
Leikkaussali- ja 
teho-osastohoidon ratkaisut

1/2020



Mediq Smartroom – muuntojoustavat hoitotilaratkaisut
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Mediq Smartroom
muuntojoustava leikkaussali

Miksi:
Käytettävyys:
• Helposti puhdistettava tiivis ja tasainen

GRST- tai lasipinta.
• Seinärakenteen sisään asennettava

saumaton säteilysuojaseinäratkaisu ei
rajoita salien varustelua. Säteilysuo-
jauksen ollessa asennettuna seinä-
monitorien taakse, näyttöjen eteen ei
tarvita lyijylasia (ei rajoita
seinämonitorien näkyvyyttä ja  
mahdollistaa kosketusnäytön käytön).

Ylläpidettävyys ja muuntojoustavuus:
• Huolto/korjaustilanteessa yksittäisen

pintaelementin vaihto lyhyenkin
huoltokatkon aikana.

• Seinämonitorin vaihto avattavan
monitorikotelon kautta.

• Mahdollistaa jopa seinämonitorien
sijaintien/koon muutokset lyhyenkin
huoltokatkon aikana (johtotiet jokaisen
seinäelementin kohdalla).

• Valmis integraatio suurimpien AV-
järjestelmätoimittajien kanssa.

• Helpompi muunneltavuus ja uuden
tekniikan käyttöönotto: Smartroom
monitorikotelo mahdollistaa monitorien
sijoittamisen G2 alueen ulkopuolelle

Muuntojoustavien tilojen suunnitellussa
tarkastellaan aina koko urakka-aluetta

yhtenä kokonaisuutena.

Terveysteknologian ja hoitomenetelmien 
kehittyminen muuttaa hoitoprosesseja, minkä 
vuoksi hoitotiloilta vaaditaan joustavuutta. 
Mediq Smartroom modulaarinen ja 
muuntojoustava leikkaussalikonsepti on 
ratkaisu, joka kokoaa yhteen alan parhaat 
toimijat.

Smartroom-leikkaussalit: 
Muuntojoustavat rakenteet, kannakointiratkaisut, 
KSL-laitteet, ohjausjärjestelmät ja muu talotekniikka
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• Tekstiä, tekstiä
• Tekstiä, tekstiä
• Tekstiä

Vaihda tähän 
oma tuotekuva

Modulaarinen Muuntojoustava

Modulaarisella rakenteella pyritään 
kustannustehokkuuteen, esivalmistusasteen 
nostoon sekä yhteensopivuuden 
parantamiseen. Leikkaussaliympäristössä 
modulaarisuus tarkoittaa korkean 
esivalmistusasteen omaavien elementtien 
muodostamaa leikkaussalikokonaisuutta.

Muuntojoustavuus on modulaarisen rakenteen 
jatkojalostuneempi muoto, jolla tavoitellaan 
elinkaarikustannusten säästöjä. 
Muuntojoustavalla rakenteella pyritään 
edesauttamaan kestävää kehitystä 
tilasuunnittelussa. Tällä tarkoitetaan mallia, jossa 
tilat voidaan mahdollisimman helposti muokata 
toiminnan, tarpeiden ja vaatimusten jatkuvasti 
muuttuessa.

Modulaarinen vai muuntojoustava?
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Vaihda tähän 
oma tuotekuva

Modulaarinen Muuntojoustava

Modulaarisella rakenteella pyritään 
kustannustehokkuuteen, esivalmistusasteen 
nostoon sekä yhteensopivuuden 
parantamiseen. Leikkaussaliympäristössä 
modulaarisuus tarkoittaa korkean 
esivalmistusasteen omaavien elementtien 
muodostamaa leikkaussalikokonaisuutta.

Muuntojoustavuus on modulaarisen rakenteen 
jatkojalostuneempi muoto, jolla tavoitellaan 
elinkaarikustannusten säästöjä. 
Muuntojoustavalla rakenteella pyritään 
edesauttamaan kestävää kehitystä 
tilasuunnittelussa. Tällä tarkoitetaan mallia, jossa 
tilat voidaan mahdollisimman helposti muokata 
toiminnan, tarpeiden ja vaatimusten jatkuvasti 
muuttuessa.

