Ta bilde. Koble til. Bestem.
Tempus ALS

Tempus ALS
Gjør det mulig
med en ny
tilnærming til
akuttrespons.
Tenk deg å ikke måtte bære en monitor på
8–15 kg (+20 pund) til stedet. Med Tempus
ALS trenger du ikke det.
Tempus ALS er en ny, moderne tilnærming for
overvåking og defibrillering under utrykninger.
Tempus ALS-systemet er konstruert for å la
personalet fokusere på pasienten og ikke
bli distrahert eller hemmet av utstyret de
må bruke. Systemet består av en Tempus
Pro-monitor og en Tempus LS profesjonell
defibrillator.1
Hver enhet kan brukes til å utføre sin
overvåkings- eller behandlingsfunksjon hver
for seg – men enhetene kobler seg trådløst
sammen for å dele data når de er i nærheten
av hverandre. Med to systemer som fungerer
som et, er Tempus ALS en unik løsning for
akuttmedisin.
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Tempus Pro kan bæres i en skulderrem, mens

Med sin pålitelige overføring kan data vises i brukervennlig

Tempus LS kan ligge i en akuttsekk og ta opp

format gjennom hele pasienttransporten, uten at det

svært liten plass. Dette gjør at du kan bruke de

kreves ekstra programvare på en PC, et nettbrett eller en

funksjonene du må bruke, samtidig som det bidrar

mobiltelefon.2

til å redusere risikoen ved å bære tungt utstyr til et

Med sin egen datakommunikasjonsteknologi gir Tempus

skadested.

ALS sanntids strømming av vitale data, kurver og bilder

Tempus ALS gir deg enklere håndtering samtidig

til Philips IntelliSpace Corsiums nettbaserte kliniske

som kritiske behandlingsenheter holdes beskyttet

dashbord.

og tilgjengelige. Til sammen blir dette et kraftig

Tempus ALS er konstruert med kraftige sikkerhets

system som kan plasseres ut på forskjellige

protokoller og gir, sammen med IntelliSpace Corsium

akuttkjøretøy.

databehandling, interaktiv EKG-måling, diagnose og

Når det brukes, gir Tempus ALS doble skjermer

toveis kommunikasjon.

økt synlighet. Under gjenoppliving er en skjerm

Sømløs elektronisk integrasjon med pasientjournal

fokusert på defibrilleringsbehandling og den andre

(ePCR) støtter økt nøyaktighet i journalføring og

på pasientovervåking, mens flere muligheter for

overleveringer. Kliniske og driftsmessige dashbord og

datainnlegging bidrar til å fange opp et spekter av

trådløse oppdateringer kan forenkle og støtte skalerbar

detaljerte og hendelsesutløste data.

utplassering og bruk.
Tempus ALS er liten, men svært robust og fullpakket med
alle funksjonene du trenger.
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Tempus ALS

Tempus Pro
Skjerm
Med sin brukervennlige utforming tilbyr den

Avansert
overvåking og
gjenoppliving
i en kompakt,
modulær
utforming.

2,9 kg (6,4 pund) tunge monitoren en rekke
overvåkingsparametere og -funksjoner,
inkludert9: 12-avlednings EKG for overvåking,
arytmi, ST-elevasjon og QT-segment med
alarmer, kapnografi, NIBP og opptil fire
linjer for invasivt trykk, Masimo SpO2 (SpHb,
SpMet, SpCO, SpOC er tilgjengelige), opptil
to linjer med temperatur, minst 10 timer
og 45 minutter med Li-ionebatteri med
skjermbelysning på 60 %, 6,5 tommers
berøringsskjerm med høy kontrast og NVGegenskaper, IP66 tetthet, fullt integrert kablet
og trådløs kommunikasjon (Wi-Fi, 3G/4G,
Bluetooth, Cat5) og 110 mm skriver5, integrert
innebygd kamera, pluggbar ultralyd og
videolaryngoskopi som tilleggsfunksjoner,
programmerbar integrert behandlingsoversikt
som kan integreres med en ePCR, deles via
e-post eller eksporteres til en USB og sikker,
sanntids dataoverføring selv om forbindelsen
er dårlig.2

