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Monitorização que oferece suporte 
ao seu modo de trabalho

MONITORIZAÇÃO INFINITY® 
ACUTE CARE SYSTEM:
−INFINITY M540
−DRÄGER MEDICAL         
COCKPIT®
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“Como posso passar mais
nos cuidados ao paciente?”

tempo diretamente
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nos cuidados ao paciente?”

Repensando a conexão humana
Ao mesmo tempo em que a tecnologia traz 
muitos benefícios para a prestação de cuidados 
aos pacientes, ela pode causar complexidade 
indesejada aos cuidadores. Complexidade que 
tem como consequência que os médicos percam 
mais tempo com as interfaces técnicas e o fluxo de 
trabalho complicado – e menos tempo enfocando 
diretamente as necessidades de seus pacientes.

Acessibilidade e simplicidade
Na Dräger, a nossa resposta ao aumento da 
complexidade técnica e clínica é procurar por 
maneiras que possam simplificar as nossas 
soluções, de modo que os médicos possam 
acessar facilmente os dados dos quais 
necessitam para tomar decisões clínicas com 
base em informações. O resultado é a solução de 
monitorização Infinity® Acute Care System, que 
combina o monitor de paciente portátil Infinity 
M540 com o poderoso Dräger Medical Cockpit®, 
que integra informações clínicas diversas no ponto 
de cuidado. 

Transcendendo as limitações
A solução de monitorização Infinity Acute Care 
System é um avanço na mobilidade, na supervisão 
do paciente e no acesso aos dados. Esta solução 
totalmente integrada em rede permite que um único 
monitor acompanhe o paciente durante todo o seu 
cuidado para minimizar eventos não detectados. 
Ao mesmo tempo, ele abre o fluxo das informações 
sobre os pacientes em todo o hospital e ainda 
mais longe, a fim de oferecer suporte à tomada de 
decisões quando o tempo for fator crítico.
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MoNIToR DE PACIENTE INFINITY M540

Portátil
Leve, durável e confíavel (1,2 kg/ 2,6 ibs, 
incluindo a bateria).

Á prova d’água
Resistente a respingos e submersível 
para proteção contra fluidos*.

*Testado submergindo-se a unidade em 30 cm 

(11,8”) de água por 10 minutos.

INFINITY M500 DoCkING sTATIoN

Conectividade ao sistema
Oferece integração em rede ao sistema e 
comunicação entre o M540 e o Medical Cockpit 
através da fonte de alimentação P2500.

Recarregável
Alimenta o M540 quando fixado, recarre-
gando a bateria para transporte

Transporte sem fio
Quando removido à beira 

leito para transporte pression-
ando-se um botão, os dados 

passarão a ser enviados 
automaticamente sem fios à 

Rede Infinity. 

Móvel
Acompanha o paciente 

através de todo o hospital e 
em ambulâncias.

Tela com giro automático de 180°
Permite remover o M540 de ambos os 
lados do paciente à beira leito ou durante 
o transporte, enquanto, continua a fornecer 
orientação visual adequada.

180°
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INFINITY MADICAL CoCkPIT

Luz de alarme de 360°
Possibilita que os cuidadores visualizem 

os alarmes de qualquer local do leito

Informações integradas
Oferece acesso fácil aos dados dos 
sinais vitais, as aplicações clínicas, à 

rede do hospital e a intranet no ponto 
do cuidado.

Visor com tela ampla       
Tela ampla touchscreen 20” (C700) ou 
17” (C500) que torna fácil visualizar as 

informações  de qualquer ângulo

Resistente a infecções
O design sem ventilador, fácil de limpar, 
reduz o risco de comtaminção cruzada.

o Infinity oneNet integra a monitorização de paciente com e sem fio 
à rede do hospital, o que:
– Assegura a Qualidade dos Serviços [Quality of Service (QoS)] por 

priorizar os dados críticos à vida fornecidos através dos equipamentos 
no ponto do cuidado e dando-lhe uma largura de banda específica;

– Economiza os custos de construção e manutenção de uma segunda 
rede com ou sem fio para os dados de monitorização do paciente;

– Utiliza a arquitetura de rede existente do hospital;
– Oferece serviços para aumentar a segurança, a confiabilidade e a 

disponibilidade da rede.

