
INTEGRACJA SAL OPERACYJNYCH
DLA RÓŻNYCH POTRZEB I PRZEPŁYWU PRACY



Modułowość
Trzy segmenty, jeden panel sterujący.

Wszystkie trzy segmenty ALVO® Integra wykorzystują jednakowy 
panel sterujący, który jest centralnym elementem zarządzającym
systemu. Pozwala to w łatwy sposób rozbudować system integracji 
z wersji podstawowej do zaawansowanej bez konieczności 
wymiany podstawowych elementów, co obniża koszty 
i skraca czas aktualizacji. Wszystkie komponenty ALVO® Integra 
są zintegrowane z modułową zabudową sal operacyjnych ALVO®.

Dostosowany do potrzeb chirurgii otwartej i minimalnie inwazyjnej. 

ALVO® Integra, to system integracji sal operacyjnych, o modułowej infrastrukturze, oferujący pełną integrację urządzeń 
medycznych i niemedycznych oraz zaawansowane funkcje zarządzania obrazem medycznym (wideo routing, telemedycyna). 

Rozwiązania ALVO® Integra zostały zaprojektowane z myślą o usprawnieniu pracy, poprawie ergonomii oraz bezpieczeństwa 
na bloku operacyjnym. W oparciu o bogate doświadczenie projektowe w przeszło 70 krajach świata, ALVO® Medical oferuje swoim 
klientom systemy integracji w trzech segmentach, w zależności od potrzeb i specyfi ki pracy.   

Systemy integracji sal operacyjnych 
dla różnych potrzeb i przepływu pracy 

Użytkowy interfejs. Tryb jasny i ciemny.
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Zintegrowane interfejsy 
urządzeń
Ikony na ekranie dotykowym ALVO® Integra odwzorowują oryginalne 
przyciski kontrolerów i interfejsów urządzeń po to, by centralne zarzą-
dzanie salą operacyjną było proste i intuicyjne. Certyfi kowana integracja 
z urządzeniami innych producentów, np. Dräger poszerza dostępne 
portfolio urządzeń kompatybilnych.

Interfejs ALVO® Integra został zaprojektowany z udziałem klinicystów 
- pielęgniarek, chirurgów i anestezjologów. Rozmiar i kształt ikon, 
oparty na wynikach badań z wykorzystaniem map cieplnych, układ 
schematyczny, np. okołooperacyjnej karty kontroli dopasowany do 
obowiązujących standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Dzięki 
temu stworzyliśmy interfejs przyjazny użytkownikom.

Ergonomiczne zarządzanie infrastrukturą i urządzeniami. 

System dedykowany do zarządzania infrastrukturą medyczną i niemedyczną sali operacyjnej. Proste i szybkie w instalacji rozwiązanie, 
które centralizuje panele sterujące integrowanych urządzeń na jednym dotykowym ekranie oraz pozwala na monitorowanie systemów 
wentylacji, gazów medycznych i systemów elektrycznych.

Funkcjonalności systemu:

• Sterowanie lampami operacyjnymi
• Sterowanie stołami operacyjnymi ALVO®
• Sterowanie drzwiami automatycznymi i roletami
• Wizualizacja i monitoring stanu gazów medycznych
• Zarządzanie funkcjami systemu wentylacji/klimatyzacji w zakresie 

odczytu i ustawień parametrów temperatury i wilgotności
• Sterowanie oświetleniem ogólnym
• Wbudowany odtwarzacz muzyki
• Wbudowany zegar elektroniczny
• Programowalne stopery oraz alarmy
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Schemat systemu

Oświetlenie RGBWWideo routing
Technologia RGBW, zwana także oświetleniem ergonomicznym, pozwala 
na dostosowanie barwy światła w sali operacyjnej do fazy operacji. 
Indywidualne ustawienia scen świetlnych do scenariuszy chirurgicznych 
można przywołać z ekranu dotykowego ALVO® Integra. Uzyskiwane 
oświetlenie oparte jest na barwach zielonej, czerwonej, niebieskiej 
i białej w zależności od rodzaju zabiegu lub etapu operacji. Na przykład, 
białe światło będzie używane w fazie przygotowania i znieczulenia pacjenta. 
Procedury mało inwazyjne często wykorzystują światło zielone lub niebieskie, 
które pozwala na lepszy kontrast z obrazem na monitorach chirurgicznych 
i nie powoduje zmęczenia oczu operatora. 

ALVO® Integra umożliwia zarządzanie obrazami wideo w sali operacyjnej 
w prosty i intuicyjny sposób z poziomu ekranu dotykowego. Otwarta 
architektura systemu umożliwia rozbudowę o nowe źródła wideo i monitory 
bez zakłócania infrastruktury okablowania. 

To długoterminowe podejście zabezpiecza cykl inwestycyjny szpitala. Każdy 
oddział chirurgiczny może posiadać stanowisko pielęgniarek z bezpośrednim 
dostępem do systemów PACS i HIS. Źródła wideo mogą być na stałe przypisane 
do określonej sali operacyjnej, np. kamera w polu operacyjnym, kamera 
poglądowa zainstalowana na sufi cie oraz komputery z dostępem do PACS 
i HIS. 

