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Nova pomembna pridobitev na Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec –
prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij
Na Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec smo v lanskem letu, s pomočjo
direktorja podjetij TUS KO-SI d.d. in Puro tehnike d. o. o., Primoža Mlačnika ter njegovih
sodelavcev, pridobili nov prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij bolnikov v intenzivni
negi in terapiji.
Monitor je za oddelek pomembna pridobitev, kajti do sedaj smo uporabljali star dataskopov
monitor. Pridobljeni monitor firme GE Healthcare DASH 4000 ima karakteristike in vse
pripomočke, ki jih potrebujemo za uporabo v pediatriji. Aparat ima 10 inčni LCD monitor primeren
za vse starostne skupine. Omogoča spremljanje pulzne oksimetrije (merjenje kisika v krvi), EKG ja, neinvazivno merjenje krvnega tlaka, merjenje respiracije, telesne temperature. Ima tudi modul za
kapnometrijo (merjenje ogljikovega dioksida v izdihanem zraka). Mogoča je tudi nadgradnja
monitorja z dodatnimi moduli. Vgrajena akumulatorska baterija omogoča uporabo monitorja med
transportom, kar je pri obravnavi kritično bolnih novorojencev zelo pomembno, saj sta porodna
soba in operacijska dvorana lokacijsko ločeni od Enote za neonatologijo. Zvočni in numerični
alarmi pomagajo pri spremljanju stanja pacienta. Aparat ima vgrajen tiskalnik ter omogoča 24urno
grafično in numerično spremljanje vseh naštetih parametrov. Z aparatom smo prejeli tudi vse
pripomočke za uporabo monitorja v različnih starostnih skupinah (od novorojenčkov do
adolescentov).
Prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij je osnoven in zelo pomemben pripomoček
predvsem v urgentnih situacijah. Z natančnim spremljanjem naštetih parametrov lahko ob vsaki
akutni spremembi v stanju otroka takoj hitro in ustrezno ukrepamo.
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Poleg prenosnega monitorja v vrednosti 8.000€, nam je podjetje GE Healthcare podarilo še manjši
oksimeter.

Za izkazano izjemno prijaznost se zahvaljujemo podjetjema TUS – KOSI, d. d. in Purotehniki
d. o. o.
Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
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