Den nya HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x
Samma kompakta enhet. Fler funktioner.
Hamilton-C1, HAMILTON-T1 och HAMILTON-MR1 ventilatorer är våra mest populära enheter. Dessa
tre ventilatorer kombinerar stor prestanda med en kompakt storlek och är idealiska följeslagare för
alla patientgrupper i olika tillämpningar. Programuppdateringen v3.0.x ger många nya funktioner*
och förbättringar:
Nytt grafiskt användargränssnitt (GUI)
Individualiserad, lungskyddande ventilation med INTELLiVENT®-ASV®
HLR-ventilation
Uppgraderad högflödessyreterapi
Volym Support mode
Digitala lösningar för andningsvård: Hamilton Connect Module och App
Fjärråtkomst till HAMILTON-H900 kontroller och status
Större synlighet för TeslaSpy-larm
En översikt över de funktioner som är tillgängliga på varje enhet finns i tabellen nedan.
* Alla funktioner är inte tillgängliga på alla marknader.
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Det nya grafiska användargränssnittet (GUI)
1

Större synlighet
Den svarta bakgrunden i det nya
användargränssnittet ökar synligheten för
informationen på displayen. Synligheten
är också större under aktiva larm, där de
associerade huvudövervakningsparametrarna
(MMPs) är färgkodade.

3

Hjälp på skärmen
Öppna hjälpen på skärmen genom att vidröra
larmet meddelande för enklare och snabbare
felsökning.

4

Illustrerade förkontroller
Illustrationer har lagts till i förkontroller för att
ge ytterligare vägledning.

2

Ny layout för kurvor
Upp till tre kurvor kan visas samtidigt för en
bättre översikt.
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Individualiserad, lungskyddande ventilation med INTELLiVENT-ASV
I och med introduktionen av INTELLiVENT-ASV finns nu det mest avancerade ventilationsläget från
Hamilton Medical nu tillgängligt på HAMILTON-C1- och HAMILTON-T1-ventilatorer. Det grafiska
användargränssnittet i detta ventilationsläge har optimerats för den kompakta skärmen på dessa
enheter.
INTELLiVENT-ASV tillämpar kontinuerligt individualiserad, lungskyddande ventilation genom att
välja säkert drivtryck, säker mechanical power och säker tidalvolym1. Det säkerställer att patienten
tillbringar mer tid i det optimala syremättnadsområdet, en åtgärd som anses skydda mot hypoxi2
och hyperoxi1,2.
Om du redan använder INTELLiVENT-ASV tillsammans med andra Hamilton Medical-enheter kan du
nu ge ett kontinuum av vård i alla situationer, även under transport.
Kliniska studier visar att INTELLiVENT-ASV:
Kräver färre manuella justeringar än konventionell ventilation, vilket minskar arbetsbelastningen
för vårdteamet2
Anses ha de mest tekniska funktionerna av alla utvärderade lägen när det gäller säkerhet, komfort
och avvänjning3
Följer de senaste rekommendationerna för lungskyddande ventilation när det gäller tidalvolymer
och drivtryck1,4

1 Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov | 2 Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016.
82(6): p. 657-68. | 3 Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. *Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51. | 4 Arnal JM. Intensive Care Med Exp
2016, 4(Suppl 1):A602.

HLR ventilation

HLR ventilation anpassar ventilationsinställningarna
till situationer där HLR utförs. Den nya funktionen
stöder HLR-arbetsflödet med:
Snabbåtkomst till förkonfigurerbara inställningar
Adekvat larm- och triggerjustering
HLR-timer på skärmen
Visning av relevanta vågformer och MMP:er

Uppgraderad
högflödessyreterapi

Syrebehandling med högtflöde* har uppgraderats
för att öka behandlings- och övervakningsområdet:
Maximal flödeshastighet ökade till 30 l/min för
neonatalkategorin och 100 l/min för kategorin
vuxen/pediatrisk**
Maximal flödesbegränsning kan konfigureras
för neonatalkategorin
För flöden upp till 12 l/min kan flödet justeras
i intervaller på 0,5 liter. För flöden högre än 12
l/min är intervallet 1 liter
Flödeshastighetsövervakning tillgänglig
SpO2/FiO2-förhållande finns tillgängligt
som en trend
Avancerad backtryckshantering
*Använd alltid aktiv befuktning vid syrebehandling med högt flöde.
**På vissa marknader kan den maximala möjliga flödesinställningen begränsas.

