
Centrala monitorująca Philips IntelliVue iX

Najwyższej klasy stanowisko centralnego nadzoru nad parametrami życiowymi pacjentów do obsługi 
w systemie przewodowym lub bezprzewodowym kardiomonitorów i urządzeń telemetrycznych 
Philips IntelliVue oraz defibrylatorów Philips HeartStart.

System PIIC iX udostępnia szereg rozbudowanych aplikacji analitycznych umożliwiających bardziej szczegółową 
analizę zarejestrowanych danych. Systemy PIIC iX obsługują oddziały szpitalne z pojedynczymi, lokalnymi 
bazami danych lub rozbudowane placówki opieki zdrowotnej z sieciami obejmującymi cały szpital, do 1024 łóżek i 
z łączami do szpitalnych systemów informatycznych, zewnętrznych źródeł czasu, systemów przywoławczych i 
systemów zarządzania badaniami EKG.

Funkcje nadzoru obejmują:

• Elastyczne możliwości konfiguracji Ekranu Głównego umożliwiają dostosowywanie systemu do różnych 
potrzeb.

• Sektor pacjenta na Ekranie Głównym umożliwia konfigurowanie prezentacji przebiegów graficznych i 
pomiarów, map ST oraz symboli oznaczających różne statusy kliniczne (DNR, Grupa pacjenta, stan 
naładowania akumulatora).

• Możliwość prezentacji do 12 aktualizowanych na żywo przebiegów w każdym sektorze pacjenta.

• Na każdym monitorze można wyświetlać od jednej do czterech kolumn z danymi pacjentów.

• Okno pacjenta umożliwia wyświetlenie do 18 przebiegów i 50 wartości liczbowych.

• Możliwe jest przeglądanie danych rejestrowanych na bieżąco i zapisanych wcześniejszych danych 
pacjenta monitorowanego przez inny system PIIC iX w tej samej lub w innej jednostce klinicznej (sesja 
przeglądu).

System PIIC iX w konfiguracji sprzętowej HP rp5800 umożliwia obsługę do 10 sesji przeglądu.

• System umożliwia zarządzanie grupowaniem łóżek w celu ich przydziału pod opiekę pielęgniarkom.

• Nawigacja z wykorzystaniem ekranu dotykowego oraz myszy i klawiatury, a także dopracowany interfejs 
użytkownika w monitorach pacjenta IntelliVue, ułatwiają szybkie poznawanie funkcji i możliwości 
systemu.

Możliwości konfiguracji sektorów pacjentów

• Rozmiar i układ - system umożliwia dodawanie lub usuwanie zaawansowanych aplikacji do klinicznego 
wspomagania decyzyjnego, takich jak ST lub STE Maps 1

• Przebiegi i wartości numeryczne - użytkownicy mogą zmieniać przebieg lub wielkość przebiegu oraz 
wartości liczbowe bezpośrednio w sektorze pacjenta.

• Progi alarmowe - możliwa jest również zmiana progów alarmowych oraz włączanie i wyłączanie 
alarmów. Również te funkcje dostępne są z poziomu sektora pacjenta.

• Zmniejszanie sektora - nieużywane w danej chwili sektory można zmniejszyć. Później, gdy monitoring w 
danym sektorze zostanie wznowiony, sektor zostanie automatycznie przywrócony i wyświetlony 
ponownie na ekranie.

• Wybór przebiegów - system może wyświetlać dowolne z następujących przebiegów: EKG, przebiegi 
pletyzmograficzne, ciśnienia, czynności oddechowej, EKG, czynnika, wentylacji i przebiegi RT 
(Realtime). 



• Wybór wartości liczbowych - bezinwazyjny pomiar ciśnienia, puls, SpO2, ciśnienie, czynność 
oddechowa, EEG, czynnik, temp. went., SvO2, wartości liczbowe ST

Zarządzanie pacjentami

Użytkownicy kliniczni mogą zarządzać każdym pacjentem począwszy od przyjęcia, po transport, transfery i 
wypisy; mogą również zarządzać urządzeniami przypisanymi do poszczególnych pacjentów.

