
Guangdong Biolight Meditech Co.,Ltd. 
Add: N0.2 lnnovation First Road,Technical lnnovation Coast, Hi-tech Zone, Zhuhai, P.R. China. 

� 

" ' .. . . 
. ,. 

Tel: +86-756-3399935 Fax: +86-756-3399911 E-Mail: overseas@blt.com.cn Postcode: 519085 www.blt.com.cn P-2021-04 

.. ' 

• 

�BIOLIGHT 

Anyview P séria
Pacienstke monitory

Budúcnosť medicínskych technológií 
Reddot design award víťaz 2021

reddot design award 
winner 2021 
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P Séria 
- P22/P18/P15/P12 -

Výkonný Inovatívny Praktický 

Displej (palce) 12.1 15.6 
Rozlíšenie 1280*800 1920*1080 
Sloty modulov 4 6 
Hmotnosť <5kg <6kg 

18.5 22 
1920*1080 1920*1080 

6 6 
<7kg <8kg 

reddot design award 
winner 2021 

Víťazný svetový produkt ocenený 
za dizajn

Séria P získala ocenenie Red Dot Design Award: Product 
Design 2021. Víťazstvo v tejto medzinárodnej súťaži návrhov 
znamená, že dizajn a funkcie série P sú úplne spĺňajú 
štandardy zdravotníckeho vybavenia a svet ich uznáva. 
Prináša tiež koncepciu firmy Biolight na nepretržitý vývoj 
zdravotníckych pomôcok v prospech ľudského zdravia. 

2021 
reddot design award 



NMT (Neuromusculárne prenosy) 
NMT pomáha určiť hĺbku neuromuskulárnej 
blokády. 

rS02 (regionána saturácia kyslíka) 
neinvazívna metóda priameho merania 
cerebrálnej perfúzie. 
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BIS (bispektrálny index) 
Používa sa na určenie hĺbky sedácie a hĺbky 
anastézie. 

EEG (elektroencefalografia) 
Používa sa na stanovenie zmien mozgovej aktivity, ktoré 
pomáhajú pri diagnostike mozgových porúch. 
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RM (respiratory mechanics) 
Pomáha sledovať fungovanie ventilátora / 
anestézie a funkciu dýchania pacienta.

C.O. (cardio výstup) 
Zlatý štandard na monitorovanie kriticky chorého 
pacienta na zabezpečenie okysličenia tkaniva. 

Diagnostické plyny 
C02, 02,AG 

Respiratory Mechanics 
RM 

Pulzná oximetria 
Sp02 

Monitorovanie parameterov 
všetkých životných orgánov

Hemodynamika 
IBP/PPV/PWAP, ICG,C.O. 

CNS monitoring aktivity 
BIS, EEG, rS02 

Kardio monitoring
12 zvodov ECG, ARR/ST, QT/QTc 

Neuromukulárne prenosy 
NMT, TOF 



P1 
Pacient na prvom mieste
Urgentná starostlivosť - transport  - kontinuálna starostlivosť

Vonkajšia 
starostlivosť

Sanitka

Bezproblémový transport
Monitorovanie pacienta na každom mieste starostlivosti 
Od vonkajšej starostlivosti až po transport v nemocnici. Jednoduchým zasunutím 
transportného monitora P1 do pacientskeho monitora môže séria P realizovať 
bezproblémový transport z exteriéru, sanitky, operačnej sály, do zobúdzacej miestnosti JIS. 

 Operačná 
miestnosť

ICU 

Pooperačná 
JIS

Displej
Hmotnosť
Batéria
Rozlíšenie
Vstavaný modul

Rozširujúce moduly

Transportný držiak

I 

5.5 inch touch screen 
<0.9kg 
8 hours continuous operation 
1280*720 
Co2 
Masimo,Nellcor Sp02 
Suntech NIBP 
Sidestream/Mainstream C02 

Dokovacia stanica



GCS (Glasgow Coma Scale) 
Poskytuje metódu na hodnotenie úrovne vedomia v 
reakcii na definované podnety. 

a11irubin ...,. ·D·" o,,., IZi"" 

- eo" o,,,. IZi"" 

1 D"-' EZJ,_,.,_, o,.c-u 

0""·' 0·"· 

Omo 

The patient meets the criteria far sepsis saeening. Ple.1se make a oomp1ellem1i e jud9'111'nt on tile clmical leaturrs 

qSOFA« 

BOA (Balance of Anesthesia) 
Zameranie na príslušné parametre počas priebehu operácie. 

EWS (Skóre včasného varovania) 
Pomáha identifikovať včasné príznaky zhoršenia 
stavu a rýchlo určuje stav pacienta. 
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No Motor Response 

Sepsa prehľad
Pomáha skórovať a viesť liečbu sepsy na 
základe pokynov SSC 2012. 
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Pokročilé bezproblémové sieťové pripojenie 

Séria Anyview P podporuje integráciu do nemocničnej siete s cieľom dosiahnuť efektívnu správu údajov o pacientovi 
prostredníctvom špičkovej technológie pripojenia.  

Cez modul Biolink možu byť prístroje prepojené s inými lekárskymi prístrojmi, ako sú napríklad anestéziologické 
prístroje. Spolu s centrálnou stanicou Biolight sú údaje o pacientovi a ďalšie údaje zdieľané v nemocničnej sieti a 
podporujú klinickú diagnostiku. 

Biolight centrálna monitorovacia stanica

• 
• P séria pacientský monitor 

610LINK 

Anestéziologický stroj Biolink 



Unikátny monitor infúzie
Zvýšte bezpečnosť intravenóznej infúzie 

Unikátny modul s funkciou sledovania kvapiek, ktorý dokáže 
sledovať rýchlosť kvapkania a zaškrtiť infúznu hadičku na konci 
infúzie. Pomáha zdravotníckym pracovníkom nastaviť rýchlosť 
odkvapkávania a poskytuje pacientovi bezpečnejšiu infúziu.

Unikátny 
hlasový asistent

• Pomáha zdravotníckym pracovníkom prikázať zariadeniu, aby
robilo úkony hlasovými povelmi.

• Znižuje riziko krížovej kontaminácie, pomáha udržiavať
aseptickú techniku.

• Skracuje čas potrebný na obsluhu stroja. Umožnenie rýchlejšiu
diagnostika a rýchlšie liečbu.

Distribučná sieť

Od roku 2005 si Biolight vytvoril mladý a efektívny medzinárodný marketingový tím. S dlhodobým predajným personálom 
umiestneným po celom svete, ktorý navštevuje a slúži zákazníkom, vytvoril Biolight stabilnú globálnu distribučnú sieť. Ako 
dlhodobý partner popredných svetových lekárskych inštitúcií sa globálny predaj spoločnosti Biolight rozšíril do viac ako 150 
krajín a regiónov a získal si široké uznanie lekárskych inštitúcií v USA, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku a ďalších krajinách. 
a regiónoch. 




