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Novinka v sortimentu medicínských systémů je inteligentní panelo-
vý počítač POC-W22A-H81 z dílny firmy IEI Integration. POC-
W22A-H81 je určen pro zdravotnická a pečovatelská zařízení, kde 
má kombinovaně sloužit lékařskému personálu a pacientům,  
kterým má zpříjemnit jejich pobyt a zlepšit jejich informovanost 
a péči. 

POC-W22A-H81 je vybaven integrovanými proce-
sory 4. generace s 22nm tech-
nologií, které zaručí rychlé 
zpracování náročných grafic-
kých a výpočetních ope-
rací. Dotyková obrazovka 
s úhlopříčkou 21,5 palců 
pracuje s projekční kapa-
citní technologií ve Full HD 
rozlišení a umožňuje intui-
tivní vícedotykové ovládání 
a prohlížení detailů na sním-
cích.  Počítače POC-W22A-H81 
umí díky volitelným funkcím inte-
grované čtečky 1D/2D čárových kódů, RFID 
a SMART technologii rychle a přesně praco-
vat s identifikací, RTG a CT snímky, léky 
a vzorky z testů a vyšetření.

Přední krytí počítače je IP65 a posky-
tuje kompletní ochranu proti prachu 
a stříkajícím kapalinám. Ochranné 
plastové pouzdro celého zařízení ob- 
sahuje antimikrobiální přísadu, která 
odpuzuje povrchové bakterie a zastavu-
je jejich šíření, rozmnožování či přežití. 
Medicínský počítač POC-W22A je navrh-
nut v kvalitním designu s jednoduchou bez-
šroubovou montáží pro snadnou údržbu a servis. 
Volitelným vybavením je záložní baterie, která 
umí poskytnout záložní napájení až na 30 minut 
v případě výpadku dodávky energie. Tato funk-
ce poskytuje ochranu před narušením kritic-
kých léčebných operací nebo ztráty dat o paci-
entovi. Medicínské terminály jsou obvykle rozptýleny 

v mnoha různých místech po celé nemocnici a je těžké efektivně 
všechny tyto systémy řídit. Naprostou inovací, která je řešením  
pro ovládání počítačů, je chytrý nástroj IRIS, který je určen pro 
vzdálenou správu a dohled počítačů přes webové rozhraní. Po- 

mocí modulu IRIS lze vzdáleně 
aktualizovat software i BIOS 
počítačových systémů, restar-
tovat, zapínat, vypínat nebo dia-
gnostikovat celá PC bez ohledu 

na to, kde v nemocnici se nachá-
zejí. Další předností je i vzdálený 
dohled s možností zasílání chybo-
vých hlášení na e-mail nebo přes 
SNMP server. 

O počítači POC-W22A-H81 můžeme 
s jistotou říci, že se jedná o multifunkční zaří-
zení, které díky mnoha vyspělým funkcím 

bude přínosem nejen pro zdravotnický personál 
ale i pro pacienty. Díky své 
nadčasové výbavě se stal 
držitelem ocenění v komu-
nikační oblasti „COMPUTEX 

Best Choice Award“ 
pro rok 2014.

Více podrobnějších 
informací o medicín-
ských počítačích získáte 
na webových stránkách 
společnosti ELVAC a.s. 

(www.elvac.eu), která je 
distributorem výrobce IEI  
Integration na českém trhu 
a disponuje technickým záze-
mím a zkušenostmi, které těmto 
výrobkům vdechují život. Sou-
časně nabízí široké portfolio prů-

myslových počítačů a komponent 
na míru vašemu stroji nebo aplikaci a to vše 

s rozšířenou zárukou až na 5 let.
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