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Patentes requeridas. Algumas funcionalidades são opcionais. Fotos 
ilustrativas. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

SISTEMA DE InforMAçÃo
CENTRAL DE MONITORIzAÇÃO 
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ALARMES
• Reprodução dos alarmes do monitor multiparamétrico
• Indicação com seta do limite de alarme excedido por um determinado parâmetro,
   de forma semelhante ao monitor
• Configuração remota dos limites e níveis de alarme do monitor multiparamétrico
• Diferentes tipos de alarmes e toques para diferentes níveis de severidade, conforme
   norma da Comunidade Européia
• Visualização de todos os parâmetros em alarmes, arritmias, alertas
   (sensor desconectado, eletrodos soltos, etc.) para cada monitor multiparamétrico
• Registro de eventos de alarme e arritmia cardíaca
• Configuração dos dispositivos que devem alarmar (monitor, central ou ambos)
 
IMPRESSÃO
• Impressão de histórico de traçados, tendência e evolução tabular, com possibilidade
   de seleção dos traçados/parâmetros e período desejados
• Impressão de cálculos e zoom, disparados do monitor
• Impressão de zoom, com parâmetros atuais e últimos 10 segundos de todos os traçados
 
OUTROS
• Exportação de dados em XLS e DICOM Waveforms
• Monitor de Vídeo LCD de 17”
• Impressora Laser
• Integração HL7
 
OPcIOnAIS
• Adição de outro Monitor de Vídeo 17” (visualização por meio de duas telas)
• Uso de outros tamanhos de vídeo
• Integração com Sistema de Prescrição Médica DIXTAL
• Integração com Sistema QuaTI ®

• Visualização de Imagens do Paciente por meio de câmeras de vídeo (DX-CAM)
• Acesso Remoto da Central para acompanhamento
• Visualização e Manipulação de Imagens Médicas – PACS – por meio de protocolo
   DICOM (DX-Imagem)
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o que é importante para você no dia-a-dia da sua uTI?
Agilidade nas informações?
Dados para a tomada de decisão?
visualização de exames na tela?
Essas funcionalidades e outras como acesso à prescrição eletrônica, imagem 
do paciente no leito em tempo real e o acompanhamento completo da evolução 
do paciente através do histórico (desde a internação até a saída) você 
encontra na central de Monitorização DIxTAl.



Sistema de Informação.
Central de Monitorização.
Mais colaboração, flexibilidade
e segurança.
MOnITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL
• Exibição de até 21 monitores multiparamétricos DX 2010, DX 2020 e/ou DX 2021
   simultaneamente (opcional: 42 leitos)
• Todos os parâmetros e traçados
• Seleção e exibição somente dos traçados e parâmetros desejados
• Exibição do último evento ocorrido em cada leito
• Configuração de velocidade e ganho
• Congelamento dos traçados
• Disparo de NIBP

MOnITORIZAÇÃO OFF-LInE
• Tendência tabular e gráfica, eventos e Full Disclosure de 240 horas
• Visualização do histórico ou tendência de qualquer traçado ou parâmetro fisiológico monitorado
• Traçados em formato comprimido, com sinalização dos eventos
• Inserção de evento pelo usuário
• Medição de traçado
• Possibilidade de visualização dos traçados de qualquer momento, a partir de um evento,
   ponto da tendência ou traçado comprimido

InTERnAÇÃO/ALTA/TRAnSFERÊncIA/HOSPITAL
• Internação de paciente
• Busca entre os pacientes cadastrados
• Armazenamento dos dados mesmo sem internação. Quando a internação ocorre, recebe
   os dados armazenados até então
• Transferência do paciente entre leitos sem perda das informações

cOnTROLE DE AcESSO
• Bloqueio das funcionalidades de configuração mediante definição de senhas para
   usuário e administrador 

• Tela multi-paciente auto-
ajustável de acordo com o 
número de leitos

• Tela de zoom exibindo 
todos os traçados e parâme-
tros disponíveis, e miniatu-
ras dos outros monitores

• Possibilidade de alternar
5 telas com até 21 leitos 
em cada uma


