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Snelle resultaten 
snelle zorg

ARITMIEDIAGNOSTIEK

LifeScreen™ Pro-eventscreeningssysteem



Het Spacelabs LifeScreen Pro-eventscreeningssysteem is de sleutel tot 
een hoge diagnostische opbrengst voor patiënten met vermoedelijke of 
intermitterende aritmie en biedt snelle, ondersteunde analyses waar en 
wanneer dat nodig is, zodat patiënten zo snel mogelijk verder kunnen gaan 
in het zorgtraject. Interactieve tools helpen deze uitgebreide en relevante 
analyse te verfijnen met slechts een paar klikken.

Beter inzicht in minder tijd

LifeScreen Pro bespaart analysetijd en kan snel na teruggave van de recorder 
een resultaat geven. Gebruik het om opnames te beoordelen, wat zeer snelle 
resultaten oplevert voor een groot deel van de opnames. 

LifeScreen Pro is een element van de Spacelabs Runway™-architectuur, zodat 
u het met gemak kunt integreren in uw informatie-ecosysteem.

De slimme manier 
om te handelen
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Met Holter-opnamen tot 30 dagen kwantificeert LifeScreen Pro aritmische gebeurtenissen, inclusief de belasting en het atriumfibrilleren 
burden, en correleert het met de symptomen van de patiënt.

Zoek significante
aritmie van 

3 miljoen

 Snelle 
 analyse van max.
 30 dagen
     doorlopende ECG

of meer
hartslagen
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Intelligent samenwerken voor hoge teamprestaties 

Met Spacelabs kunnen opnames en rapporten vrij worden verplaatst tussen recorders en analysesystemen voordat ze aan het 
EPD worden doorgegeven voor een bredere toegang. Gebruik LifeScreen Pro voor eventscreening van 30-dagen-gegevens 
van de Eclipse™ Mini diagnostische patchrecorder en ook om gegevens van de Eclipse™ Pro uitgebreide Holter-recorder te 
beoordelen. LifeScreen Pro kan ook complexere ECG-segmenten doorgeven aan het Pathfinder® SL-systeem voor uitgebreide 
Holter-analyse en een grondigere evaluatie, waarbij een tweede opname soms overbodig is.

Sentinel-systeem voor het beheren van cardiologische informatie 

VERZAMELEN BEGRIJPEN DELEN

Veilige toegang via 
het web, ook mobiel, 
voor alle diensten 
en organisaties

Eclipse Mini 
diagnostische 
patchrecorder

Pathfinder 
SL-systeem voor 
Holter-analyse

LifeScreen 
Pro-eventscreen-
ingssysteem

Eclipse Pro uitgebreide 
Holter-recorder

Help patiënten de resultaten van de 
diagnostische test te begrijpen door het 
uitgebreide samenvattende rapport samen te 
bekijken. Met lokale toegang tot LifeScreen Pro 
hoeft u niet te wachten op een externe 
service om het rapport te leveren, waardoor 
een tweede bezoek soms overbodig is.
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Gebruik de intelligentie, 
behoud de controle

Bekijk en bewerk snel gebeurtenissen en voeg de meest ernstige 
gebeurtenissen toe aan het samenvattingsrapport. Het ECG kan snel 
en duidelijk worden bekeken om de analyse te verifiëren, gebieden 
van artefacten op te ruimen en gebeurtenissen te identificeren. 
Scrol- en zoomfuncties zijn beschikbaar op een enkel scherm  
of op een gesynchroniseerd tweede scherm.

Atriumfibrillatie-episodes worden automatisch gedetecteerd, maar 
kunnen ook snel worden bekeken en bewerkt voor het eindrapport. 
LifeScreen Pro heeft ook een gebeurtenistrend voor ECG-analyse 
van maximaal 30 dagen, inclusief een hartslagbereikgrafiek die 
kan worden gebruikt om perioden van hartslagfluctuaties en 
hartritmestoornissen te identificeren.

Het analyseren van 3 miljoen hartslagen of meer vereist buitengewone ondersteuning. LifeScreen Pro biedt slimme automatisering 
en stelt u in staat om de gegevens te controleren en deze interactief te gebruiken. De analyse omvat de totale belasting, 
atriumfibrillatie en de abnormale geleidingsstoornissen. Met het analysedashboard houdt u de controle. 

Slimme workflow met begeleide bewerking  
en tools

Trends bieden meer inzicht
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Help patiënten om u de 
informatie te geven die  
u nodig hebt

De smartphone-app maakt het uw patiënten, ook jongere 
mensen met een goede lichamelijke conditie, gemakkelijk 
om gebeurtenissen te selecteren en op te nemen. 

Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de recorder de 
gebeurtenistekst direct in de opname opnemen, waardoor 
het niet nodig is om de patiëntgegevens uit een papieren 
dagboek te lezen en handmatig in te voeren. Dit bespaart  
tijd en helpt overnamefouten te voorkomen. 

Symptomatische gebeurtenissen kunnen worden bekeken, 
aangepast, toegevoegd aan het eindrapport en gecorreleerd  
met niet-symptomatische aritmie. 

“ Wat ik het meest 
effectief heb gevonden 
in de training is het 
bieden van praktische, 
realistische scenario’s 
en zoveel mogelijk 
bruikbare tijd. Ik wil er 
zeker van zijn dat onze 
klanten voorbereid 
zijn op elke mogelijke 
situatie waarmee ze te 
maken krijgen.”

–  Brandon Stark  
Specialist klinisch onderwijs 
Spacelabs Healthcare 
VS

“ Ik ga door tot ik dat 
moment zie dat de 
klant het begrijpt.”

Ons team  
is uw team



Betekenisvol overzicht
Het verpakken en delen van uw diagnose is waar uw kennis tot leven 
komt. Spacelabs maakt het gemakkelijk om een overzicht te krijgen van 
aritmie in uitgebreide opnames.

Eenvoudige, relevante rapporten 

Bewerk gebeurtenissen en genereer rapporten voor onmiddellijke 
distributie naar andere artsen of het patiëntendossier, of bekijk ze samen 
met een patiënt met behulp van het handige resultatendashboard. 
LifeScreen Pro is geschikt voor het beoordelen van Holter- en patch-
opnamen, het verkorten van doorlooptijden en het identificeren van 
segmenten die van bijzonder belang zijn.

Ga diepgaand te werk wanneer dat nodig is 

LifeScreen Pro kan segmenten van Eclipse Mini-opnames doorgeven 
aan Pathfinder SL voor een meer diepgaande analyse, wat de 
gedetailleerde diagnose kan versnellen en een tweede opname 
overbodig kan maken.

Werken waar u wilt

Bespaar tijd en moeite door de opname voor te bereiden en te 
downloaden, te analyseren en te rapporteren vanaf elke fysieke locatie 
die u verkiest. Het Spacelabs Sentinel®-systeem voor het beheren van 
cardiologische informatie is toegankelijk vanaf elke webclient, dus u 
kunt een desktop, tablet of mobiel werkstation gebruiken om te werken 
vanuit andere kamers in een ziekenhuis, privékliniek, huisartsenpraktijk 
of scancentrum.

Sentinel beheert ook gegevens van Spacelabs OnTrak ABP, rust-ECG,  
stress-apparaten en apparaten van derden. Met eenmalige aanmelding 
en op rollen gebaseerde toegang ondersteunt het de eisen en 
voorschriften voor gegevensbescherming met versleuteling van 
gegevens, een beveiligde verbinding en een audittrail.
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Eindrapporten kunnen de resultaten van 
maximaal 30 dagen tonen met onder meer 
opmerkingen, grafieken, een uitgebreide 
sectie van het atriumfibrilleren, een 
correlatie van symptomen van de  
patiënt en relevante ECG-strips.



Altijd bij  
de hand
Spacelabs is een pionier op 
het gebied van moderne 
aritmiediagnostiek en blijft 
oplossingen bieden die 
u helpen de ervaring te 
bieden die uw patiënten 
verwachten, terwijl ze u 
helpen uw middelen te 
beheren om aan de eisen 
van vandaag te voldoen. 
Van strategische planning 
tot ondersteuning na 
installatie, u kunt rekenen 
op Spacelabs voor de juiste 
mensen, producten en 
TeamUp™-diensten waar en 
wanneer u ze nodig hebt.

Sentinel geeft niet alleen opnames 
door aan LifeScreen Pro voor een 
snelle analyse, maar werkt ook met 
Pathfinder SL voor een diepgaande 
analyse. In sommige gevallen kan dit 
tijd besparen en een tweede opname 
overbodig maken.
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De grootste vorderingen in de gezondheidszorg werden gerealiseerd doordat 
iemand ergens een missie wilde vervullen. Bij ons begon dit decennia geleden in de 
prille dagen van het ruimtevaartprogramma toen onze oprichters zich aansloten bij 
goed presterende teams van NASA-wetenschappers en -ingenieurs om de eerste 
hartbewakingssystemen voor astronauten te ontwikkelen. Toen, net als nu, zijn er 
geen grenzen aan wat mensen kunnen bereiken door samen te werken.

Bij Spacelabs begint alles met 
een missie.

www.spacelabshealthcare.com 

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065 

T: +1 425 396 3300 | F:+1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, UK 

T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213
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