
WVSM, büyük geleneksel tekil hasta monitörlerinin
anlam ifade etmediği durumlarda en iyi çözümdür.

WVSM, geniş saha uygulama çeşitleri için adapte 
edilebilen ve çıkartılabilen monitörizasyon çözümüdür.

FDA onaylı

WVSM® 
ÇOKLU HASTA MONİTÖRİZASYONU

Küçük ve  taşınabilir Kablosuz Hayati 
Belirtiler Monitörü (WVSM), uzak, 
tehlikeli ve çoklu hasta ortamlarında 
bile, kritik kararları vermenizi sağlayan 
verileri toplar.

WVSM tek bir tıbbi görevlinin, aynı 
anda 20 hastaya kadar, tablet, PC ve 
akıllı telefon ile takip etmesini sağlar. 

Tansiyon manşonuna hızlı ve kolay 
takılabilmesi nedeniyle, hem sivil hem 
askeri birçok acil durum senaryolarında 
WVSM hasta takibi için idealdir.

Dünyanın bir çok en 
acımasız şartlarında 

askeri tıbbi  görevlileri 
tarafından test edilmiş 

ve onaylanmıştır. 
Şimdi sizin için hazır.



BULAŞICI HASTALIKLAR
Kablosuz veri aktarımı, kontamine ekipman sayısını 
minimize ederken, personelin izolasyon içindeki hastayı 
monitörize etmesini sağlar.

ARAMA  VE KURTARMA
Taşıması kolaydır. Askeri standartlara göre tasarlanmıştır.  
Batarya ömrü 7,5 saattir. 4,5 saat veri kaydı yapar.

YAPISAL AVANTAJ
Küçük Boyutlu ve  dayanıklı tasarım sayesinde diğerlerinin 
gidemediği yerlere gider. 
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DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VEYA DEMO UYGULAMASI İÇİN BİZİ ARAYIN

Farklı işler farklı ekipmanlar 
gerektirir. Nihayet bir 
monitörizasyon alternatifi var.

• Sadece 455 gr.
• Büyük hasta moniterlerinin

maliyetinin çok altında
• 4,5 saatlik hasta geçmişini

otomatik kayıt eder ve
gönderir.

• 7,5 saate kadar batarya ömrü
• NIBP, HR, SpO2 ve ECG ölçümleri
• Renk kodlu hayati belirtiler, ilk

müdaheleyi yapanı baskı altında
birakmadan, medikalcilerin ihtiyacı
olan veriyi sağlar.

Tansiyon manşonuna 
takılır, hasta hareketini 

kolaylaştırır

UYGULAMALAR
YANGIN REHABİLİTASYONU
Hasta üzerine takılan monitör, rehabilitasyon 
alanında hareket özgürlüğüne izin  verir.

KURTARMA
Sağlık ekibini kalabalık ve tehlikeli hasta 
çevresinden uzak tutar.

TRİAJ / MCI
20 adete kadar hastayı uygun bir laptop, tablet 
veya akıllı telefon ile monitörize eder.

ACİL DEPARTMANI
Birçok ayaktan hastayı, kalabalık bekleme 
salonlarında aynı anda monitörize eder.

TEHLİKELİ MADDE (HAZMAT)
Hastaları A seviye özel kıyafetleri içinde monitörize 
eder.

ZOR AÇILI KURTARMA
Kaşık sedye içine sığar. Tırmanma ekipmanlarına 
engel olmaz.

WVSM ÖZELLİKLERİ
Hasta verileri otomatik olarak toplanır, böylece 
personel diğer işlerini yapabilir. Diğer çalışanlarda 
ekran vasıtasıyla hasta bilgilerine ulaşabilir. Aynı 
zamanda hastane acil servis sorumluları aynı 
bilgilere triyaj ve hasta sevki kararı alabilmek için 
gerçek zamanlı olarak ulaşabilir. Bütün hasta  
verileri kolay triyaj için kullanıcı parametre ayarlı 
olarak renk kodludur.

• Oldukça pratik
• Kablolu veya kablosuz bağlantı
• Kırmızı, sarı, yeşil renk kodlama sistemi
• Kablosuz iletişim mesafesi 180 metre
• Kullanılmaya hazır bütün sarf malzemelerle birlikte anahtar

teslim çözüm.
• Yaralanmanın olmasından itibaren tedavi sonuna kadar hasta

ile birlikte kalabilir.
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