Tempus LS
Defibrillator
Den er liten nok til å bo i en akuttsekk.
Tempus LS med manuell defibrillering
veier bare 2,0 kg (4,3 pund).9 Den har et
lite Li-ionebatteri som kan gi 300 støt
på 200 J eller minst 11,5 timer med
EKG‑overvåking når skjermbelysningen er
30 %, IP66 vanntett, sanntids frekvens- og
dybdemålinger for HLR med hørbar og
skjermbasert veiledning, 3-, 4-avlednings
EKG-overvåking, fast og behovsbasert
pacing, synkronisert kardioversjon
og velutprøvd 200 J tofaset avkortet
eksponentialkurve (BTE-kurve).
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Tempus ALS
Avanserte
egenskaper
som gjør
det mulig å
ta klare og
dokumenterte
avgjørelser.
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En plattform
for vekst.
Tempus ALS ble konstruert med tanke på
vekst, i forhold til dine behov og budsjett.
Fordi den bruker universelle teknologiske
standarder og tilkoblinger, er Tempus ALS
bygget for å vokse, tilpasset endringer
i dine behov.
USB og trådløse grensesnitt gir deg utvidet
overvåking og diagnostikk, uten at du
behøver bære på flere enheter, slik som et
videolaryngoskop eller en ultralydenhet
og skjermer.
Dessuten betyr den proprietære
kommunikasjonsteknologien at data
kan lagres, granskes og deles på flere
forskjellige måter.

Ultralyd og
vaskulære
undersøkelser.
En pluggbar ultralydtransduser (ekstrautstyr) kan brukes
for å utvide funksjonene i Tempus Pro-plattformen til
å gi grunnleggende ultralydvurderinger når et detaljert,
høyoppløselig bilde ikke er påkrevet.
• Ultralydprobe på 3,5 MHz for generelle anvendelser
• Ultralydprobe på 7,5 MHz for kanyleinnføring og
vaskulære undersøkelser
• Automatisk opprettelse av en FAST-undersøkelses
rapport for automatisk innlegging i journalen11
• FAST-undersøkelsesrapport kan sendes i sanntid
eller etter hendelsen

Videolaryngoskopi.
Et pluggbart Karl Storz-C-MAC® videolaryngoskop
kan brukes for å støtte videolaryngoskopi for
luftveibehandling.
• En rekke engangs Macintosh og D-blades er
tilgjengelige slik at videolaryngoskopbilder kan vises
på Tempus Pro-skjermen
• Se vitale data, inkludert kapnografi og SpO2 mens
pasienten intuberes
• Stillbilder kan tas og automatisk legges inn
i pasientjournalen
• Stillbilder kan sendes i sanntid eller etter hendelsen
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Philips
IntelliSpace
Corsium
Sanntids
detaljert
dataoverføring
og toveis
kommunikasjon
gir bedre kliniske
beslutninger.

Fordeler
Støtter

Bidrar til

sikker

forbedret

diagnose

pasient

på stedet.

kontakt og
pasient
opplevelse.

Kliniske

8
8

Philips IntelliSpace Corsium er en nettbasert

Ved hjelp av proprietære krypterings- og

programvareplattform som gir tilgang til en kraftigere

dataoverføringsteknologier kan detaljerte og

Tempus ALS.

hendelsesutløste kliniske data, inkludert vitale

Med muligheten til å fange detaljerte nivåer av

data og bilder, deles på en sikker måte i sann tid

kliniske og pasientdata fra stedet gir IntelliSpace

og granskes for toveis konsultasjon for å gi rask

Corsium brukere av Tempus ALS muligheten til å

beslutningsstøtte for kliniske og transportmessige

raskt dele data og samarbeide.

beslutninger og sømløs ePCR-integrasjon.

ePCR-

Støtter

Bedre

Bidrar til å

Reduser

Støtter

Oppgraderbar

integrasjon

befordrings

datasynlighet

forbedre

belastningen

effektiv

maskinvare

forenkler

avgjørelser.

for mer

nøyaktig

ved å

ressursut

plattform for

overlevering

effektiv

heten i

innhente og

plassering.