Modulaarinen vai muuntojoustava?
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Yhteensopivuus
Pyrkimyksemme on yhdistää parhaat tuotteet ja valmistajat

Innovatiivisilla tilateknisillä ratkaisuilla Mediq Suomi Oy auttaa 
toteuttamaan jatkuvasti muuttuvien hoitoprosessin kannalta optimaalisia 
ratkaisuja uusissa tai remontoitavissa sairaalarakennuksissa, 
mahdollisimman kustannustehokkaasti.

• Muuntojoustava välikaton kannakointi (HILTI)

• Muuntojoustavat ja modulaariset seinät (HT-Group)

• Muuntojoustavat ja modulaariset KSL-laitteet (Trumpf, Mindray jne)

Suunnittelumme lähtökohtana on yhdistää kliininen ja tekninen
näkökulma ja siten tuottaa toimivia, modulaarisia ja muuntojoustavia
ratkaisuja kustannustehokkaasti asiakkaittemme tarpeisiin.
https://www.youtube.com/watch?v=LzDGUFsTmro

https://www.youtube.com/watch?v=LzDGUFsTmro
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Smartroom-konseptissa ovat mukana jo seuraavat alansa huippuyritykset:
- HT-Group, modulaariset ja muuntojoustavat rakenteet
- Scanmikael, älylasiseinät
- ADE Oy, virtuaalitodellisuus 
- Linde (ent AGA), sairaalakaasut 
- Anaconda Cabling, skaalutuvat kaapelointiratkaisut 
- ARE, talotekniikan asennuspalvelut
- Camfil, ilmanvaihtoratkaisut
- Fintras, loistava LED-valaistusjärjestelmä ja häiriötön virransyöttö 
- Halton, Ilmanvaihtoratkaisut
- Hill-Rom/Trumpf, kiinteät sairaalalaitteet (esimerkiksi leikkauspöydät, 
kattokeskukset, leikkausvalaisimet, 
- Hilti, modulaariset kannakointijärjestelmät (esimerkiksi välikaton 
kannakointi) ja palokatkot
- ORO-urakointi, lattiapinnat
- POK Hospital, saliohjausjärjestelmä talotekniikan ohjaukseen
- Olympus, Storz, Brainlab, Neagen jne.

Mediq Smartroom - Muuntojoustavat hoitotilat
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Vahvuutemme piilee kyvyssämme yhdistää osaaminen, 
kokemus sekä kliininen ja tekninen näkökulma
Tilasuunnittelu voidaan toteuttaa sekä hoitokäytäntöjen että 
kiinteistön tekniikan edellyttämällä tavalla.

Rakennuttajan näkökulma:
• Vastaako lopputulos 

odotuksia
• Kustannustehokkuus
• Elinkaarikustannukset
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Esivalmistusasteen nosto
Projektin näkökulma:
• Aikataulujen pitävyys
• Yhteensopivuus
• Ongelmienratkaisukyky
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Kokonaisuuden hallinta
Pääurakoitsijan näkökulma:
• Asiakastyytyväisyys
• Aikataulujen pitävyys
• Yhteensopivuus
• Ylläpidettävyys
• Elinkaarikustannukset



1010

Kokonaisuuden hallinta
Työmaan näkökulma:
• Aikataulujen pitävyys
• Yhteensopivuus
• Modulaarisuus
• Ongelmienratkaisukyky
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Vaiheistettu ja keskitetysti ohjattu kokoonpano 
mukautuu paremmin työmaa-aikatauluihin
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Vaiheistettu ja keskitetysti ohjattu kokoonpano 
mukautuu paremmin työmaa-aikatauluihin
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Vaiheistettu ja keskitetysti ohjattu kokoonpano 
mukautuu paremmin työmaa-aikatauluihin
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Mediq Smartroom – varustelu 
Ovet ja pesualtaat

• Pesualtaat ja kalusteet
• Tarpeen mukaan mitoitetut ja moduuleihin tehtaalla istutetut 

moduulit
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Ylläpidon näkökulma ja laitteiden erilaisten 
elinkaarien asettamat vaatimukset

