
Sentinel

Holter
• Downloader optagelser fra forskellige 

arbejdsstationer, også fra fjernsteder, til 
én central server.

• Konfigurerer brugerinterfacet til at 
understøtte din arbejdsgang, koordinere 
procedurer og øge den kliniske 
effektivitet.

• Gennemsyn af rapporter online via 
internetbrowser sparer tid og giver nem 
adgang til kritiske data.

• Administrerer optagelser og data nemt 
og effektivt med én enkelt løsning.

Belastningstests
• Interface til forskellige belastningssyste-

mer fra forskellige steder til ét centralt 
cardiology informationsstyringssystem.

• Integrerer automatiserede belastnings-
rapporter i pdf-format fra andre produ-
centers belastningssystemer i en Sentinel 
patientjournal.

• Download af belastningsordrer og demo-
grafiske oplysninger fra hospitalsinforma-
tionssystemet til at forbedre arbejdsgan-
gen og undgå fejl.

• Tilføjer belastningsdata til patientjourna-
len og optagelser til at forbedre kliniske 
diagnostiske beslutninger.

Hvile-EKG
• Integrerer hvile-EKG fra Spacelabs 

CardioExpress, CardioDirect 12 USB 
og rådata fra mange forskellige 
producenter.

• Batchgennemsyn, analyser og 
sammenligning af 12-aflednings-EKG fra 
enhver Sentinel netværksarbejdsstation 
via web eller på mobilenheder.

• Glasgow-tolkningens algoritme er 
tilgængelig for EKG-genfortolkninger og 
QTc-målinger.

Ambulatorisk  
blodtryk
• Downloader optagelser fra forskellige 

arbejdsstationer, også fra fjernsteder, til én 
central server.

• Understøtter OnTrak 90227, 90217, 90207 
og Tracker NIBP ABP optagere.

• Konfigurerer interface og arbejdslister 
til at forenkle uddannelse og øge 
effektiviteten.

• Giver adgang til rapporter og optagelser, 
der kan downloades og styres eksternt via 
webinterface – især nyttig i forbindelse 
med kliniske blodtryksforsøg.

xDT interface
• Tilslutter og kontrollerer produkter 

fra flere leverandører i kardiologi-
informationsstyringssystemet og øger 
dermed effektiviteten i den kliniske 
arbejdsgang.

• Blander produkter til den bedste samlede 
løsning uden at skulle have forskellige 
systemer.

• Reducerer fejl og arbejdsbyrde ved hjælp 
af ét interface for forskellige produkter 
fra forskellige leverandører.

• Kører tests fra forskellige produkter i 
en sekvens, hvilket giver en integreret 
arbejdsgang.
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Sentinel

Konsolider dine patienters optagelser, 
testresultater og rapporter på et sikkert, 
centralt sted og opnå en højere grad af 
effektivitet i den kliniske arbejdsgang. 

Cardiology informationsstyringssystem
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Nem kontrol af din  
arbejdsgang
Sentinel forenkler styringen af data og enhe-
der og konsoliderer flere forskellige systemer 
i ét brugerinterface, der kan tilpasses dine 
behov og hjælpe med at forenkle analyser, 
reducere behovet for oplæring og strømline 
arbejdsgange.

Vigtigst er, at Sentinel lader dig arbejde som 
du vil og forbedrer din dag-til-dag effektivitet 
og giver mere tid til patienterne.

Forbedrede arbejdsgange giver brugeren 
mulighed for at:

• Administrere forskellige enheder og 
moduler via én enkelt applikation

• Anvende ”test-fokuserede” 
arbejdsgange til at styre alle aktiviteter 
på én skærm med minimal navigation.

• Spore patientgennemløb ved at 
bruge Sentinels ”patientfokuserede” 
arbejdsgang til at styre forskellige tests 
eller aktiviteter fra patientjournalen. 

Afgørende information  
lige ved hånden

Sentinels webbaserede arkitektur og mobile 
platformshjælp giver øjeblikkelig adgang til alle 
patientoplysningerne. Præcis, omfattende og 
problemfri, det giver effektiv patientpleje og 
effektive arbejdsgange.

• Se optagelser og rapporter fra alle 
modaliteter

• Gennemgå patientfilen herunder rapporter, 
kommentarer og den fulde revisionshistorie

• Batchgennemsyn af rapporter er tilgængelig 
via web eller på mobilenheder inklusive 
lægens rapportindtastning og -bekræftelse.

Sentinel Cardiology informationsstyringssy-
stem er en solid, skalerbar løsning til alle dine 
behov inden for diagnostisk kardiologi.

Sentinel er designet til at arbejde for dig. 
Systemet hjælper med diagnosticering og 
patientbehandling ved fuldt ud at integrere 
optagelser, resultater og rapporter på ét 
centralt netværksforbundet sted til sikkert 
og effektivt gennemsyn. Sentinel software 
er yderst konfigurerbar, og fordi det er 
webbaseret, kan rapporter nemt ses eksternt, 
hvilket sparer tid og giver fleksibilitet ved 
klinisk brug.
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Skalerbar fra....

En pc
    TIL....
Netbaseret 
system

Webbaseret 
system

REMOTE 
SITE

HOSPITALSNETVÆRK

MOBILEN-
HEDER

Eksterne og mobile enheder kan få 
adgang til Sentinel fra alle steder 
med netforbindelse.

 TIL....  
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Bringer dig 
til sagens 
kerne
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