å optimalisere

av pasienter.

køstyring.

pasient

behandle

investeringen

journalen.

pasientdata.

din.

Driftsmessige

Finansielle
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Philips
IntelliSpace
Corsium
Den gir et
ekstra nivå
med sikkerhet
rundt kliniske
beslutninger.
Tilfredsstill økende krav

Det forventes at du tar viktige avgjørelser hver dag, hvert minutt.

Transport til spesial
helsetjeneste eller
primærlege

Enten du er i en ambulanse og søker medisinsk veiledning, en
driftssjef som ruller ut utstyr i et system eller en medisinsk sjef
som vurderer en klinisk utfordring, er IntelliSpace Corsium der for
å støtte dine kliniske beslutninger med detaljerte opplysninger
og klare veiledninger.
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Viktige fysiologiske pasientdata og
hendelsesopplysninger i sanntid

Gi støtte til kliniske
beslutninger

Optimaliser og effektiviser
pasientpleien

Mål pleiekvalitet

Trådløs konfigurasjon

Hendelsessynkroniserte
fysiologiske data

Overlevering og
ePCR-integrasjon
er sømløs
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Tempus ALS

Utfordringer

og IntelliSpace

Det er tungt å bære utstyret til skadestedet.

Corsium

skadestedet.

Problemer med manuell håndtering –

Støtte til kliniske avgjørelser – Det er
begrenset med data tilgjengelig for støtte på

Pålitelighet – Utstyr blir skadet når det
brukes i uberegnelige situasjoner.

Kliniske avgjørelser – Det er mye å gjøre på

Flere fordeler
for forskjellige
interessenter.

skadestedet, begrenset med tid og kapasitet
for å gi optimal pleie og fullføre journaler.

Styring – Journalføringen kan bli unøyaktig
og dokumentasjon skjer etter hendelsen.

