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Agilia® Connect

Et infusionssystem fra Fresenius Kabi

Volumetriske pumper Sprøjtepumper
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Agilia SP TIVA

Agilia SP TIVA WiFi

Agilia og Vigilant er registrerede varemærker tilhørende Fresenius Kabi i udvalgte lande. På grund af vores politik vedrørende kontinuerlig 
produktudvikling samt ændringer i standarder, kan de beskrevne funktioner ændres. Kontakt os venligst for de mest opdaterede oplysninger.
Dette medicinske udstyr er reguleret af sundhedsmyndighederne. Nogle er CE i henhold til European Medical Device Directive. 
Andre er CE0123.

Brugervenlig, robust, alsidig 
og nu også netværkstilsluttet 
på tværs af hele hospitalet via wifi

• Intuitiv: Hurtig start inden for 25 sekunder

• Fleksibel: Op til 19 forskellige konfigurationer

• > 650.000 førstegenerations Agilia pumper er allerede installeret verden over

Volumetrisk infusionspumpe Sprøjtepumpe

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk
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Agilia Connect er et nyt infusions-
system, som giver dig kontrol over 
dine pumper fra jeres Fresenius Kabi 
Centerium server.

Med Vigilant Software Suite kan du 
sikkert konfigurere og opdatere dine 
pumper, uanset hvor du befinder dig. 

Vigilant® Software Suite: 
Intuitiv, kraftfuld og sikret kontrol

Sikkerhed
Vigilant® Master Med

• Hurtig konfigurering og opdatering af lægemiddelbibliotek

• Tilpasset forskellige specialer og handlinger

• Intuitiv brugerflade med hjælpefunktion

Kvalitetsforbedring
Vigilant® Insight

• Kompatibel med hospitalets sikkerhedsregler

• Optimerer lægemiddel- og apparaturanvendelse

• Reducerer driftsomkostningerne og øger 
investeringsafkastet

Sikret datastyring 
Centerium

• Enkel medicin- og pumpehåndtering

• Simpel integration med hospitalets IT-systemer

• Opdaterede online kommunikationsstandarder

Infusionsstatus
Vigilant® Sentinel

• Øger patientsikkerheden ved at forudse 
infusionsafslutning

• Centralmonitorering reducerer alarmer

• Infusionsoverblikket forbedrer 
effektiviteten og giver mulighed for 
prioritering af opgaver

Agilia® Connect

Tag kontrol. Let.

* Agilia Partner: Vedligeholdelsessoftware

*

Intuitiv, kraftfuld og sikret kontrol

Hurtig konfigurering og opdatering af lægemiddelbibliotek

Tilpasset forskellige specialer og handlinger

Kvalitetsforbedring
Vigilant® Insight
Kvalitetsforbedring

Software til auto-
dokumentation
Vigilant® Bridge

• Software til enklere kobling 
mellem Agilia Connect pumperne 
og sygehusets elektroniske 
patientjournal

• En økonomisk bæredygtig 
investering ved at anvende et 
standardsprog, HL7 og IHE-profiler


