
Specialization through Innovation

Sensium®
Wireless Vitals Monitoring

Vroegtijdige detectie van de  
verslechtering van de patiënt



OKSELTEMPERATUUR

GOUDEN STANDAARD METING VAN VITALE FUNCTIES

VERBINDING MET 
GROOT BEREIK

Sensium® Bridge met een 

bereik tot 100 meter, lagere 

installatiekosten omdat elke 

Sensium Bridge tegelijkertijd 

verbinding kan maken met 

16 patches.

VERVANGBARE  
ELEKTRODEN 

Behoud van de 

signaalkwaliteit tijdens een 

batterijduur van 5 dagen, 

indien gewenst kunt u de 

elektroden verwijderen en 

de pleister met nieuwe 

elektroden terugplaatsen.

PROBLEEMLOZE 
ROAMING

De pleister maakt 

probleemloos verbinding 

met een Sensium®-bridge 

binnen bereik, patiënten 

kunnen vrij rondwandelen 

zonder omvangrijke 

apparatuur.

Beter dan huidtemperatuur-

meting, vervanging van 

kerntemperatuurmeting.

HOUDING 

Rapporteert de houding van 

de patiënt met behulp van 

versnellingsmeter.

ACTIVITEIT 
 
Rapporteert de activiteit 

van de patiënt met 

vooraf gedefinieerde 

activiteitsprofielen.

ADEMFREQUENTIE

Impedantiepneumografie, 

beter dan extractie van 

ademhalingssignalen  

uit ECG.

HARTSLAG

Hartslag meten door middel 

van een ECG is bete rdan 

een hartslag meting met 

een Cuff/SPO2 sensor.

Verslechtering van de patiënt kan 

onopgemerkt plaatsvinden tussen de 

geplande observatierondes. Dit kan ernstige 

en kostbare gevolgen hebben.Sensium® 

is een discreet, draagbaar, draadloos 

systeem dat verpleegkundigen helpt om 

de vitale gegevens van patiënten buiten 

intensive-careafdelingen te bewaken. 

Slimme algoritmes verwerken en analyseren 

voortdurend alle patiëntgegevens en 

genereren gerichte meldingen wanneer 

patiënten verslechteren, zodat de verpleging 

zich op een efficiënte manier kan richten op 

patiënten met wie het slechter gaat.

KLINISCH EARLY WARNING SYSTEM



ZIEKENHUISWAARDIGE 
ZORG THUIS

Sensium biedt ziekenhuiskwaliteit bewaking, 

in het comfort van de patiënt thuis. Het gebruik 

van hetzelfde systeem zorgt voor een naadloze 

overgang van ziekenhuis naar thuis. Een 

eenvoudige plug and play Bridge met cellulaire 

verbinding zorgt overal voor betrouwbare 

gegevens.

PRE-ZIEKENHUIS OPNAME

Geschiktheid voor chirurgie en de 

behoefte aan ziekenhuis beoordelen 

vóór opname.

ZIEKENHUISOPNAME

Verslechtering in een zo vroeg 

mogelijk stadium opsporen 

en ingrijpen om efficiëntere 

gezondheidszorg te verlenen. 

POST-ZIEKENHUIS

Monitor patiënten met dezelfde 

ICU-grade technologie in alle 

zorgomgevingen. 

ACUTE ZORG, OVERAL BESCHI

Sensium monitoring kan de veiligheid van patiënten op elke locatie verbeteren, door de vroegste tekenen 
van verslechtering te detecteren. Sensium kan worden gebruikt tijdens het gehele traject van de patiënt 
en levert betrouwbare gegevens in alle zorgomgevingen, ter ondersteuning van klinische beslissingen.



ELECTRONISCHE 
OBSERVATIES

Sensium® biedt de mogeli jkheid om 

aanvullende patiëntgegevens in te voeren, in 

combinatie met eerder ingevulde hartslag-, 

ademfrequentie- en temperatuurwaarden 

van de Sensium®-pleister, om een Early 

Warning Score (EWS) en klinische respons te 

berekenen. 

De tijdsduur tot de volgende observatieronde 

wordt duidelijk weergegeven. De EWS en 

klinische responsen van Sensium® zijn 

configureerbaar, zodat u ze kunt afstemmen 

op uw observatiebeleid.

De configuratie van de Sensium® EWS 

ondersteunt NEWS2 en de ‘Think Sepsis’-

campagne. 