Data og tilkoblingsmuligheter – Upålitelig
dataoverføring og kommunikasjon.
Arbeidsflyt – Pasientoverlevering kan være
en langvarig prosess.
Standardisering – Det er et behov å ha
ens pleiestandard på tvers av alle typer
utrykningskjøretøy.
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Løsningen med Tempus ALS og IntelliSpace Corsium
Modulært system: Monitor på 2,9 kg (6,4 pund) kan bæres i en skulderrem, mens 2.0 kg (4,3 pund) med profesjonell
defibrillator kan ligge i en akuttsekk og ta opp svært liten plass9.
Detaljerte, hendelsesutløste data fanges opp, tidssynkronisert til pasientens fysiologiske data. Sikker toveis
overføring gir rask granskning og beslutningsstøtte. Mulighet for å utvide funksjonene ved å plugge inn USB og
videolaryngoskopi.
Tempus Pro er IP66 vanntett og testet etter standarder for lang levetid. Det er monitoren som flere militære styrker rundt
omkring i verden har valgt, inkludert store deler av NATO, med et rykte som pålitelig og robust. Tempus LS er liten nok til
å ligge i en akuttsekk og ligge der til den trengs. Den kobler seg trådløst opp til Tempus Pro når den er i bruk.
Tidssynkroniserte fysiologiske data samles automatisk inn og berikes med manuelle hendelsesutløste opplysninger
som fanges inn direkte på monitoren. Alle data kan strømmes direkte via en nettleser for rask granskning og inn i en
ePCR. Ingen dobbel dokumentasjon trengs. Under gjenoppliving er en skjerm fokusert på defibrilleringsbehandling
(Tempus LS) og den andre på pasientovervåking (Tempus Pro). Dette begrenser visuelle forstyrrelser og forbedrer
visualiseringen av hendelser, slik at helsepersonell kan fokusere fullt ut på pleie med minst mulig forstyrrelser. Alle
gjenopplivingsdata registreres automatisk og sendes og eksporteres enkelt til ePCR.
Tempus ALS gir automatisert datainnsamling som er tidssynkronisert med hendelser og pasientens fysiologiske data.
Dette settes sammen med manuell, hendelsesutløst datainnsamling.
Alle tidsstemplede gjenopplivingsdata kan også automatisk strømmes inn i valgfri IntelliSpace Corsium for analyse og
granskning.
Tempus ALS gir deg overføring av detaljerte og krypterte data. Dataplattformen vår er utviklet og testet i samarbeid
med militæret.
Behandlingsoversikten (SRoC) kan sendes automatisk til en ePCR med IntelliSpace Corsium-programvaren. Data fra
skadestedet og en nøyaktig sanntids visning av pasientstatus kan overvåkes direkte fra akuttmottaket.
Tempus ALS kan plasseres i alle akuttkjøretøy og akuttsekker/akuttvesker. Trådløse oppdateringer og nettbasert
granskning av data kan gjøre driftsavbrudd så korte som mulig.
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Spesifikasjoner
Tempus ALS er en liten, tofaset defibrillator/overvåker med alle
funksjoner, konstruert for at helsepersonell i utrykking kan gi pleie mer
effektivt:
• Et fullt utvalg av parametere for overvåking av vitale tegn med
håndbok, AED, synkronisert kardioversjon og pacing i en liten og svært
robust pakke
• Bruker den mye brukte, lav-energi 200 J tofasede BTE-kurven
• Liten nok til å muliggjøre nye valg innen transport og utplassering
• Lang batterilevetid – 10 ¾ timer med overvåking med 60 %
skjermintensitet (Tempus Pro) og 300 støt med maksimal styrke
(Tempus LS)
• Beskyttelse mot inntrenging av vann og solide gjenstander i spartanske
omgivelser med klassifisering IP66 (overvåker og defibrillator)
• Pluggbar sensor muliggjør sanntids HLR-måling og -tilbakemelding
• Gir mulighet for registrering av alle vitale tegn, bilder og elektroniske
oppføringer i et brukervennlig format som kan sendes eller deles med
andre enheter og systemer
• Fullt innebygd kommunikasjonsmulighet tillater overføring av data for
alle medisinske og vitale tegn i sanntid6
• Stor fargeskjerm med flere kurvekonfigurasjoner og visning av store tall
• Viser bilder fra ultralyd og videolaryngoskopi på den store
fargeskjermen med tredjeparts ultralydprober og tilbehør for
videolaryngoskopi5
Kontrollgrensesnitt
• Defibrillatorgrensesnittet er gjennom klart merkede knapper
• Overvåkerens brukergrensesnitt består av en berøringsskjerm og enkle
grafisk merkede knapper
• Medikamenter, væsker, terapier og intervensjoner legges raskt inn
i pasientjournalen med Hendelse-knappen
Overvåke alarmer
• Brukerkonfigurerbare synlige alarmer og lydalarmer
• Innstillinger for voksen, barn og nyfødte
• Justerbare alarmer ≤85 dBA på 1 m
• 360° synlige indikatorlys for alarm
Skjerm
• Defibrillator – farge 145 mm (5,7 tommer), 640x480 piksler
• Overvåking – farge 165 mm (6,5 tommer) 640x480 piksler,
130 klux skjerm kan leses i dagslys
• Flere visningsformater som brukeren kan velge
• Høy kontrast-modus, NVG-kompatibel
Skriver5
• Høyoppløselig 113 mm (4 tommer) innebygd termisk skriver
Trender og hendelser på skjermen
• Grafisk og tabellformat for alle vitale tegn-parametere
• Behandlingsoversikt der medikamenter, væsker, terapier og
intervensjoner er angitt

