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„Covid-19“ stipriai išplitus pasaulyje, tapo akivaizdu, kad pasaulinė sveikatos apsaugos 
sistema iš viso nėra pasirengusi pandemijai. Visame pasaulyje statomos šimtai laikinų 
ligoninių, kad būtų galima suvaldyti didėjančio pacientų skaičiaus antplūdį. Net jei ligoninės 
lovą galima rasti visiems, kuriems jos reikia, medicinos specialistų trūksta ir jie stengiasi 
kiekvienam pacientui skirti reikiamą dėmesį. Būtina stebėti paciento gyvybinius požymius, o 
tam tiesiog nėra pakankamai akių. Dėl užkrečiamos ligos pobūdžio kiekvienas kontaktas, kai  
medicinos specialistas tikrina priėjęs paciento temperatūrą, padidina jo užsikrėtimo Covid-19 
riziką ir dėl to dar labiau sumažina medikų, galinčių padėti, skaičių.

"debesyse"

vietoje



Čia gali padėti ICTUS stebėjimo sistema. Esant dabartinei situacijai 
mes galime greitai išplėsti mūsų belaidžių jutiklių ekosistemą su 
jutikliais, pacientų kūno temperatūros stebėjimui.

Vieną sistemą sudaro „ICTUS PRO100“ bazinė stotis ir 100 belaidžių akumuliatoriais 
maitinamų kūno temperatūros jutiklių. Šie jutikliai belaidžiu būdu gali siųsti matavimus į 
centralizuotą stebėjimo tašką kas minutę. Istorinius duomenis galima peržiūrėti apie 
kiekvieną atskirą pacientą, taip pat gali būti įdiegti perspėjimai, kad medicinos personalas 
būtų informuojamas apie opiausius atvejus, į kuriuos reikia nedelsiant atkreipti dėmesį. 
Visos funkcijos pasiekiamos naudojantis lengvai naudojama telefono programa.

Naujasis „ICTUS“ kūno temperatūros jutiklis yra kalibruojamas gamyklos gyvavimo 
laikotarpiui. Tai reiškia, kad jutiklių nereikia iš naujo kalibruoti lauke (įprastas medicininis 
jutiklis turi būti kalibruojamas kartą per metus).

ypač minkštas ir lankstus laidas

belaidis signalo siųstuvas

medicininio lygio jutiklis, kurio 
tikslumas 0,1 ° C (0,2 ° F)



Pagrindiniai ICTUS sistemos pranašumai:

1  Paprastas ir greitas nustatymas - taupomas laikas, kai skaičiuojama kiekviena akimirka.

2  Tolimas duomenų perdavimas radijo dažniu - leidžiantis aprėpti didelius ligoninės plotus 
iki kelių šimtų metrų.

3  24/7 stebėjimas - pateikiama išsami, lengvai prieinama kiekvieno paciento temperatūros 
istorija.

4  Pritaikomi aliarmai - tai leidžia medicinos personalui nustatyti pacientų, kuriems reikalinga 
neatidėliotina pagalba, svarbą. 

5  Patikimumas - PRO bazinės stoties įmontuota vietinė atmintis garantuoja nuolatinį duomenų 
rinkimą, net jei interneto ryšys sumažėja arba jo nėra.

6  Duomenų apjungimas - tai leidžia centralizuotai rinkti duomenis iš „ICTUS Cloud“ iš visų 
naudojamų bazinių stočių, kad būtų galima išsamiai įvertinti situaciją ligoninėje.

7 Nereikalauja kalibracijos - jutikliai yra kalibruojami gamykloje visam veikimo laikui.

Medicininių jutiklių asortimento išplėtimas yra kitas mūsų plano žingsnis, kuriant naują 
SpO2 jutiklį. Šis jutiklis matuoja periferinį kapiliarų prisotinimą deguonimi - apskaičiuotą 
deguonies lygį kraujyje.

Tikimės, kad automatizuota gyvybinių ženklų matavimo sistema ICTUS gali suteikti reikalingą 
pagalbą sveikatos priežiūros specialistams, sumažinant jų riziką su COVID-19. 
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