
Welch Allyn 
Monitor Connex® Spot



O monitor ao qual recorrer para aquisição de sinais vitais de rotina, monitorização 
de intervalos e medição personalizada. Além de integração de Registos Médicos 
Electrónicos (REM) para fornecer aos médicos acesso imediato à informação de 
que precisam – onde e quando precisam.

Monitor Connex® Spot da Welch Allyn
Sinais vitais precisos e automaticamente enviados ao seu REM 
desde o local de atendimento médico com vista a melhorar a 
segurança dos pacientes e as decisões clínicas. 

Suporte rodado com sistema de gestão de 
alimentação e de acessórios e com tecnologia 
WhisperDrive™
 >  Funcionalidades de gestão de energia exclusivas de modo a garantir  

o desempenho, mesmo que o turno anterior se esqueça de recarregar  
o dispositivo

 >  A tecnologia WhisperDrive oferece uma manobrabilidade suave e 
silenciosa, de modo a ajudar a minimizar a perturbação do paciente

 >  Iluminação LED para ajudar os médicos a trabalharem em espaços escuros 
sem perturbar os pacientes

 >  Superfície de trabalho pequena para melhorar a ergonomia e assegurar 
que existe sempre um espaço prático onde documentar notas

 >  Organização de acessórios para ajudar a prevenir enrolamentos e danos  
nos sensores

 >  Armazenamento de materiais de limpeza de modo a encorajar a limpeza 
adequada do dispositivo 

Design actualizável para maior rentabilidade

Concebido para ambiente médico-cirúrgico, com ecrã táctil configurável 
e fácil de utilizar. Rentabiliza a sua inversão com as seguintes opções 
de actualização, criadas para ajudar a manter os pacientes seguros e 
melhorar os resultados:

> Masimo® SpO2

> Nellcor® OxiMax™ SpO2 
> Nonin® SpO2

>  Termometria Braun 
PRO 6000

> Leitor de códigos de barras 
>  Compatível com uma vasta gama 

de redes sem fios e protocolos  
de segurança

>  Acesso a actualizações de software 
remotas e acessórios USB

Melhoria dos resultados e da 
satisfação dos pacientes 
>  Redução dos erros de transcrição e das omissões transferindo 

automaticamente os sinais vitais do paciente e outros dados 
directamente para o REM

 >  Campos personalizáveis para uma documentação completa 
no local de atendimento médico, eliminando a fase de 
introdução de alguns dados em computadores

 >  Compatível com uma vasta gama de produtos de limpeza  
de modo a reduzir o risco de contaminação cruzada

 >  Tecnologias de parâmetros líderes na indústria para assegurar 
o rigor e o desempenho com varios tipos de pacientes



  

Serviços Partners in CareSM para o Monitor 
Connex Spot
A Welch Allyn oferece um conjunto completo de serviços para 
ajudar a proteger o investimento da sua organização e assegurar 
que os profissionais de saúde têm o que precisam para tomar 
decisões informadas sobre o tratamento dos pacientes.

 >  Solução de implementação institucional única — para garantir que 
os monitores são entregues configurados de acordo com as suas 
especificações

 >  Serviço Biomédico e formação para reparações — para habilitar o 
pessoal para a manutenção e reparação dos dispositivos nas instalações

 >  Contratos de suporte — abrange peças de reparação e acessórios  
de substituição para um suporte aos dispositivos eficaz e acessível

 >  Service Dashboard — permite a monitorização pró-activa de 
dispositivos ligados, criação de configuração e implementação remota

Escalas de Alerta Precoce
 >   Capta medições personalizadas dos pacientes junto à cama, 

de modo a permitir aos médicos a documentação e o registo 
de sinais de deterioração do estado do paciente 

 >   Permite o carregamento de um máximo de três protocolos já 
utilizados pelas instalações, tal como MEWS ou outros cálculos

 >   Mostra as próprias recomendações de cada centro com base 
nos resultados de medição do paciente, para ajudar a orientar 
os profissionais de saúde através dos próximos passos a 
seguir e a tomarem decisões informadas sobre tratamentos 
rapidamente

Melhoria da satisfação da equipa e da sua produtividade
 >  Concebido por clínicos de modo a aumentar a eficiência e a satisfação do pessoal
 > Ecrã táctil com interface intuitivo para simplificar a formação e a utilização 
 >  Orientações no ecrã para guiar utilizadores inexperientes através do fluxo de trabalho clínico

Protecção das informações dos pacientes
 >  A opção de identificação do utilizador restringe o acesso para proteger as informações clínicas 
 >   Características opcionais, como abreviaturas, ajudam a proteger as informações pessoais dos 

pacientes durante a utilização
 >   Eliminação automática de dados do paciente após o envio para o REM
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ACESSÓRIOS

7000-APM  Suporte rodado com gestão de alimentação e de acessórios Monitor Connex Spot
7000-MS3  Suporte rodado clássico do Monitor Connex Spot
7000-GCX  Suporte de parede Monitor Connex Spot GCX VESA
6000-NC Cabo de chamada de enfermeiros VSM 6000
7000-916HS Leitor de códigos de barras HS1 2D
106275  Cabo USB do kit de acessórios de conectividade
6000-50  Memória USB de configuração VSM 6000
7000-PS  Fonte de alimentação (necessária se não encomendar um suporte rodado                                

ou suporte de parede)
BATT22 Bateria de iões de lítio CSM
BATT99  Bateria de iões de lítio do suporte APM
4500-35  Tubo de pressão arterial com FlexiPort (3 m/10 pés)
7000-33  Tubo de pressão arterial neonatal (3 m/10 pés)
LNCS-DCIP  Sensor de dedo pediátrico reutilizável Masimo
D-YS Sensor Nellcor Dura-Y®
D-YSPD  Sensor de dedo pediátrico Nellcor PediCheck® (necessita de D-YS)
2360-010  Sensor pediátrico reutilizável Nonin (2 m)
S1-CSM-5  CSM, Contrato de Suporte Integral, 5 anos
S2-CSM-5  CSM, Contrato de Suporte Biomédico, 5 anos
S4-CSM-5 CSM, Extensão da garantia, 5 anos

Estão disponíveis planos de serviço de um e dois anos.

MONITOR CONNEX SPOT 7100 7400 7500

Parâmetros

NIBP SureBP® 8 8 8

Termometria SureTemp® Plus Y Y O Y O

Termometria timpânica Braun PRO 6000 Y Y O Y O

SpO2 Masimo ou Nellcor OxiMax® 8 8

SpO2 Nonin Y Y

Comunicações

Wi-Fi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Acessórios

Suporte clássico Y Y Y

Suporte APM Y Y Y

Suporte de parede GCX Y Y Y

Leitor de códigos de barras Y Y Y

8 Incluído Y Opcional O Actualizável

Configurações disponíveis