Tempus LS1
Manuell defibrillering
• Tofaset avkortet eksponentialkurve (BTE-kurve) for defibrillering og
synkronisert kardioversjon
• 1–200 J brukerkonfigurerbare energinivåer (1–10, 15, 20, 30, 50, 70, 90,
100, 120, 150, 170 og 200 J)
• Voksen og pediatrisk modus tilgjengelig
• Ladetid: 9 sekunder til 200 J fra første lading
• Tid til støt fra kald oppstart: <15 sekunder til 200 J
• Engangs voksen- og barneputer
AED
• Indikert for grov og fin VF og VT med en pasientimpedans på 25–250 Ω
• Analysetid: 9 sekunder
• Nettfilter: 50/60 Hz eller AV
• AED-algoritme: >90 % følsomhet
• AED-protokoll i henhold til AHA-/ERC-veiledning
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Defibrillator EKG-overvåking
• 1 -avledning overvåking med putene eller 3-avledning via
Tempus Pro-kompatibel EKG-kabel
• Hastighet: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
• Hjertefrekvensområde: 15–300 slag per minutt (bpm) ±5, Nøyaktighet: ±10%
• 50/60 Hz nettfilter
Defibrillator ETCO2-overvåking
• Ekstern visning av ETCO2 med data fra Tempus Pro
Pacer
• Faste og etter behov-modi leveres, overdrive-funksjon
• 0–200 mA ±5 mA pulser
• 40–240 bpm ±1,5 % område
• 20 ms pulsbredde ±5 %
Synkronisert kardioversjon
• Synkroniserer med R-kurvemarkører som vises på skjermen
• <60 ms fra R-bølgespiss
• Går automatisk tilbake til asynkron forsyning etter at støtet er gitt
HLR-tilbakemelding
• Valgfri pluggbar sensor gir tilbakemelding på skjermen av kompresjoner,
rate, dybde og kvalitet
•L
 ydsignaler og meldinger på skjermen gis for å sikre samsvar med
AHA-/ERC-retningslinjer
• AHA-/ERC-retningslinjeinnstillinger kan oppdateres gjennom USB med
en programvareoppdatering fra produsenten

Tempus Pro
EKG-overvåking
•O
 vervåking med 3, 4, 5 og 12 avledninger via standard snepp-elektroder med
automatisk avledningsdetektering
• Hjertefrekvensområde: 30–300 bpm
• Opptak 5 og tolkning av EKG med 12 avledninger
• Inngangsimpedans: >100 MΩ, dynamisk område: ±5 mV AC
• Nøyaktighet: ±3 %, DC offset: ±300 mV DC
• Frekvensrespons: 0,05 Hz til 175 Hz ±3dB
• Samplingsfrekvens: 500 Hz
•F
 ellessignalundertrykkelse: Minimum 95 dB, ekstra filter inkluderer nettfilter,
muskel- og lav- og høypassfilter
• Arytmiovervåking og -alarmer
• Måling av ST-elevasjon og QT-segment med alarmer5
Impedansrespirasjon
• Område: 3–150 o/min • Nøyaktighet: ±2 o/min eller ±2 % alt etter hva som er høyest
Pulsoksymetri
SpO2
• Område: 1–100 %
•N
 øyaktighet (voksen/barn): ingen bevegelse eller lav perfusjon ±2 sifre 70–100 %,
bevegelse ±3 sifre 70–100 %,
• Nøyaktighet (nyfødt): bevegelse, ingen bevegelse og lav perfusjon ±3 sifre 70–100 %
• Signalstyrkeindikator • Perfusjonsindeks: 0,02–20 %
• Respons: <1 sekund forsinkelse • Bruker patentert Masimo SET Rainbow-teknologi
• Bruker komfortabel, vanntett soft-tip-sensor
• Pleth Variability Index (PVI)5
Pulsfrekvens
• Område: 25–239 bpm
• Nøyaktighet (alle aldre): ingen bevegelse ≤3 sifre, bevegelse ≤5 sifre
Total hemoglobin (SpHb g/dl)5
• Område 0–25 g/dl • Nøyaktighet (voksne/barn/pediatri) 8–17 g/dl ± 1 g/dl
Methemoglobin (SpMet)5
• Område 0–99,9 % • Nøyaktighet (voksne/barn/pediatri/nyfødte) 1–15 % ± 1 %
Karboksyhemoglobin (SpCO)5
• Område 0–99,9 % • Nøyaktighet (voksne/barn/pediatri) 1–40 % ± 3 %
Totalt oksygeninnhold (SpOC)5
• Område 0–35 ml av O2/dl med blod
Ikke-invasivt blodtrykk
• Nøyaktighet: ±3 mmHg eller ±2 % (hva som er større)
• Voksent område: 20–260 mmHg
• Pediatrisk område: 20–230 mmHg
• Nyfødt område: 20–130 mmHg
•M
 ansjetter: engangs nyfødte størrelse 1–5, spedbarn, barn, voksen, stor voksen,
lår, mansjettsett