Käyttäjän näkökulma:
• Helppokäyttöinen
• Mukautuu muuttuviin 

tarpeisiin
• Puhdistettavuus
• Toimintavarmuus
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Säätö 0 – 50 mm
Askel 5 mm

Liitos sisään

Liitos päälle• Kokonainen hoitotila tai yksittäinen laite
• Tukeva, kevyt ja luotettava teräsprofiilirakenne
• Helposti muokattavissa

Mediq Smartroom – Välikaton kannakointi
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Mediq Smartroom - Ilmanvaihto

Asiakaan toiveen mukaan: Laimentava, laminaarinen tai niiden 
yhdistelmä esim. Halton Vita OR Space, edistynyt laimentava 
järjestelmä
https://www.halton.com/fi_FI/halton/segments/health-care-solution/laboratories/halton-vita-

or/overview

https://www.halton.com/fi_FI/halton/segments/health-care-solution/laboratories/halton-vita-or/overview
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• Kokonaisratkaisussa tarjoamme tarvittaessa myös sairaalakaasut 
muuntojoustavaan hoitotilaan. 

• Partnerinamme toimii liittimien ja kaasujen valvonnan osalta Linde
(ent. AGA)

Mediq Smartroom – Sairaalakaasut
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Mediq Smartroom
Ohjausjärjestelmät
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
Heräämöt
- Muuntojoustavat rakenteet ja älylasiseinäratkaisut
- Muuntojoustavat kannakointiratkaisut
- Muuntojoustavat KSL-laitteet
- TATE (IV, sähkö)
Teho-osastot
- Muuntojoustavat rakenteet ja älylasiseinäratkaisut
- Muuntojoustavat kannakointiratkaisut
- Muuntojoustavat KSL-laitteet
- TATE (IV, sähkö)

BSL-3 ja BSL-4 luokan laboratoriot

Miksi:
Käytettävyys:
• Helposti puhdistettava tiivis ja tasainen

RST- tai lasipinta.

Ylläpidettävyys ja muuntojoustavuus
• Huolto/korjaustilanteessa yksittäisen

pintaelementin vaihto lyhyen
huoltokatkon aikana.

• Seinämonitorin vaihto avattavan
monitorikotelon kautta.

• Mahdollistaa jopa seinämonitorien
sijaintien/koon muutokset lyhyen
huoltokatkon aikana (johtotiet jokaisen
seinäelementin kohdalla).

Kustannustehokkuus
• Smartroom monitorikotelo mahdollistaa

monitorien sijoittamisen G2 alueen
ulkopuolelle.

• Potilaan tarkkailu visuaalisesti
älylasiseinän lävitse. 

• Viihtyisä ja toimiva hoitohuone
vähentää potilaan Delirium-riskiä.

• Integroitu valaistus
• Integroitu ilmanvaihto
• Integroidut kaasu- ja sähköpisteet

hoitoalueelle
• Viihtyisä ympäristö tukee potilaan

kuntoutumista
• Integroidut potilasnäytöt G2 alueen

ulkopuolelle

Smartroom hoitotilat: 
Muuntojoustavat rakenteet, 
kannakointiratkaisut, KSL-laitteet, 
ohjausjärjestelmät ja muu 
talotekniikka



2121

Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom
Teho-osastot ja heräämötilat
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksessamme
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Mihin pyrimme
Pyrkimyksenämme luoda mukava ja 
turvallinen ympäristö sekä potilaan
että hoitotyön näkökulmasta

Tyypilliset tehohoidon
ongelmat potilaan
näkökulmasta

Sairaalamainen ympäristö
Suuri määrä laitteita ja 
roikkuvia johtoja
Delirium riski

Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksessamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme

Konsepti & Suunnittelu Materiaalit & 
Tuotanto

Muotoilu & 
Toiminnallisuus

Modulaarinen ja
muuntojoustava
rakennustapa
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Selvitimme mitä tehohoidon tiloilta vaaditaan

Patient

Technical staff

Medical staff

PATIENT AREA

Family

REST AREA 

HT CONTROL 

SERVICE AREA
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Laitoimme yhteen parhaat ideat
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme

HT Cover katto
Integroitu ilmanvaihto

HT Cover katto & seinäratkaisut
Integroitu valaistus

HT Cover seinäratkaisut
Sähköt ja kaasupisteet
hoitoalueelle huomaamattomasti

HT Cover Media
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HT Cover Media

Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme

HT Cover katto
Integroitu ilmanvaihto

HT Cover seinäratkaisut
Sähköt ja kaasupisteet
hoitoalueelle huomaamattomasti

HT Cover katto & seinäratkaisut
Integroitu valaistus
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme

Patient

PATIENT AREA
Techn. StaffMed. Staff

Familiy

REST AREA

Techn. StaffMed. Staff

HT CONTROL 

Patient Med. Staff

SERVICE AREA
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme

Lighting concept

Dynaaminen valaistus

Päivä/Yö
Oikea vuorokausirytmi

Valon jakautuminen

Yleisvalaistus

Valaistusalueet (vyöhykkeet)

Erikoistilanteet

TARKOITUKSEN 
MUKAINEN

Ideaalinen joka
tilanteeseen sopiva

Epäsuora
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Potilas fokuksesamme
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Mediq Smartroom ICU
Referenssit
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Mediq Smartroom ICU
Teemat

BASIC KIDS CULTURE
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5151



5252
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Colour concepts
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Mediq Smartroom Lab Miksi:
Käytettävyys:
• GMP, BSL 3 ja 4 

luokituksen mukaiset
laboratoriot

• Kokonaisratkaisut
• Testattu ja turvallinen
• Referenssit
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Varmista onnistuminen tarkalla suunnittelulla
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Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Angio

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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OR 1 –värivaihtoehto Ara

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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OR 1 – värivaihtoehto Waterfall

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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OR 1 – värivaihtoehto Waterfall

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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OR 1 – värivaihtoehto Pongee

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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OR 1 – värivaihtoehto Pongee

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Integroidut vesipisteet

Yhteensovitus ja yhteensopivuus
Vältämme sudenkuopat tarkalla 3D-suunnittelulla (Cad, Revit, ifc)
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Lopputuloksena toimiva ratkaisu
Myös tulevaisuudessa!
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Mediq Smartroom – Projekti
Projektien päämäärä:
Projektiemme päämääränä on tuottaa toimivia, viimeisimpään 
tutkimukseen ja teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja, laitekokonaisuuden 
turvallisuus, helppokäyttöisyys ja sairaalan hoitohenkilökunnan 
työskentelyolosuhteet huomioiden.
Projektien tavoite:
Projektien tavoitteena on tunnistaa asiakkaan projektille asettamat 
tavoitteet ja varmistaa, että projektin tulokset vastaavat asiakkaan 
odotuksia.
Projektien laatu:
Jokainen projekti on yksilöllinen ja ainutkertainen - asiakkaalle ja 
loppukäyttäjälle erittäin merkityksellinen. Asennusympäristöt ovat 
tyypillisesti vaativia sairaalaympäristöjä, esim. leikkaussalit ja teho-osastot
Projektimalli:
Projektijohtamismallimme on kokoelma parhaita käytäntöjä pohjautuen 
PRINCE2-metodiikkaan ja IPMAn projektinjohdon menetelmiin.
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Mediq Smartroom – Toimitus ja asennus

Välivarastointi
Mediqillä on oma varasto 
Espoossa, jossa 
välivarastoidaan hankkeiden 
suuria laitekokonaisuuksia.

Tuotteet toimitetaan 
asiakkaan tiloihin yhdessä 
asiakkaan kanssa sovittuna 
ajankohtana, projektin 
sujuvuuden kannalta 
parhaassa mahdollisessa 
aikataulussa / 
kokonaisuudessa.
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ylläpitopalvelu 
Mediq Care ylläpitopalvelu 
Mediq Care ylläpitopalvelu huolehtii 
laitteidesi korjauksista, vuosihuolloista ja 
laitekannan ylläpidosta valitsemasi 
palvelutason mukaisesti.

Palvelukuvaus yksilöi ylläpidettävät 
laitteet ja niiden laitekohtaisen  
palvelutasoluokan (SLA), jolloin 
kuukausilaskutus perustuu aina ylläpidon 
piirissä olevaan laitekantaan.

