Alternatywne placówki
opieki medycznej
Reagowanie na pandemię COVID-19
Zebra optymalizuje alternatywne placówki opieki nad
chorymi na COVID-19 poprzez:
• replikację krytycznych procesów roboczych stosowanych w standardowych placówkach
intensywnej opieki doraźnej;
• skalowanie tych procesów roboczych w alternatywnych placówkach opieki.

TC5X-HC

ZD510-HC i wkłady

ZD410-HC

TC5X-HC

Przyjmowanie pacjentów

Mobilne pobieranie próbek

Zeskanowanie identyfikatora
w celu natychmiastowego
zarejestrowania danych

Pobranie próbki i połączenie danych
z opaską identyfikacyjną pacjenta

Wydrukowanie opaski na rękę
do właściwej identyfikacji

Sprawdzone rozwiązania
do obsługi procesów roboczych
w alternatywnych placówkach
opieki medycznej

Wydrukowanie etykiet
identyfikacyjnych z kodem kreskowym
dla próbki do śledzenia i zapewnienia
dokładności

Rozwiązania firmy Zebra to sprawdzone
technologie zwiększające możliwości,
pozwalające na bezpieczne i szybkie
skalowanie standardowych procesów
intensywnej opieki doraźnej dla
alternatywnych placówek
medycznych
TC52-HC

TC5X-HC

Workforce Connect

DS8100-HC

Kontrola podawania
leków przy użyciu kodów
kreskowych

Stała współpraca
kliniczna
Dostęp do informacji
o pacjencie w czasie
rzeczywistym

Zeskanowanie opaski na rękę oraz
leku w celu obniżenia ryzyka pomyłek
podczas podawania leków i zwiększenia
bezpieczeństwa pacjenta

Łączność personelu
zapewniająca stałą
komunikację

Potwierdzenie w elektronicznym rejestrze
medycznym

Od przyjęcia do wypisu: optymalizacja bezpieczeństwa, szybkości i dokładności w alternatywnych
placówkach opieki medycznej
Natychmiastowa rejestracja
danych redukuje wąskie
gardła i usprawnia procesy
robocze
Rozwiązania niezależne od
Szybkość łączności Wi-Fi i dostępu
do Internetu w czasie
rzeczywistym

Skanowanie dowodów tożsamości
i opasek na rękę ogranicza pomyłki
związane z ręcznym wprowadzaniem
danych, zwiększa dokładność
identyfikacji pacjenta
Umożliwienie bieżącej współpracy
Dokładność personelu medycznego
oraz przepływu informacji
z elektronicznego rejestru
medycznego w czasie rzeczywistym

Skanowanie dowodów tożsamości i opasek
na rękę umożliwia zachowanie ciągłości
opieki bez konieczności zdejmowania
środków ochrony osobistej

Bezpieczeństwo
Rozwiązania wyposażone są w odporną na
i zgodność
środki dezynfekcyjne obudowę gotową do
z wymogami
ciągłego odkażania

Więcej informacji można znaleźć na stronie zebra.com/covid19
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