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Kære Spacelabs-kardiologikunde, 

                                                                

Når udviklingen fortsætter med at udvikle sig i den globale spredning af COVID-19, anerkender vi de 

ekstraordinære udfordringer, som sundhedsorganisationer og de samfund, de betjener, står overfor. Hos 

Spacelabs er vi og vores distributionspartnerselskaber forpligtet til at støtte dig i pleje og beskyttelse af dine 

patienter og personale og deres familier. Nedenfor finder du en oversigt over specielle handlinger, vi 

udfører for at sikre, at du har det udstyr og den support, du har brug for i denne periode. 

 

Modtagelse, installation og klargøring af udstyr til brug 

Vores felt supportledere og partnerselskabers ingeniører vil hjælpe med at planlægge og komplet 

installation af vores udstyr, herunder specifikke beskyttelsesforanstaltninger for lokalt og partnerpersonale. 

Vores supportteam er klar til at hjælpe vores partnere med at sørge for at nyt udstyr er til rådighed så 

hurtigt som muligt for at maksimere deres effektive brug og sikkerhed for patienter og alt klinisk personale. 

Vi kan tilbyde yderligere slutbrugertræning. 

  

Ambulatorisk EKG-registrering og analyse - fjernbetjening 

Alle tilslutninger kræver naturligvis nærhed til patienten, og det forventes, at kardiologiske afdelinger kan 

udsætte ikke-presserende undersøgelser i den indledende COVID-19-periode. Der er dog et vedvarende 

niveau for arbejde med at gennemgå og styre optagelser. Sentinel og Pathfinder kan opsættes og bruges 

eksternt hjemmefra, men husk, at din IT-afdeling i øjeblikket har kapacitetsproblemer såvel som lokale 

politikker. Vi kan rådgive om dette gennem de sædvanlige supportkontaktnumre. 

  

Vejledning omkring desinfektion og COVID-19 
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Spacelabs indeholder detaljerede procedurer til rengøring, desinfektion og sterilisering af 

patientovervågning og diagnostisk kardiologisk udstyr. Disse og specifikke COVID-19-

desinfektionsoplysninger, der følger CDC-retningslinjer, offentliggøres på vores websteds side om 

rengøringsinstruktioner. 

 

Ekstra udstyr 

Vi ser en øget efterspørgsel efter yderligere leverancer, især Hvile-EKG-maskiner. Vi styrer forsyningskæden 

for at øge produktionsmængderne og sigter mod at levere så hurtigt som muligt og at bevare denne 

kapacitet så længe som det er nødvendigt. Indtast venligst ordrer så hurtigt som muligt. 

 

Vi er her for dig 

Spacelabs overvåger fortsat udviklingen og følger anbefalinger fra relevante nationale myndigheder og 

internationale organer, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Centers for Disease Control 

(CDC). Da situationen fortjener yderligere handlinger, kan du være sikker på, at vi vil tage dem. 
  

Tak for at du bruger Spacelabs produkter, 

Spacelabs Healthcare Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien-Stillehavet, se mere på: 

www.spacelabshealthcare.com 

 

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os / Corona LifeCare A/S, som din lokale distributionspartner. 

 

På vegne af Spacelabs Healthcare og Corona LifeCare A/S 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birte Hedegaard Jensen                                                                         

CEO / Direktør 

M: +45 2711 5408               

birte@coronalifecare.dk                                                                                                                                                             
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