SIPPI® - EN NY STANDARD INOM

TIMDIURES

Sippi - designad för enkel
användning
• Tryck på den gröna startknappen,
anslut slangen till patientens
kateter - klart
• All data sparas och finns alltid
tillgänglig vid patienten
• Automatisering och datalagring
sparar tid för personalen
• Enkelheten gör Sippi lämplig för
hela sjukhuset
Automatisering leder till
kvalitetssäkring
Exakt timregistrering och digital
lagring möjliggör optimerad patientbehandling timme för timme.

Visste du att?
• Timdiures återges sällan i exakta
60 minuters intervaller
• En avvikelse på 7 min påverkar det
avlästa värdet med 12 % felmarginal
• Den vanligaste informationsluckan
är timdiures
Vårdhygien
Den helautomatiska principen
avlägsnar den manuella hanteringen
varje timma. Sensorsystemet visar
en symbol i displayen när det börjar
bli påväxt av biofilm på insidan av
mätkammaren.
Robust och mobil
Sippi är robust och designad för
vardagligt bruk på IVA. Den är lätt att
hantera och vid transport i horison-

tellt läge inaktiveras den automatiskt.
Vid patientmobilisering kan den
enkelt bäras med.
Sippi’s fördelar
• Helautomatisk och mobil
• Digital
• Basenhet med all data tillgänglig
vid patienten
• Drivs av vanliga batterier, inga
sladdar, ingen laddning
• 70% mindre plast än konventionella system gör att Sippi belastar
miljön mindre
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Beställningsinfo
Artikelnummer

Produktnamn

Antal per förpackning

1103

Sippi Base Unit

1

1104

Sippi Base Unit BLE

1

1203

Sippi Disposable Unit

20

Leverantör
Navamedic Medtech AB
Tel: +46 31 335 11 90
medtech@navamedic.com
www.navamedic.com
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