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למה לבחור ב?PRIME-

יתרונות של :PRIME
ניידות
מערכת אלחוטית ,המורכבת מחיישני  Bluetoothאיכותיים וטאבלט עדכני,
המאוחסנים בתיק נשיאה מוגן ,קל ועמיד.

• הפתרון חוסך במשאבים
• משפר את התוצאות ואיכות הטיפול
• פשוט לשימוש

יעילות
בזכות הליך התחברות פשוט ,המשתמש יכול בקלות תוך שניות
ספורות להתחיל בניטור והקלטה של בימנים חיוניים .שימוש בחיישניי
 gold standardמבטיח מדידה מדויקת.

 -PRIMEזה פתרון נייד לניטור מרוחק של סימנים חיוניים PRIME .שעוצב ע"י חברת RINICARE
בשיתוף קלינאים ,מאפשר ניטור וניתוח תוצאות של סימנים חיוניים בצורה יעילה ביותר מאי פעם.

• מודולרי
• ללא ניירת
• דוחות ללא שגאיות

מערכת  PRIMEמציגה באופן רציף ובזמן אמת
את נתוני סימנים חיוניים בעזרת חיישנים
אלחוטיים ומאפשרת למשתמשים להעריך
במהירות ובמדויק את מצב המטופל .כתוצאה
מכך מתאפשרת אבחנה מלאה יותר ובסופו של
דבר טיפול טוב יותר בחולים.

ניתן לעקוב אחרי החולים בבתיהם על ידי קלינאים או אפילו
מרחוק על ידי שליחה עצמאית של נתוני הסימנים החיוניים
שלהם למומחים ,ובכך להפחית את עומס העבודה על צוות
הרפואי.
 PRIMEמספקת את ההזדמנות לטיפול מקיף ומותאם
יותר עם שביעות רצון גבוהה יותר של המטופלים

• תאום תקן CE
דיוק
אפליקציה קלה ומהירה לשימוש .קליטת הנתונים הגולמיים ממקור
ראשון מונע שגיאות אפשריות בתהליך שמירת הנתונים.

טיפול אמין ויעיל בקהילה יביא גם להפחתה בפניות לבתי
חולים ויביא יתרונות נוספים הנלווים לכך .על ידי ייעול
משימת ניטור הסימנים החיוניים PRIME ,מביאה תועלת
ישירה לספקיות שירותי בריאות.

.

המערכת יכולה לשמש ככלי חיוני לטיפול תרום -ופוסט – אשפוז ,כמו כן
גם למחקר רפואי ,לשמש צוותים רפואיים בשטח ,צוותי עזרה ראשונה
ורבים אחרים.

א.ק.ג  12ערוצים gold-standard
סטטוסקופ אלחוטי
שרוול לחץ דם אלחוטי
מד דופק אלחוטי
מד טמפרטורה אלחוטי
מזוודת נשיאה קלה ועמידה
צג גלים לתצוגה בזמן אמת
רישום מפורט של תוצאות ונתונים כולל קבצי
אודיו ,וידיאו ותמונות
)State-of-the-Art Smart Device (Optional
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.

.

בשל אופייה הנייד של המערכת ,ניתן לפרוס את
PRIMEבכל מקום בעולם ,ולאפשר למשתמשים
יכולות נרחבות לפיקוח בזמן אמת ,איסוף וניתוח
נתונים
מערכת  PRIMEמאפשרת למעקב מדויק ועקבי
לחולים בקהילה PRIME .מבטיחה כי הטיפול
הטוב ביותר יינתן בזמן ובמקום שבהם הוא נחוץ
ביותר