Kapnografi5
Respirasjonsfrekvens
• Område: 1–149 åndedrag per minutt (BPM)
• Nøyaktighet: 0–70 BPM ±1 BPM, 71–120 BPM ±2 BPM,
121–149 BPM ±3 BPM
Microstream ETCO2
• Område: 0–50 mmHg
• Flowhastighet: 50 (42,5 ≤ flow ≤ 65) ml/min, flow målt etter volum
• Bruker Oridion Microstream™-teknologi
• Nøyaktighet: 0–38 mmHg ±2 mmHg, 39–150 mmHg ±5 % av
avlesning +0,08 % per 1 mmHg over 38 mmHg
Kontakttemperatur
• Kompatibel med 2-kanal YSI 400-serien7
• Måleområde: 20–45 °C (68–113 °F)
• Oppløsning: ±0,1 °C (±0,2 °F), Nøyaktighet: ±0,1 °C
Invasivt trykk5
• 2 kanaler, 5 µV/V/mmHg, respons: 0–20 Hz (-3 dB)
• Filtre: 50–60 Hz hakk, område: -99–310 mmHg
• Utvidbar opp til 4 kanaler via USB-modul5
Traumejournal – behandlingsoversikt
• Unik, automatisk oppdaterende elektronisk traumejournal
• Brukervennlig grensesnitt og fullt konfigurerbart gjennom separat
PC‑program
• Halvautomatisk pasientjournalfullføring
• Kan betjenes med hanske på hånden
• Journalen kan sendes med e-post eller deles med ethvert ePCR-system
gjennom et lett implementerbart programvareutviklingssett
• Journalen kan sendes fra enhet til enhet for å følge pasienten gjennom
de forskjellige pleienivåene
• Data kan skrives ut som en .pdf-rapport
• Journalen kan strømmes for sanntids beslutningsstøtte
Innebygd digitalkamera
• Farge 3,2 M-piksel kamera
• Strømmer video med H264-algoritmen (båndbreddeavhengig)
• Bildene legges inn i pasientjournalen
Ultralyd og videolaryngoskopi5
• Valgfri Interson ultralydprober generell anvendelse 3,5 MHz og
ledningsplassering 7,5 MHz
• Valgfrie Karl Storz C-MAC videolaryngoskop og engangsblader
Overvåking av anestesigass5
• Valgfri Masimo ISA OR+ anestesigassmodul for visning av
AA-gass vitale tegn