Asennus:
Mediqin ammattitaitoiset ja valmistajan 
kouluttamat tekniset asiantuntijat  
huolehtivat viimeistellystä asennuksesta.

Miksi:
• Huolto suomessa
• Koulutetut ja 

sertifioidut asentajat
• Vankka kokemus ja 

jatkuva koulutuksen 
ylläpito varmistaa 
laitteiden ja tilojen 
ylläpidon kustannus-
tehokkaasti
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Mediq Smartroom – Koulutus

Mediq järjestää vuosittain lukuisia 
tapahtumia. 
- Käyttäjäkoulutuksia (osasto-, 

klinikka- ja käyttäjäryhmä-
kohtaisia)

- Huoltokoulutuksia 
(laitekohtaisia)

- Asiantuntijaluentoja 
(erikoisalakohtaisia)

- Näyttelyitä ja tapahtumia 
(valtakunnallisia, paikallisia, 
osastokohtaisia, jne.)
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Mediq suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää.
Mahdollistaa hoitohenkilökunnan keskittymisen hoitotyöhön.



Leikkaussali- ja 
teho-osastohoidon ratkaisut
Kiinteät sairaalalaitteet ja leikkauspöydät

Jussi Kallinen
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Leikkausvalaisin
iLED 7 • Kameravalmius 

mukana jokaisessa 
iLED 7:ssa
langattomalla 
tekniikalla

• Älykäs valaisin: aina kirkas ja selkeä 
valo leikkausalueelle

• Fokusointi tapahtuu automaattisesti 
valaisinkuvun liikuttelun jälkeen, kolme 
eri valoalueen kokoa valittavissa

• 3D-sensoriteknologia kompensoi varjot 
pois itsestään
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Kattokeskus
TruPort Aidosti muuntojoustava 

ja helposti muokattava     
pendeli!

• Suunniteltu muuttuviin tarpeisiin
• Helppo ja kevyt käyttää
• Modulaarinen ja tarpeeseen mukautuva
• Turvallinen ja hygieeninen
• Moduulien, hyllyjen ja tarvikkeiden

joustava järjestely sekä asettelu
asennuksen jälkeen
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Kattokeskus
TruPort

HUS Naistenklinikan heräämö
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Leikkauspöydät
TruSystem

• Muuntojoustavissa 
leikkauspöydissä voit valita joko 
pyörällisen, puolikiinteän tai 
kiinteän mallin, tarpeidesi mukaan.

TruSystemin New   
Generation sis. uudet,   
aiempaa keskimäärin 
noin 25 % kevyemmät   
tason osat!
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Teho-osaston sängyt
Hillrom

Hill-Rom Progressa
mahdollistaa potilaan 
toipumista edistävän 
varhaisen liikkuvuuden     
ohjelman!
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Hillrom Progressa
• 227 kg maksimi potilaspaino
• Potilaan varhaisen liikkuvuuden ohjelmaa tukevia, 

valmiiksi ohjelmoituja menetelmiä
• Graafinen ja ergonominen näyttö
• Nopeakäyttöinen vaakatoiminto
• Sängyn yläosan kulman asteiden hälytys
• Eriasteiset vuoteesta poistumisen hälytykset
• Side exit assist-toiminto auttaa potilasta istumaan
• Esteiden havainnointijärjestelmä
• Nopea jalkakäyttöinen CPR-säädin
• Kuljetustoiminto IntelliDrive, jolla voi helposti ja turvallisesti 

siirtää vuodetta
• StayInPlace-toiminto on mekanismi, jolloin sängyn päätyä 

nostaessa potilas ei pääse liukumaan alas, vaan pysyy 
turvallisessa ja mukavassa asennossa ilman paineentunnetta 
selässä



Leikkaussali- ja 
teho-osastohoidon ratkaisut
Kuvantaminen

Jorma Reponen
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Ultraäänilaitteet

Mindray TE7
• Anestesiatoimenpiteisiin
• Kanylointeihin, punktioihin
• Intuitiivinen kosketusnäyttö
• Pienikokoinen, helposti liikuteltava
• Monipuolinen anturivalikoima