Transfer pacjenta

System umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie pacjentów do nowych łóżek. Wymaga to przeniesienia urządzenia 
IntelliVue X2 lub MMS w nowe miejsce i podpięcia ich do nowego monitora lub wybranie dokładnej lokalizacji 
łóżka w urządzeniu PIIC iX lub przy łóżku pacjenta. System można skonfigurować tak, aby pozostał przypisany 
do pacjenta po jego przeniesieniu. Zapisane dane zostaną przeniesione na nowe łóżko. Dzięki sieci szpitalnej 
możliwe jest zapewnienie nieprzerwanego monitoringu.

Przechowywanie i przeglądanie danych

System umożliwia przechowywanie dla każdego pacjenta danych z monitoringu z okresu do 7 dni (pełnych 
raportów i przebiegów EKG, parametrów, alarmów i zdarzeń). Ponadto pełne raporty EKG są dla każdego 
pacjenta automatycznie rejestrowane przez okres do 7 dni po wypisaniu ze szpitala (pod warunkiem ustawienia 
odpowiednich kryteriów usuwania danych, dane z ostatnich 24 godzin monitoringu pacjenta będą pozostawać 
przez cały czas dostępne w okresie do 6 dni od wypisania pacjenta). Informacje na temat wypisanych pacjentów 
są również udostępniane przez serwis www., przez okres do 7 dni.

Funkcje przechowywania danych:

• Graficzna i tabelaryczna prezentacja trendów z okresu do 7 dni

• Przechowywanie przebiegów: do 12 przebiegów z okresu 24, 48, 72, 96 godzin lub 7 dni

• Przechowywanie co najmniej danych pacjenta/pełnego raportu EKG z ostatnich 24 godzin przez maks. 6 
dni po wypisaniu pacjenta

• Przechowywanie wszystkich 12-kanałów EKG przez maks. 7 dni po wypisaniu pacjenta

Obsługa procedur przyłóżkowych i centralnych

System PIIC iX umożliwia też zdalne sterowanie Monitorami Pacjenta, np. ustawianie limitów alarmowych, 
alarmów arytmii i ich ponowne uczenie, co pozwala na wdrażanie procedur scentralizowanej opieki 
pielęgniarskiej. Systemy PIIC iX obsługują również różne procedury realizowane przy łóżku pacjenta, począwszy 
od przyjęcia ze szpitalnego sytemu ADT, przez przypisywanie urządzeń i personelu, po transfer pacjentów.

Pomiary i alarmy

W systemach PIIC iX zastosowano wiodące rozwiązanie firmy Philips - kodowanie kolorami, które umożliwia 
wizualną identyfikację pacjentów, których dotyczy alarm, oraz istotność alarmu z poziomu Ekranu Głównego. Do 
sygnalizacji alarmów i ich istotności stosowane są wielopoziomowe, akustyczne sygnały alarmowe. Kryteria dla 
alarmów i do przechowywania i rejestrowania zdarzeń mogą być skonfigurowane na unit-szerokiej podstawie 
(zabezpieczonej hasłem) i modyfikowane przez użytkowników dla poszczególnych pacjentów. Poszczególne 
alarmy pacjenta, z wyjątkiem alarmów poziomu czerwonego, można w łatwy sposób włączać i wyłączać.

Funkcje pomiarów i alarmów obejmują:

• Wykorzystująca kody barwne prezentacja alarmów oraz dźwiękowe powiadomienia o przekroczeniach 
progów alarmowych pacjenta i poziomy alarmowe arytmii: czerwony, żółty, niebieski oraz INOP.



• Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii w oparciu o sygnały EKG Philips IntelliVue ST/AR, obejmująca 
wykrywanie migotania przedsionków (Afib) i końca migotania.

• Możliwość dostosowywania ustawień alarmów i monitorowania arytmii umożliwiająca obsługę do 3 profili 
pacjentów dla pacjentów monitorowanych z wykorzystaniem telemetrii.

• Generowanie szerokiej gamy inicjowanych ręcznie lub automatycznie raportów na drukarkach 
laserowych, lub 2-kanałowych zapisów wstęgowych na rejestratorze Philips Recorder.

• Możliwość wykorzystania funkcji Alert Data Integration2 do przesyłania tekstowych komunikatów 
alarmowych do szerokiej gamy mobilnych urządzeń przywoławczych.

