Análises e informações
retrospectivas da perfusão
Inovação. Inteligente.
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Software Acumen Analytics

Informações retrospectivas da perfusão
O software Acumen Analytics permite que você visualize e analise, de forma retrospectiva,
os parâmetros hemodinâmicos previamente monitorados da plataforma de monitoramento
avançado HemoSphere ou da plataforma clínica EV1000, destacando eventos como:
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Principais recursos do software Acumen Analytics
Painel principal de visualização
Com um layout simplificado em blocos, a página principal de visualização
organiza uma lista de todos os arquivos, resumos e comparação de
coortes, proporcionando panoramas práticos.

Parâmetros de tendências
No centro do software Acumen Analytics, ficam os dados dos parâmetros
hemodinâmicos avançados das plataformas de monitoramento.
É possível analisar os dados registrados de parâmetros de pressão e fluxo.

Estatísticas de hipotensão
Essa lista de resumos de casos apresenta estatísticas sobre os principais
cálculos hipotensores, como número médio de eventos hipotensores,
duração de cada evento, número de pacientes de uma coorte que
passaram por um evento hipotensor.

Comparação de coortes
A tela de comparação de coortes permite que você compare dados de
duas coortes de modo retrospectivo. Ao visualizar os dados de hipotensão
intraoperatória, os principais dados são a duração da hipotensão e os
eventos de PAM abaixo de 65 mmHg. A tela personalizável de resumo de
coortes exibe um resumo dos dados coletados para o paciente ou o grupo
de pacientes escolhido.
Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição,
incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos. Produto para saúde de uso profissional
e de venda exclusiva para instituições sanitárias e profissionais da saúde.
Autorizado pela ANVISA HEMOSPHERE 80219050168; Acumen IQ 80219050175.
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