.4 

•  Ви інвестуєте не лише у розвиток та імідж лікарні, але й у найдорожче —  життя людей!

• Неповнота даних підвищує ризик медичної помилки.  
Оперативно прийняти правильне рішення в критичній ситуації стає складніше. 

• Життєво важливі дані «губляться» від одного етапу надання допомоги 
до іншого, з відділення — до відділення. 

• Функціонал обладнання не використановується медперсоналом у повній мірі.

Приймайте рішення, що ґрунтуються на фактах, а не здогадках!

Інвестуйте у безпеку пацієнта

Чому безпеку пацієнта складно забезпечити?



РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ И РАБОТЫ ВРАЧЕЙ

Враховуйте індивідуальність 
кожного клінічного випадку

Параметри для будь-якої ситуації
• З універсальними роз’ємами UniPort™ модулі підійдуть 

до усіх моніторів UM 300-S, що суттєво полегшує 
використання та зменшує витрати. 

• При підключенні модулі розпізнаються і відображаються 
автоматично.

Розширений набір параметрів:

Важливо пам’ятати, що випадок кожного пацієнта унікальний,
а отже, параметри для нього повинні підбиратися так само індивідуально.

• У моніторів UM 300-S — гнучка модульна структура.  
При цьому ми не використовуємо громіздкі консолі,  
що ускладнюють очищення і займають корисний 
простір. 

• Функціональні можливості базової моделі монітора  
легко розширити, використовуючи універсальні 
 роз’єми UniPort™ і широкий набір модулів-у-кабелі.

Створюйте найбільш ефективну конфігурацію монітора —  
не більше і не менше, аніж це необхідно  
для кожного пацієнта та його клінічного випадку.

• 12-канальна ЕКГ 
• Інвазивний тиск (до 4-х каналів) 
• Мультигазовий моніторинг 
• Капнографія
• Нейром’язова провідність (NMT) 
• Глибина анастезії — BIS™ індекс 
• Електроенцефалографія — ЕЕГ 
• Вимірювання серцевого викиду — C.O., ICG
• Венозна оксигенація — SvO2

UM 300-S — ЦЕ НОВИЙ ПІДХІД ДО МОДУЛЬНИХ МОНІТОРІВ



Безперервний потік життєво
важливих даних стану пацієнта

Віддалений перегляд даних пацієнта

• Доступ до даних пацієнта в мережі UniViewer
• Хвильові криві та параметри у реальному часі
• Перегляд інформації на будь-якому пристрої  

за допомогою браузеру
• Авторизація користувачів та безпека даних

Завдяки UniScreen™ необхідні параметри можна 
відобразити на додатковому дисплеї з діагоналлю 22″.

Додатковий дисплей не дублює інформацію, а надає 
можливість розширити і оптимізувати візуалізацію даних 
окремо на кожному екрані — усе для швидкого  
і впевненого прийняття рішень.

• Безперервний контроль життєво важливих параметрів пацієнта на всіх  
етапах лікування — ще один фактор, без якого гарантувати безпеку  
пацієнта неможливо3. 

• Монітори пацієнта UM 300-S забезпечують безперервний потік інформації  
і повний цикл запису, візуалізації та передачі даних: від моменту надання 
першої допомоги до виписки пацієнта.

Контролюйте стан хворого в режимі реального часу на смартфоні  
або планшеті з UniViewer.

Зробіть відображення параметрів зручним для роботи
Розширені можливості візуалізації даних моніторингу на двох дисплеях

3WHO guidelines for safe surgery 2009 : safe surgery saves lives. Geneva: World Health Organization; 2009, accessed 13 February 2019.



Центральна станція UNET-S

Інформація про пацієнта —
на будь-якому моніторі у лікарні 

З технологією Bed-to-Bed переглядайте інформацію про пацієнта  
на будь-якому іншому моніторі UM 300-S в мережі лікарні.

• Об’єднує до 32 моніторів (дротове та бездротове підключення).

• Відображення усіх параметрів в реальному часі.
• Безперервний запис параметрів: 

тренди (до 720 годин), міні-тренди, автоматичний запис усіх  
параметрів за появи тривог.

• Ведення бази даних пацієнтів.
• Безпечна передача даних у медичні інформаційні системи 

(HL7)

• Візуальні та звукові сповіщення тривог

Центральна станція збирає дані з усіх моніторів у відділенні та відображає їх 
на одному екрані, наприклад, на посту медичної сестри. Переглянути параметри легко 
на смартфоні, а детально проаналізувати їх — на персональному комп’ютері.



Ми завжди поруч!

Знайдемо найкращий спосіб  
допомогти вам! поруч!

Уповноважений  
представник в Україні

ТОВ «Компанія «ЮТАС»
а/с 9, 03057
м. Київ, Україна

тел.:               + 380 44 456 42 29
факс:           + 380 44 456 93 92
email:             info@utasco.com
          www.utasco.com

Виробник

UTAS Technologies s.r.o.
вул. Ставітельська, 1
83104 Братислава, Словаччина

тел.:                   +421 220 620 001
             +421 220 620 002
email:               info@utastech.eu
          www.utastech.eu

• Бути уважним до стану обладнання для нас так само важливо,  
як і турбота про пацієнтів.

• Ми надаємо повний комплекс сервісних послуг, аби 
забезпечити підтримку працездатності медичної техніки.

• Монітори обслуговують як фахівці UTAS, так і сервісні інженери 
компаній, що входять до нашої партнерської мережі по всьому 
світу.

• Звертайтесь до компанії UTAS та спілкуйтеся безпосередньо  
із потрібним вам фахівцем.

• Вам із задоволенням допоможуть експерти з технічного 
налаштування обладнання, сервісні інженери, менеджери 
з продажу та клінічні фахівці, які проконсультують із питань 
використання апаратів на практиці. Уся комунікація ведеться 
мовою професіоналів, враховуючи реальний досвід.

• Наші пріоритети — це гнучкий підхід, відкрита комунікація  
та якісний сервіс. Навіть у надскладних питаннях —  
ми спраглі пошуку рішень. Задля цього напряму, UTAS 
працює спільно із провідними клінічними центрами  
у 25-ти країнах світу.