• Rejestrowanie i przechowywanie alarmów i zdarzeń w Logu Audytowym  

Monitorowanie odcinka ST

Algorytm analizy odcinka ST/AR ST analizuje dane z kanałów EKG pacjentów dorosłych przekazywane przez 
telemetrię i monitory pacjenta. Algorytm ten mierzy wzniesienia i obniżenia odcinka ST i generuje alarmy oraz 
zdarzenia w oparciu o dwa ciągłe sygnały z kanału ST. Analizowane są pobudzenia, zarówno wystymulowane 
przedsionkowo, jak i niestymulowane, natomiast nie są analizowane pobudzenia wystymulowane komorowo ani 
ekotopiczne pobudzenia komorowe. System PIIC iX obsługuje alarmy STE (wzniesienie ST) z wykorzystaniem 
limitów STEMI (ST Elevation Myocardial Infraction).

System PIIC iX prezentuje i kreśli wartości obliczane ST (do dwunastu) i które zgłaszane są jako alarmy przez 
urządzenia przyłóżkowe. Bliższe informacje na temat monitoringu odcinka ST można znaleźć w nocie aplikacyjnej 
zatytułowanej "ST Segment Monitoring Application Note".

Monitorowanie odcinka QT/QTc

Algorytm Philips QTc zwiększa czytelność krytycznych zmian u pacjentów dorosłych, u dzieci i noworodków 
zagrożonych zespołem długiego odcinka QT oraz Torsades de pointes. Wartości QT/QTc mogą być analizowane 
jako trendy w formie tabelarycznej i graficznej i mogą być poddawane ocenom historycznym oraz analizom w 
funkcji "Horizon trends", w celach zarządzania protokołami. Ciągłe pomiary mogą być wykonywane na podstawie 
sygnałów z wszystkich dostępnych odprowadzeń: z podstawowego lub z dowolnego innego. Alarmy mogą być 
konfigurowane w celu zapewnienia obsługi protokołów klinicznych.

Aplikacje do analiz klinicznych

Dla systemów PIIC iX  oferowany jest bogaty zbiór aplikacji klinicznych, które pomagają lekarzom w analizowaniu 
stanu pacjentów i w ocenie przebiegu ich leczenia. Aplikacje do analiz retrospektywnych wyświetlają historyczne 
dane fizjologiczne w różnych formatach interaktywnych obejmujących: przebiegi, postać graficzną i tabelaryczną, 
trendy i zdarzenia. Dzięki opcji konfiguracji dwumonitorowej dane te są dostępne w formie skonsolidowanego 
widoku na jednym monitorze, co zapewnia przejrzystszą prezentację statusu pacjenta. Specjalistyczne aplikacje 
analityczne umożliwiają "inteligentną" interpretację stanu fizjologicznego pacjenta w następujących 
specjalizacjach: hemodynamika, parametry oddechowe, neurologiczne i serca. Poniżej przedstawiono listę 
dostępnych aplikacji analitycznych:

Analiza ogólna Ta aplikacja wyświetla historię danych w formie pulpitu z przebiegami, zdarzeniami i 
danymi w formacie wykresów lub tabel.

Przeglądanie alarmów Umożliwia wyświetlanie zdarzeń alarmowych, które zostały automatycznie zapisane, jak 
również wstęg, które zapisano ręcznie.

Analiza zarejestrowanych 
12-kanałowych danych EKG

Umożliwia analizę retrospektywną 10-sekundowych nagrań 12-odprowadzeniowego 
EKG wykonanych przez monitory pacjenta IntelliVue.

Analiza hemodynamiczna To okno analizy specjalistycznej wyświetla informacje na temat hemodynamiki, 
powiązane przebiegi, wartości liczbowe, wykresy i listy zdarzeń.

Analiza funkcji To okno analizy specjalistycznej wyświetla informacje na temat czynności oddechowej, 



oddechowych powiązane przebiegi, wartości liczbowe, wykresy i listy zdarzeń.

Analiza neurologiczna To okno analizy specjalistycznej wyświetla różne informacje neurologiczne, powiązane 
przebiegi, wartości liczbowe, wykresy i listy zdarzeń.