Rede Infinity

Rede do Hospital
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projetada Monitorização

alinhar
para se 

ao seu fluxo de trabalho

Dados no local da necessidade
Com o Dräger Medical Cockpit, as informações 
clínicas da rede vêm até você. Em um amplo visor 
com tela touchscreen, você pode visualizar os 
dados dos quais necessita à beira leito – incluindo 
o histórico do paciente, imagens de diagnósticos 
e resultados laboratoriais – junto com informações 
hemodinâmicas em tempo real. Se as informações 
demográficas do paciente estiverem disponíveis, 
elas aparecem automaticamente na tela touchscreen 
pressionando-se um botão*. E você ainda pode 
expandir as capacidades do sistema adicionando 
aplicações de TI através de uma interface Web 
ou do Citrix. Ter todas as informações das quais 
você necessita em uma localização conveniente 
economiza tempo e oferece suporte à tomada de 
decisões clínicas com base em informações.
*Requer o Infinity Gateway

Transporte sem fio rápido e seguro
A tecnologia de gerenciamento de dados Pick 
and Go® [pegue e vá] do sistema inteligente de 
monitorização economiza tempo antes e depois 
de cada transporte. Basta remover o M540 e ele 
muda automaticamente para o modo sem fio – 
sem a necessidade de trocar os monitores ou os 
cabos. A segurança do paciente tem o suporte da 
monitorização completa dos parâmetros, alarmes, 
e armazenamento de eventos e tendências que 
é transmitido sem fio à Rede Infinity. Quando o 
monitor for fixado em uma nova localização, os 
dados do Medical Cockpit anterior acompanham 
o paciente ao novo local, propiciando até 96 horas 
de dados contínuos de tendências e preenchendo 
todos os dados de tendências coletados durante o 
transporte.
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Suporte à troca dos níveis de complexidade 
dos pacientes
A condição do seu paciente pode se alterar com 
um batimento cardíaco. O Infinity M540 e o Medical 
Cockpit permitem-lhe adaptar a monitorização 
às alterações da complexidade do seu paciente. 
Por exemplo, você poderá acrescentar acessórios 
MPod® e MCable® para oferecer suporte a 
parâmetros adicionais, conforme necessário.

O próximo passo na interação dos equipamentos
Os componentes de monitorização da Dräger foram 
estrategicamente projetados a partir do zero para 
Interagir, não simplesmente fazer interfaces. Nós 
construímos estações de trabalho abrangentes 
utilizando um protocolo concebido pela Dräger, o 
que assegura que a combinação dos componentes 
da Dräger trabalhe em um nível maior do que 
a soma de suas partes. E, para lhe oferecer 
liberdade de escolha, este protocolo também 
pode ser integrado em equipamentos de terceiros. 
O resultado é um suporte clínico otimizado, 
necessário para a tomada de decisões com base em 
informações, fluxo de trabalho racionalizado e mais 
tempo para atendimento significativo ao paciente.
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Com o suporte dos serviços, acessórios e consumíveis da Dräger
A solução de monitorização Infinity Acute Care System tem o suporte das soluções personalizadas 
de gestão de serviços, acessórios e consumíveis , incluindo programas de serviços que vão desde as 
verificações programadas de manutenção preventiva até as opções de serviços de longo prazo. Para 
ajudá-lo a maximizar a produtividade da solução, a Dräger oferece uma linha de produtos abrangente 
de acessórios e consumíveis de alta qualidade – todos focados em otimizar o desempenho.
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UTI

– Soluções de duas telas com transporte integrado, incluindo monitorização sem fio;
– Conecta-se aos ventiladores Dräger, combina dados respiratórios e hemodinâmicos em        

um único visor, e envia dados através da rede;
– Parâmetros clínicos chave oferecem técnicas minimamente invasivas para a otimização       

de fluidos;
– Interfaces a equipamentos de outros fabricantes.