PATIËNTGEGEVENS WAAR EN WANNEER 
ZE NODIG ZIJN

U kunt meldingen van verslechtering van patiënten, de geschiedenis 

van de vitale gegevens van patiënten en de huidige vitale gegevens 

raadplegen op verpleegstations of onderweg via de mobiele 

Sensium®-app. Indien nodig kunnen patiënten handmatig of 

automatisch worden geëscaleerd voor onderzoek door senior clinici. 

Sensium® gebruikt de standaard HL7-protocollen voor eenvoudige 

integratie met het ziekenhuissysteem voor opname, ontslag en 

overplaatsing.



TEGEN DEZELFDE KOSTEN

MEER 
PATIËNTEN 

BEHANDELEN

VERBLIJFSDUUR

9%
HEROPMAMECIJFER

RESULTEERT IN

OF

HET GEBRUIK VAN SENSIUM KAN LEIDEN TOT EEN BESPARING 
VAN €525 PER PATIËNT, €800K PER AFDELING/JAAR2

KLINISCHE VOORDELEN VAN IMPLEMENTATIE

• Comfortabele, lichte, niet-
opvallende pleister  

• Zekerheid van voortdurende 
bewaking

• Groter veiligheidsgevoel

GEMAK VAN DE PATIËNT

• Uit een casestudy van vijf 

vooraanstaande Europese ziekenhuizen 

bleek dat Sensium de eerste tekenen 

van achteruitgang aan het licht bracht, in 

condities zoals boesemfibrilleren, sepsis 

en pyrexie, voordat er handmatige vitale 

waarnemingen werden gedaan4.

EERDERE INTERVENTIE3

• Een vroegtijdige opsporing van 

verslechtering kan leiden to een 6 uur 

eerdere opsporing van sepsis dan bij 

standaardzorg.1

EERDER SPESIS 

Meer dan 20 peer-reviewed gepubliceerde literatuur heeft de volgende klinisch gevalideerde voordelen 
aangetoond:

TEGEN GEREDUCEERDE KOSTEN

KORTERE AFNAME VAN

ECONOMISCHE VOORDELEN

& 45%

DEZELFDE 
HOEVEELHEID 
PATIËNTEN 
BEHANDELEN
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Blood and Fluid Warming
Fluido®

Fluid Warming
Fluido® Irrigation Sensium®

Wireless Vitals Monitoring
Thermoflect®
Heat Reflective Technology

Broncoflex®
Single-use Bronchoscope

Mistral-Air®
Forced Air Warming

Verzendt hartslag, ademfrequentie, okseltemperatuur
activiteit en houding 

Probleemloze roaming: volledige bewegingsvrijheid in 
het hele gebied dat gedekt is door bridges

Wegwerpbatterij: geen risico op kruisbesmetting

Batterijduur van 5 dagen

Opslag van 3 uur aan gegevens

Licht en comfortabel voor patiënten

Gebruikt standaard ecg-elektroden

Bestand tegen douchen (IP54)

PATCH

Verbinding met ziekenhuisnetwerk:
     -   Wi-Fi 802.11 b/g
     -   Ethernet
     -   Cellular

Verbinding met netwerk via een protocol voor 
draadloze communicatie met ultralaag vermogen

Verbinding met het grootste bereik

Stroomvoorziening: Voeding via Ethernet (ziekenhuis)

220-240V Stroomvoorziening (home)

Max. aantal pleisters per bridge: 16

Max. aantal bridges per netwerk: 250

BRIDGE

iOS® Android® app 

Eenvoudige, intuïtieve interface

Weergave van en reactie op meldingen

Overzicht van vitale gegevens van de patiënt

Early Warning Score berekenen

Beheer van patiënten (met inbegrip van escalatie)

Weergave van geschiedenis vitale gegevens/EWS

APP & 
DESKTOP

Gebruikersinterface voor ziekenhuisartsen

Koppelt patiëntgegevens aan Sensium®-pleister

Meldingen beheerd om in de bestaande workflow te 

passen

Configuratie van slimme meldingsalgoritmen

Analyseopties voor rapportagegegevens

LINK

FDA 510(k)-goedkeuring

CE markering (class IIa)

WETGEVING

CONTACT

Sensium® Patch

Sensium® Bridge

Sensium® Link
(Server Software)

Kan via HL7 
worden 
geïntegreerd met 
het ziekenhuis-
systeem

Desktop 
programma 
op het 
verpleegstation

Meldingen 
en volledige 
functionaliteit in 
apps

UITGEBREIDE UITROL
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