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produkty a služby

Počítače v medicíně v minulosti vykonávaly 
jen kancelářské práce, účetnictví, registrace 
pacientů. Nové objevy a nové technologie, 
jako RFID, Smart card identifikace, Blueto‑
oth, Ethernet a WiFi umožnily využít počítač 
jako multifunkční zařízení.

Medicínské panelové „all in one“ 
neboli „vše v jednom“ počítače na‑ 
jdeme na operačních sálech, jed‑
notkách intenzivní péče, v laborato‑
řích, rentgenovém pracovišti, počíta‑
čové tomografii, ale i na jednotli‑
vých nemocničních odděleních 
u lůžek pacientů, kde slouží k moni‑
toringu a záznamu pacientova zdra‑
votního stavu.

Počítače ve spojení s inter‑
netem jsou přínosem ve 
všech oblastech života. 
V medicíně počítače umož‑ 
ňují rychlejší analýzu dat 
a určení anamnézy a roz‑
hodování pacienta spo‑
lečně s lékařem. Doktoři 
mohou společně lépe spo‑
lupracovat přes internet. 
Zdravotní odborníci sedí‑ 
cí na rozdílných praco‑ 
vištích můžou komuniko‑
vat během několika minut 
pomocí internetu. Lékaři si 
mohou vyměňovat výsledky a zprávy se svými 
kolegy a odvodit závěry rychleji než v minu‑
losti.

Aktualizace v oblasti zdravotnictví, pokrok 
v medicíně, informace o nových metodách 
léčby, mohou dosáhnout obyčejného člověka 
během několika minut, a to díky internetu 
a snadnému přístup k informacím. 

Elvac IPC do svého portfolia zařadil novin‑ 
ku multifunkční all in one počítač IBS‑19, 
který je kombinací medicínského panelového 
počítače a interaktivního terminálu pro paci‑
enta. Terminál je určen pro zdravotnická 
a pečovatelská zařízení a má kombinovaně 

sloužit lékařskému personálu a pacientům, 
kterým má zpříjemnit jejich pobyt a zlepšit 
jejich informovanost a péči.

IBS‑19 nabízí devatenácti palcovou doty‑
kovou obrazovku, která umožňuje intuitivní 

ovládání celého procesu zobrazení při porov‑
návání snímků a prohlížení detailů. LCD 
nabízí uživatelskou Gama korekci rozlišení 
šedi pro přesnější RTG snímky. Příkladem 
použití je prohlížení digitálních rentgenových 
snímků přímo na chirurgickém pracovišti. 
Počítač je poháněn procesory druhé generace 
Sandy Bridge Intel Core™ i3 nebo i5, které 
mají integrovanou Intel HD grafiku, což 
umožňuje nahrávání v reálném čase, video 
přenos, kompresi a dekompresi videa v Full 
HD rozlišení (1 920 × 1 080) bez zatížení pro‑
cesoru. Vylepšený grafický výkon pomůže 
demonstrovat lékařům provedený operační 

výkon s využitím pořízené video dokumen‑
tace při kontrole po operaci.

Počítače IBS‑19 nám díky novým technolo‑
giím budou ukládat data, historii léčby a plá‑
novat její vývoj. Skladovému hospodářství 
nemocničního zařízení umožňují přesnou 
kontrolu zásob, načasování nákupů a logis‑
tiky. Na odborných pracovištích se díky RFID 
a SMART technologie rychleji a přesněji za‑ 
řazují a posílají RTG, CT snímky a vzorky 
z testů a vyšetření.

O počítači IBS‑19 můžeme s jistotou říci, 
že se jedná o multifunkční zařízení, které díky 
mnoha funkcím bude využívané nejen zdra‑
votnickým personálem ale i pacienty.

Vlastnosti využívané při péči o pacienta:
– VoIP telefon
– Video konference
– Přístup k Internetu
– Hudba a filmy na objednávku
– Hry
– DVB‑T Digitální TV
– Komunikace se sestrou
– Objednávka služeb
– Vzdělávání pacientů
– Vyúčtování a platby
– Osvětlení LED pro čtení

Vlastnosti určené pro účinnost v medicíně:
– Uživatelská Gama korekce pro rozlišení šedi
– Integrované Smart Card a RFID
– WLAN a Ethernetové připojení
– Vzdělávání pacientů
– Identifikace medikamentů přes RFID
– Komunikace s personálem
– Integrace do nemocniční informačního 

systému
– Barevné situační podsvětlení obrazovky 

LED světlem

Medicínský panelový počítač IBS‑19 je výrob‑
kem z dílny firmy Pacsmate, kterou ELVAC 
IPC s.r.o. v České republice zastupuje a posky‑
tuje k nim servis a podporu.

Multifunkční medicínský počítač IBS-19
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