
Actim 1ngeni  
-järjestelmä

Nerokasta
käytännöllisyyttä 

Edut

DIGITAALISTA TARKKUUTTA RASKAUDEN SEURANTAAN

Actim 1ngeni -järjestelmä vie testauksen uudelle tasolle.  
Se tekee testauksesta helppoa, nopeaa ja automaattista. 
Raskauden seuranta on siten erittäin luotettavaa ja selkeää.

Hyvin tarkka ja helppokäyttöinen Actim 1ngeni tekee 
testaamisesta ja dokumentoinnista vaivatonta ja  
luotettavaa - niin laboratoriossa kuin hoitotilanteessa.

 Automaatio säästää aikaa ja takaa tulosten  
johdonmukaisen tulkinnan

 Kompakti koko - vie vain vähän tilaa
 Yksinkertainen käyttöliittymä on looginen ja selkeä

 Jäljitettävät tiedot takaavat luotettavan ja kattavan  
dokumentaation

 Muokattavissa vastaamaan juuri sinun ammatillisia tarpeitasi

Actim 1ngeni -järjestelmän ytimessä

Actim 1ngeni -laite on Actim 1ngeni -järjestelmän ydin. 
Se analysoi, näyttää ja tallentaa Actim PROM- ja Partus 1ngeni 
-testien tulokset automaattisesti.

 Actim PROM 1ngeni tarjoaa luotettavan ja kaikille potilaille 
soveltuvan testaustavan sikiökalvojen ennenaikaisen 
puhkeamisen havaitsemiseen. 

 Actim Partus 1ngeni on nopea tapa arvioida ennenaikaisen 
synnytyksen riskiä. 

 Hoitotilanteessa voidaan keskittyä tutkittavaan potilaaseen 
testausprosessin sijaan.

 Selkeät, kattavat ja helposti jäljitettävät tulokset parantavat 
potilasturvallisuutta.

 Testien tulokset tulkitaan digitaalisesti – se säästää aikaa eikä 
tulosten manuaalista tulkintaa tarvita.

Tilaustiedot

Actim 1ngeni -laite, viitenro 19100AC

Testipakkaukset tilataan erikseen 

Actim PROM 1ngeni 10 testin pakkaus, viitenro 30831RETAC

Actim Partus 1ngeni 10 testin pakkaus, viitenro 31931RETAC

Lisävarusteet 

tulostin USB-liitännällä, viivakoodinlukija, ulkoinen akku
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Actim 1ngeni on…  yksinkertaisesti nerokas!

Tallennustilaa jopa 
999 tulokselle.

Jopa 99 valtuutettua 
käyttäjää. 

Kompakti – vie vain 
vähän tilaa hoitotilassa 

tai laboratoriossa.

Jokaisen yksittäisen testin 
kasetissa on QR-koodi,  
joka sisältää testi- ja  
eräkohtaiset tiedot.

Luotettavat tulokset – kaikki tiedot  
jäljitettävissä, esim. käyttäjä- ja 

potilastunnukset, päivämäärä, aika 
ja reagenssitiedot.

Tiedot voidaan syöttää 
käyttämällä joko 

kosketusnäyttöä tai 
viivakoodinlukijaa.

 Täysin yhteensopiva  
Actim PROM- ja Partus 1ngeni  

-testien kanssa.

Tulokset voidaan tallentaa 
USB-muistitikulle tai  

tulostaa USB- tai  
Ethernet-liitännän kautta.

Kuusi helppoa vaihetta:

Automatisoitu ja jäljitettävissä

Testitulokset käsitellään automaattisesti ja ne valmistuvat 
viidessä minuutissa. Käyttämällä Actim 1ngeniä käyttäjän
ei tarvitse valvoa testin tekemistä, tulosten kirjaamista tai
tulkintaa, joten lääkärit ja kätilöt voivat keskittyä potilaan
hoitoon. Laite tarkistaa automaattisesti, että suoritettu 
testi on voimassa. Lisäksi kaikki data on jäljitettävissä 
luotettavuuden varmistamiseksi.

Johdonmukaiset ja luotettavat tulokset

Laite tulkitsee tulokset automaattisesti, joten eri  
käyttäjien tulokset ovat varmuudella vertailukelpoisia.  

Useat laadunvalvontavaihtoehdot mahdollistavat 
järjestelmän täyden hallinnan. Testien ja laitteen toiminta 
voidaan tarkistaa nestekontrolleilla, itsetestauksella ja 
laitetarkistuksilla. Yhdessä nämä ominaisuudet takaavat 
tulosten tasalaatuisuuden ja luotettavuuden.

Mukautuu käyttäjän tarpeisiin 

Laitteen toiminnot ja laadunvalvontamenettely voidaan 
mukauttaa terveydenhuoltoyksikkösi vaatimuksiin.  
Laite voi esimerkiksi muistuttaa käyttäjiään säännöllisesti 
laadunvalvonnan suorittamisesta. Lopputuloksena on 
luotettava ja vaivaton työprosessi.

Helppokäyttöinen –  
kosketusnäyttö ja  

käyttöliittymä, joka on  
saatavilla 15 eri kielellä. TALLENNA DIGITAALISET PROM- JA PARTUS- 

TESTIEN TULOKSET VIIDESSÄ MINUUTISSA

Tulokset näytetään selkeästi:

PROM positiivinen  Sikiökalvot puhjenneet

PROM negatiivinen  Sikiökalvot eivät ole puhjenneet

Partus positiivinen  Kohonnut ennenaikaisen synnytyksen riski

Partus negatiivinen  Erittäin matala ennenaikaisen synnytyksen riski
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