NEoNATAL

– Utiliza algoritmos específicos para neonatos, incluindo alarmes de risco à vida como 
bradicardia, dessaturação e apneia;

– Oferece suporte ao fluxo de trabalho centrado em bebês da UTI Neonatal consolidando 
informações do monitor, do ventilador Babylog® VN500 e dos resultados laboratoriais no 
Medical Cockpit;

– Reduz alarmes falsos através de ajustes configuráveis de validação de alarmes.

CENTRo CIRÚRGICo

— Simplifica a avaliação pré-operatória, a programação do centro cirúrgico, a documentação 
intraoperatória e as comunicações entre a Unidade de Terapia Pós-Operatória / Unidade de 
Recuperação com as soluções Innovian® Dräger;

— Relatórios de resumo dos casos permitem que os usuários imprimam todos os relatórios 
relevantes apertando uma única tecla;

— Exporta dados aos sistemas de gerenciamento de informações dos pacientes para um registro 
mais completo do paciente;

— Inclui filtragem de UEC [unidade eletrocirúrgica] e modo de Centro Cirúrgico para otimizar   
as configurações e alarmes para o fluxo de trabalho do Centro Cirúrgico.

DEPARTAMENTo DE ATENDIMENTo DE EMERGÊNCIA

— Preenche automaticamente a Admissão / Alta / Transferência do Sistema de Informações      
do Hospital através do Infinity Gateway;

— Economiza tempo mudando sem interrupções da monitorização à beira leito para sem fio       
no transporte;

— Parâmetros escalonáveis se adaptam às alterações no nível de complexidade do paciente;
— Oferece dados complexos de ECG de 12 derivações e de ST na Infinity CentralStation e 

remotamente através do Infinity Symphony Suite;
— Utiliza a tecnologia Masimo rainbow® SET para monitorar parâmetros adicionais no M540.

Uma solução de monitorização que oferece 
suporte a todos os ambientes de cuidados 
intensivos
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sEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

REGIÃo EURoPA CENTRAL 
E NORTE EUROPEU
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
Tel + 49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.com

REGIÃo sUL DA EURoPA
Parc de Haute
Technologie d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, 
França
Tel. +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

REGIÃo oRIENTE MÉDIo, ÁFRICA, 
AMÉRICA CENTRAL E AMÉRICA Do sUL
Dräger Medical GmbH
Branch Office Dubai
Dubai Healthcare City, P.O. Box 505108
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Tel. + 971 436 24 762
Fax + 971 436 24 761
contactuae@draeger.com

REGIÃo AMÉRICA Do NoRTE
Draeger Medical, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, EUA
Tel. +1 215 721 5400
Toll-free +1 800 437 2437
Fax +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com

Fabricante:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemanha
O sistema de gestão da 
qualidade Dräger Medical GmbH 
é certificado em conformidade 
com a ISO 13485, ISO 9001 e o 
Anexo II.3 da Diretriz 93/42/EEC 
(Equipamentos médicos).

REGIÃo ÁsIA / PACÍFICo
Draeger Medical
South East Asia Pte Ltd
25 International Business Park
#04-27/29 German Centre
Singapore 609916, Cingapura
Tel. +65 6572 4388
Fax +65 6572 4399
asia.pacific@draeger.com

sEDE No BRAsIL
Dräger Indústria 
e Comércio Ltda
Al. Pucuruí, 51
Tamboré – 06460-100
Barueri/SP
Tel. +55 11 4689-4900  
Fax +55 11 4191-6606
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Babylog, Infinity, Innovian e Medical Cockpit são marcas registradas da Dräger.
Masimo, rainbow e SET são marcas registradas da Masimo Corporation.
Citrix é uma marca comercial da Citrix Systems, Inc.
Outros nomes e termos de marcas comerciais aqui utilizados são de propriedade intelectual de seus respectivos proprietários.

Este produto pode não estar aprovado para Liberação no Mercado em todos os países


