
ResMed.comStrømforsyning ikke vist

Online respiratorisk pleje i hjemmet
Få hjælp til at styre dine patienters hjemmebehandling med ResMed Connectivity Module (RCM), 
som leverer trådløs forbindelse til dine Astral™- og Stellar™-ventilatorer. Det giver dig mulighed for 
nemt at overføre behandlingsdata direkte fra dine patienters ventilatorer til vores sikre netværk.

Derved har du altid adgang til trådløse, cloud-baserede ventilatorer i patienternes hjem. 
Fjernovervågning af patienter har aldrig været så enkel. Med online adgang via AirView™ eller 
AirView Exchange kan du få detaljerede oplysninger, så du altid er godt forberedt inden det næste 
hjemmebesøg.
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Få oplysninger om alle faser i behandlingen
ResMed Connectivity Module giver dig mulighed for at følge dine ventilerede patienter fra 
den indledende diagnose til den mere langvarige behandling. Med daglige online-opdateringer 
kan du fra distancen følge udviklingen uden at skulle downloade oplysninger manuelt, hvilket 
betyder, at du kan fokusere på at opfylde dine patienters behandlingsbehov mere effektivt.
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RCM med Astral RCM med Stellar

Produktkoder

RCM1 EUR 27202

Tekniske specifikationer
Dimensioner  
(H x B x L)

kun RCM: 134 mm x 44 mm x 150 mm. 
Stativet øger højden med 3 mm og bredden med 6 
mm.

Vægt kun RCM: 280 g
Stativet øger vægten med 30 g, og vægbeslaget øger 
vægten med 10 g.

Strømforsyning 
(PSU)

AC 100–240 V, 0,35–0,70 A, 50–60 Hz 
DC 24 V, 1.25 A
Kabellængde 1,8 m
Klasse II, egnet til løbende drift
Normalt strømforbrug: <3 W
Maksimalt strømforbrug: <5 W

Kassens 
konstruktion

Fremstillet i flammehæmmende termoplast og 
silikone

IEC 60601-1 
klassifikation

Bærbart udstyr, der ikke kan være i drift under 
transport

Kompatible  
ResMed-soft-
wareversioner

AirView: 4.1 eller nyere
Astral: SX544-0401 eller nyere
Stellar: SX483-0250 eller nyere

Trådløst modul Anvendt teknologi: 3G/2G

Vigtige funktioner
• Slankt, holdbart og let design

• Enkel brugerflade med farvekodede LED-statuslamper

• 3G-trådløs forbindelse med høj hastighed og god dækning

• USB-kabelforbindelse til ventilator for hurtig og nem 
tilslutning 

• Automatisk forbindelse til AirView ved opstart

• Sikker patientidentifikation baseret på totrinsgodkendelse 
af apparater 

• Mulighed for integration med patientstyringssystemer via 
AirView Exchange
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