SamINTELLI

®

software exclusivo
para criação e gestão de bibliotecas inteligentes
de drogas para bombas de infusão Samtronic.

X

ÁREA DE ATENDIMENTO CLÍNICO - NOVO REGISTRO
Nome da área de atendimento clínico

MEDICAMENTOS
Cadastro de
drogas com a
possibilidade de
35 parâmetros
programáveis.

CENTRO CIRURGICO
Vazão máxima

VTBI máximo

Peso mínimo

Peso máximo

1.200,0

9.999,9

0,25

500,00

mL/h

mL

kg

kg

APLICAÇÃO
CLÍNICA
Identifica os
fármacos, seus
diferentes padrões
e aplicações.

Torna a terapia de infusão
mais segura ao paciente e
mais eficaz à equipe clínica.

* Disponível apenas para os modelos da linha icatu intelli.

Salvar

Cancelar

CATEGORIAS
Classifica o
medicamento
no grupo ao qual
ele pertence, com
opção de seleção
de cores.*

ATENDIMENTO
CLÍNICO
As bibliotecas são
cadastradas
conforme os
setores aos quais
são destinadas.

Com o SamINTELLI® a instituição define os critérios a serem utilizados
com autonomia, segurança e eficiência em seu dia a dia.

CONFIABILIDADE
maior segurança ao paciente e corpo
clínico, prevenindo erros de medicação.
PROTEÇÃO
alertas de programações fora dos
limites estabelecidos.
PRATICIDADE
cadastro de bibliotecas através de
uma ferramenta intuitiva.
AGILIDADE

dados transferidos diretamente ao
equipamento, sem a necessidade de
transportá-lo.
RASTREABILIDADE
acesso a todos os alertas e dados
estatísticos através do relatório DERS.

www.samtronic.com.br

samtronicbrasil

contato.sp@samtronic.com.br
Acesse o
canal do
YouTube
da Samtronic

ANVISA 10188530070

ANVISA 10188530081

MATRIZ:

R. Venda da Esperança,162, Bairro Socorro, São Paulo, SP, Fone: +55 11 2244-7750
UNIDADE FABRIL:

samtronicbrasil

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP, Fone: +55 11 2490-1910
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP, Fone: +55 11 2244-7835

samtronicbrasil

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE, Fone: +55 81 3092-3384

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913
Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante
autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.
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Este software é exclusivo
para bombas de infusão
das linhas ST7000 intelli
e icatu intelli.