CUBEscan jäännösvirtsamittarit
• BioCon-700 vaunu + tarvikekori
• BioCon-900 langaton
• Helppokäyttöinen esikatselunäkymä
• Tarkka ja luotettava mittaus
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Kuvantamisen tarvikkeet
ULTRAÄÄNITARVIKKEET
• Geelit, tulostuspaperit, anturisuojat

SÄTEILYSUOJAIMET
• Säteilysuojaimet henkilökunnalle
• Säteilysuojaimet potilaille
• Siirrettävät säteilysuojaseinäkkeet
• Rakenteelliset säteilysuojat

MAGNEETTIYHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET
• Potilassiirtopaarit, -pyörätuolit
• Instrumenttipöydät, nesteenantotelineet
• Asentotuet jne.



Leikkaussali- ja 
teho-osastohoidon ratkaisut
Tehohoidon laitteet

Antti Huttu
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Diatermialaitteet

• Maksimivirta 300w
• Yleiskirurgia (myös urologia ja neurologia)
• 2 monopolaariliitäntää ja 1 bipolaariliitäntä
• Yhtäaikainen monopaariaktivointi

Miksi:
• Automaattinen 

tehonsyöttö
• Ei rajoituksia muiden 

valmistajien ce-
merkityille tarvikkeille

Vaihda tähän 
oma tuotekuva

Bowa Arc 303 

http://www.bowa-medical.com/uploads/tx_rgslideshow/02_05.jp
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Kirurgiset imulaitteet

• Tehokas ja hiljainen
• -85 kPa  30l/min Medela Basic
• -95 kPa 60l/min Medela Dominant Flex

Miksi:
• On/off kytkin jalustassa
• Serreksen ja Medelan

imupurkit ja pussitMedela Basic ja Dominant Flex
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Verityhjiölaitteet

• 1 ja 2 porttiset
• Monikäyttöisia ja kertakäyttöisia mansetteja
• Audiovisuaaliset hälytykset ja säädöt

Miksi:
• Akkukäyttöisyys 10h
• Nopea mansetin täyttö 

ja tyhjennys
Delfi verityhjiölaite
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Potilaan- ja nesteenlämmittimet

• Monikäyttöinen lämmityspatja
• Voi käyttää patjana tai peittona
• Turvallinen
• Ei rajoituksia muiden lääkintälaitteiden kanssa

Miksi:
• Monikäyttöinen
• Suojat voi pestä 

pesukoneessa

Vaihda tähän 
oma tuotekuva

Astopad



Leikkaussali- ja 
teho-osastohoidon ratkaisut
Potilasvalvontajärjestelmät

Jaana Vilén
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Potilasvalvonta

• Mindray -potilasvalvontamonitoriperhe
• Virtualisoitu keskusvalvonta
• N1-siirtomonitori on sertifioitu myös 

ambulanssi- ja helikopterikäyttöön

Miksi:
• Kokonaisvaltaiset 

ratkaisut 
osastokohtaisesti

Vaihda tähän 
oma tuotekuva
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Potilasvalvonta
• N1 on kevyt (n.1 kg) ja kestävä siirtomonitori
• Suomenkielinen käyttöliittymä kosketusnäytöllä
• Voidaan yhdistää ulkopuoliseen näyttöön ja käyttää itsenäisenä 

monitorina potilaspaikalla
• Voidaan myös yhdistää N-sarjan monitoriin modulaarisesti, 

jolloin potilastiedot siirtyvät automaattisesti
• Tarjolla monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
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Potilasvalvonta
• N-sarjan monitoreihin kuuluu N1, 

N12, N15, N17, N19 ja N22. 
• Monitoreissa on suomenkielinen 

käyttöliittymä kosketusnäytöllä.
• Vitaaliparametrit moduuleina tai 

integroituna.
• Benelink-moduuli mahdollistaa 

3.osapuolen laitteiden 
integraation.

Reaaliaikainen datasiirto
Mindrayn keskusvalvonta-
eGateway-yhdistelmällä 

luodaan suora yhteys 
olemassa olevaan 

potilastietojärjestelmään



Mediq -
terveysteknologian edelläkävijä!
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