Analiza funkcji serca To specjalistyczne okno analiz przeznaczone jest do prezentacji informacji na temat 
pacjentów z chorobami serca. Umożliwia ono przeglądanie retrospektywne 
zarejestrowanych przebiegów EKG, wycinków ST i map ST. Umożliwia ono również 
retrospektywną analizę 10-sekundowych nagrań 12-kanałowych przebiegów EKG, 
zrekonstruowanych metodą EASI w przypadku współpracy z przyłóżkowymi monitorami 
pacjenta i systemami telemetrii obsługującymi standardy EASI i Hexad.

Analiza sygnałów ze zredukowanej liczby wyprowadzeń EASI i Hexad

Systemy PIIC iX obsługują 12-odprowadzeniowe systemy EKG typu EASI lub Hexad. Aplikacja do analiz 
sercowych umożliwia retrospektywne przeglądanie dostępnych przebiegów EKG. Przebiegi EASI i Hexad 12-
odprowadzeniowe przebiegi EKG są eksportowane w formacie XML.

Funkcje IT

System PIIC iX spełnia wymagania IT dotyczące bezpiecznego i opartego na standardach rozwiązania, dobrze 
wpisującego się w istniejącą infrastrukturę i mogącego sprawnie komunikować się ze szpitalnymi systemami 
informatycznymi. System PIIC iX obsługuje następujące standardowe praktyki branżowe IT:

• wysoka dostępność, dzięki zastosowaniu VMWare

• uwierzytelnianie użytkowników - uwierzytelnianie lokalne

• centralna dystrybucja aktualizacji oprogramowania antywirusowego i zabezpieczeń

• obsługa sieci w warstwie 3

• protokoły DNS/DHCP wykorzystujące serwery DNS klienta

Import danych HL7

System ADT: Pacjenci mogą być przyjmowani bezpośrednio z poziomu monitora przy łóżku pacjenta, o ile w 
systemie skonfigurowano taką możliwość. Dostępne są również dodatkowe pola na dane demograficzne, które 
ułatwiają ustalanie tożsamości pacjentów.

Laboratoria: System PIIC iX obsługuje dane wejściowe z laboratoriów, obsługując funkcje Philips ProtocolWatch 
Sepsis.

Eksport danych HL7

System może wysyłać komunikaty w formacie HL7 zawierające dane zarejestrowane przez system PIIC iX (dane 
o parametrach monitora pacjenta, dane z urządzeń zewnętrznych, dane na temat alarmów i obliczenia funkcji 
fizjologicznych) do skonfigurowanych systemów EMR. Obsługiwana jest wersja 2.3 i 2.4 formatu HL7. 
Komunikacja realizowana jest w oparciu o protokół TCP/IP. Wszystkie dane liczbowe pacjenta są eksportowane z 
wykorzystaniem standardu HL7.

Analiza i eksport danych 12-odprowadzeniowych

System umożliwia przechowywanie do 30 konwencjonalnych 12-odprowadzeniowych badań EKG dla każdego 
pacjenta. Do 15 z nich można zabezpieczyć przed zamazaniem w pamięci. Wszystkie przechowywane przebiegi 
EKG mogą zostać wyeksportowane do systemu kardiologicznego.

Sieć www



PIIC iX Web to objęta licencją aplikacja webowa, która zapewnia dostęp do danych retrospektywnych z poziomu 
przeglądarki www. Dane te są udostępniane poprzez klienckie przeglądarki www, mobilne aplikacje klienckie i 
portal korporacyjny. Funkcjonalność ta zapewnia dostęp do:

• wyboru pacjenta

• funkcji przeglądu alarmów wraz z funkcją eksportu wstęgi przebiegów

• funkcji analizy ogólnej

• funkcji analizy 12-kanałowych danych EKG

Możliwości konfiguracyjne

Elementy sterujące monitoringiem, formaty wyświetlania, reakcje na alarmy i format prezentacji danych pacjenta 
mogą zostać skonfigurowane zgodnie z preferencjami użytkownika, przy użyciu prostych narzędzi Konfiguracji 
Systemu. Konfigurację obejmującą cały oddział wykonuje się z poziomu chronionych hasłem aplikacji. Dane 
mogą być jednak modyfikowane indywidualnie, dla poszczególnych pacjentów. Zawsze możliwa jest również 
archiwizacja konfiguracji systemu. Utworzone archiwa można następnie wykorzystać do szybkiego odtworzenia 
konfiguracji po aktualizacji oprogramowania.

Powiązane produkty:

System telemetryczny

Kliniczny system informacyjny ICCA