Batteri og strøm
Driftstid – Tempus LS
• Minst 300 støt på 200 J fra et fulladet batteri
• >12 timers EKG-overvåking fra et fulladet batteri
Driftstid – Tempus Pro8
• Minst 10 ¾ timer (displaylysstyrke på 60 %, EKG, SpO2, ETCO2,
temp x 2 og NIBP hvert 15. minutt)
• Minst 11 ½ timer (displaylysstyrke på 30 %, EKG, SpO2, ETCO2,
temp x 2 og NIBP hvert 15. minutt)
• Opptil 14 timer med strømsparingsmodus for batteriet aktivert10
Batteri – Tempus LS og Tempus Pro
• Oppladbart, brukerutskiftbart litium-ion-batteri
• Ladetid: 3 timer til 90 %3,4
Strømforsyning – Tempus LS og Tempus Pro
• Liten størrelse: 133 x 60,7 x 41 mm (5,24 x 2,39 x 1,62 tommer)
• Klassifikasjon 100–240 V, 50–60 Hz og 115 V 400 Hz 0,5 A
• Kjøretøyadapter 11–27 V DC er tilgjengelig5
Ekstern lader5
• Valgfrie eksterne batteriladere

Fysisk størrelse
Tempus LS
• Frittstående størrelse: 200 mm (7,9 tommer) bred x 164 mm (6,5 tommer)
høy x 72 mm (2,8 tommer) dyp, kube 142 tommer (unntatt klips på baksiden)
• Frittstående vekt: 2,0 kg (4,4 pund) nominell vekt inkludert batteri
Tempus Pro
• Frittstående størrelse: 263 mm (10,3 tommer) bred x 216 mm (8,5 tommer)
høy x 100 mm (3,9 tommer) dyp, kube 346 tommer
• Frittstående vekt: 2,9 kg (6,4 pund) nominell vekt inkludert batteri,
unntatt IP-modul, tilbehør og skriver (med skriver 3,2 kg (7 pund))

Miljø – Tempus LS og Tempus Pro
• Temperaturområde for drift: 0 °C til 50 °C
• Relativ fuktighet: 15–95 % (ikke-kondenserende) bruk og oppbevaring
• Høyde over havet: -200 m til +5486 m (-656 til +18 000 fot)
• Temperaturområde for oppbevaring: -37 °C til +73,3 °C
• Beskyttet mot inntrenging av gjenstander og væsker til IP66 iht. IEC60529
Standarder – Tempus LS og Tempus Pro
• Elektromedisinsk utstyr: IEC 60601-1-12
• Utstyr i fly: RTCA DO-160G, 2010 del 21 kat. M
•O
 vergår kravene i MIL-STD 810G. 26 fall, alle hjørner, kanter og overflater fra
1,22 m (4 fot)
• Kollisjonssikkerhet: 20 g iht DO160E del 7.2 type F
• Vibrasjon: MIL-STD 810G roterende vinge (UH-60 og CH-47), fast vinge
(jetprofil), fast vinge (turboprop-profil), sammensatt kjøretøy med hjul;
bakkekjøretøy iht. EN1789
• Driftsstøt: 45 g iht MIL-STD 810G, 6 g iht RTCA DO-160E
Fester og vesker
• Harde pakkofferter og salvesker er tilgjengelige5
•M
 ekaniske og elektromekaniske fester er kompatible med bakkekjøretøy og
flygende transportmiddel (faste og roterende vinger) som er tilgjengelige5

Kommunikasjon
• System med lav båndbredde som gir medisinske data i sanntid
• All tale-, data- og videokommunikasjon overføres og lagres med bruk av
AES256-kryptering
• Kompatibel med militære IP-radioer og satellittkommunikasjon