Introduktion av volymstöd

I volymstödsläge är andetagen volyminriktade och
spontana. Trycket justeras mellan andetagen för
att uppnå måltidalvolymen.
Tillgänglig för alla patientgrupper
Särskilt användbart för neonatalpatienter
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Digitala lösningar för respiratorvård
Vi strävar efter att stödja våra kunder och ge värde för dem under hela arbetsflödet kring
ventilatorn. Den nya Hamilton Connect-modulen och den tillhörande Hamilton Connect-appen är
de första stegen för att förverkliga denna vision. De erbjuder en enkel lösning för att underlätta och
effektivisera ditt dagliga arbetsflöde kring ventilation.
Hamilton Connect-modul
Hamilton Connect Module integrerad i ventilatorn ger HAMILTON-C1/T1 möjlighet till säker trådlös
kommunikation med patientdatahanteringssystem, övervakningssystem och Hamilton Connectappen.
Hamilton Connect-appen
Hamilton Connect App ansluter din mobila enhet till din Hamilton Medical-ventilator och låter dig
komma åt valda ventilationsdata.

Fjärråtkomst till
HAMILTON-H900-kontroller
och status

Aktiva befuktaren HAMILTON-H900 an nu styras
direkt från ventilatorns användargränssnitt, vilket
ökar synligheten och komforten för klinikern:
Övervakningsdata för befuktare är direkt
synliga på ventilatordisplayen
Befuktningsläget väljs automatiskt baserat
på valt ventilationsläge
Dedikerade befuktarlägen för invasiv och
icke-invasiv ventilation samt högflödessyreterapi
Befuktaren synkroniseras med ventilatorns
driftstatus
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Större synlighet för TeslaSpy-larmen
Speglas på ventilordisplayen
De audiovisuella TeslaSpy-larmen på HAMILTON-MR1 speglas nu på både ventilatordisplayen
och larmlampan för bättre översikt.
Ingår i händelseloggen
TeslaSpy-larm ingår nu också i händelseloggen.

Funktion / Alternativ

HAMILTON-C1

HAMILTON-T1

HAMILTON-MR1

HLR-ventilation*







Δ-tecken för tryckinställningsetiketter







Knappen Inaktivera Auto alarm







Inaktivera LPO-läge





X

Förbättrad APV/ASV







Större synlighet för TeslaSpy-larm

X

X



Hamilton Connect-modul

O

O

X

INTELLiVENT-ASV*

O

O

X

Nytt grafiskt användargränssnitt (GUI)







OSI-poäng som parameter





X

Plimit-inställning i kontrollfönstret







Fjärråtkomst till HAMILTON-H900-kontroller och status*

O

O

X

SpO2/FiO2-förhållande som en trend i HiFlowO2-läge





X

TI max tillgängligt i flödescykellägen







Uppgraderad syrebehandling med högt flöde*







Volymstödläge*







 Standard
o

Alternativ

X

Inte tillgängligt

* Inte tillgängligt på alla marknader

För mer information besök www.hamilton-medical.com/compact-device-more-features
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Hamilton Connect App är inte avsedd att ersätta realtids display av data på ventilatorn. ANVÄND INTE appen för att komplettera eller byta
ut någon del av sjukhusets apparatövervakning. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa funktioner är alternativ. Alla
funktioner är inte tillgängliga på alla marknader. INTELLiVENT-ASV är inte tillgängligt i USA. För alla patentskyddade varumärken (®) och
tredjeparts-varumärken (§) som används av Hamilton Medical AG se www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2020 Hamilton Medical AG.
Alla rättigheter förbehållna.

Nya HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x