IntelliSpace Corsium lisensalternativer
Corsium ReachBak-lisens:5
• Alle medisinske overvåkingsdata, vitale tegn, EKG-er, behandlingsoversikt og
bilder overføres i sanntid
• Tale og video overføres i sanntid12
•O
 verfører 12-avlednings EKG i sanntid og innhenter 10 sekunder på alle
12-avledninger
• Gir analyse- og måleverktøy for 12-avlednings EKG på den overførte EKG-en
• Resultater fra EKG-gjennomgang kan sendes tilbake til Tempus Pro
• Tempus Pro-operatøren kan kvittere på EKG-resultater og angi estimert
ankomsttid
•B
 ilder som mottas fra Tempus kan kommenteres med tekst, farger, former og
grafikk som kan sendes tilbake til Tempus Pro12
Corsium EKG-lisens:5
• Tempus Pro-brukeren kan sende 12-avlednings EKG-er
• Gir analyse- og måleverktøy for 12-avlednings EKG på den overførte EKG-en
Innebygd Bluetooth
• Brukes til kommunikasjon med enhetens tilbehør
• Versjon: V2 EDR klasse 2 (overvåker og defibrillator)
• Automatisk flyt av kodedata fra defibrillator til overvåker
Innebygd USB
• 1 USB-A-kontakt og 1 USB-B-kontakt – defibrillator, 2 USB-A-kontakter –
overvåker
• For bruk med pluggbare invasive trykkmoduler, HLR-sensor, USB minnepinner,
video laryngoskop, ultralydprober osv.
Innebygd 3G/GSM mobiltelefon
•K
 an koble til over 2G GPRS-nettverk (GSM 850, EGSM 900, DCS 1800 og
PCS 1900)
•K
 an koble til over 3G GPRS-nettverk (UMTS 850/ Band V, UMTS 900/Band VIII,
UMTS 1900/ Band II og UMTS 2100/ Band I)
Innebygd Ethernet
•K
 ompatibel med Inmarsat, BGAN, V-SAT og andre bredbånd
kommunikasjonssystemer
• Kompatibel med liten båndbredde (3 kbps) • LAN-grensesnitt: 100Base-TX
• Kobles til via en RJ-45-tilkobling
• Tempus kan kobles direkte til en radio eller via et tilgangspunkt eller ruter
Innebygd Wi-Fi
•8
 02.11b/g • Bruker 128-bit kryptering, WPA2- og WEP-standarder for å
garantere sikkerheten • Smart Wi-Fi-håndtering gjør at brukeren kan skanne og
koble seg til tilgjengelige nettverk
Talekommunikasjon
• Kompatibel med militære hodesett (Peltor, Liberator osv.)
• Talekommunikasjon skjer gjennom et valgfritt kablet eller trådløst Bluetoothhodesett6
• Talekanalen er full dupleks med lav utnyttelse av båndbredden (12 kbps)
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1. Tempus LS og Tempus LS-Manual er ikke godkjente for kommersielt
salg i USA. Tempus LS-Manual er under behandling 510(k).
2. Data fra pålitelig dataoverføring (EDS) strømmes automatisk under

5. Valgfri tilleggsfunksjon.
6. Begrensninger gjelder og det kreves kontrakt med aktuell tjenesteleverandør.
7. Én kanal installert som standard, kanal to er ekstrautstyr.

tidlig vurdering og transport av pasient ved hjelp av EDS-protokoll3

8. Testene er utført uten utskrift.

(Enhanced Data Service). EDS er konstruert for å sikre effektiv

9. Frittstående vekt, Tempus Pro: 6,4 kg (2,9 pund) nominell vekt inkludert

dataoverføring selv når den underliggende forbindelsen er dårlig
eller har lav båndbredde.

batteri, unntatt IP-modul, tilbehør og skriver.Frittstående vekt, Tempus LS:
Nominelt 2,0 kg (4,3 pund) inkludert batteri.

3. Tidene er omtrentlige og avhenger av oppbevarings- og bruksforhold.

10. Display aktivt 50 % av tiden.

4. Tempus slått av under lading, lading tar lenger tid når enheten

11. Ikke tilgjengelig i USA.

er aktiv.

12. Kun i2i ReachBak