Kolejną grupą źródeł wideo obsługiwanych przez ALVO® Integra są urządzenia 
mobilne, do których należą na przykład kamery endoskopowe, USG czy 
ramię C. Urządzenia mobilne są często współdzielone między salami 
operacyjnymi, dlatego możliwość dynamicznego podłączenia dodatkowego 
źródła wideo podczas trwającej operacji jest bardzo ważna. 

Oświetlenie RGBW pomaga 
szpitalom oszczędzać energię, 
co jest istotną korzyścią eko-
nomiczną. Specjalne czujniki 
automatycznie redukują natę-
żenie światła, gdy sala opera-
cyjna nie jest używana przez 
określony czas.

Intuicyjne, ergonomiczne i bezpieczne zarządzanie obrazem medycznym.
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Funkcjonalności systemu:

• Zawiera funkcjonalności ALVO® OR Control
• Zarządzanie obrazem w sali operacyjnej
• Możliwość podłączenia różnych źródeł wideo niezależnie od producenta (kamery, endoskopy, 

ultrasonografy, komputery PC)
• Wyświetlanie obrazów na monitorach chirurgicznych
• Wraz z systemem dostarczana jest stacja instrumentariuszki, która zapewnia dostęp do danych 

szpitalnych zgromadzonych w systemach PACS i HIS
• Nagrywanie i archiwizacja podłączonych do systemu źródeł wideo
• Streaming audio wideo wewnątrz sieci szpitalnej oraz do sieci Internet
• Sterowanie kamerami podłączonymi do systemu

System dedykowany do zarządzania infrastrukturą medyczną i niemedyczną sali operacyjnej oraz zarządzania obrazem. Prosta, 
kompaktowa architektura pozwala na wdrożenie systemu do istniejących już obiektów. System umożliwia zaawansowane zarządzanie 
sygnałami wideo i wyświetlanie ich na monitorach w sali operacyjnej, a także transmisje w formie streamingu poza salę operacyjną. 
Optymalny stosunek jakości do ceny.



Integracja z systemami 
HIS/PACS

Schemat systemu

Wideokonferencje

Aby zespół chirurgiczny mógł wygodnie archiwizować 
obrazy i sekwencje wideo na serwerach PACS, 
ALVO® Integra umożliwia bezpośrednią wymianę 
danych na poziomie aplikacji z systemami PACS 
i HIS. System umożliwia pobieranie planów 
zabiegów z systemu HIS w celu przypisania 
obrazów i zarchiwizowanych danych w trakcie 
całego zabiegu do danego pacjenta. Po zabiegu 
chirurdzy mogą przesyłać i archiwizować pełne 
dane pacjenta w systemie PACS. W ten sposób 
przetwarzanie danych pacjentów chirurgicznych 
w systemie szpitalnym jest znacznie szybsze 
i bezpieczniejsze.

Telekonferencje i zdalna współpraca chirurgów podczas zabiegów  stały się czymś naturalnym. Reżim 
sanitarny obowiązujący na bloku operacyjnym zaleca ograniczanie liczby osób przebywających 
w sali operacyjnej. Opcja wideokonferencji służy jednostkom uniwersyteckim jako sposób 
wprowadzenia studentów i chirurgów w praktyczną wiedzę zdalnie. Możliwość przesyłania wysokiej 
jakości obrazu z sali operacyjnej przy jednoczesnej komunikacji głosowej ułatwia prowadzenie 
konsultacji, czy konferencji. Lekarze mogą teraz nagrywać lub transmitować wideokonferencje 
na żywo do sali konferencyjnej. Opcja telestracji umożliwia dodatkowo obustronną interakcję na 
przesyłanej treści. Chirurg w sali operacyjnej oraz odbiorcy w audytorium mogą zaznaczyć na 
obrazie określony obszar w kolorze zdefi niowanym dla użytkownika. Zaznaczenie wyświetli się 
na ekranach wszystkich urządzeń podłączonych do danej wideokonferencji.

Projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.  

Funkcjonalności systemu:

• Zawiera funkcjonalności ALVO® OR Control
• Zarządzanie obrazem w sali operacyjnej, pozwalające na łatwa rozbudowę ilości źródeł i odbiorników wideo
• Możliwość podłączenia różnych źródeł wideo niezależnie od producenta (kamery, endoskopy, ultrasonografy, komputery PC)
• Wyświetlanie obrazów na monitorach chirurgicznych
• Wspacie dla sygnałów 4K, FullHD oraz 3D
• Integracja z systemem mapowania nacisków na stole operacyjnym ALVO® SENSEi 
• Możliwość integracji z systemami PACS oraz HIS zapewniająca wymianę danych pomiędzy systemami szpitalnymi
• Nagrywanie i archiwizacja podłączonych do systemu źródeł wideo
• Sterowanie kamerami podłączonymi do systemu
• Zaawansowane funkcje wideokonferencji wraz z opcją telestracji
• System oparty na sieci światłowodowej IP zapewniający łatwy serwis i utrzymanie
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aXaX
ALVO
ALVOSkalowalne rozwiązanie wykorzystujące technologię światłowodową do zarządzania obrazem medycznym, oraz wymianę danych 

pomiędzy systemami szpitalnymi PACS oraz HIS. Dedykowane do dużych i zaawansowanych projektów, zorientowane projektowo 
i pozwalające na dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb inwestora.

IntegraXALVO



• Rozwiązania ALVO® Integra usprawniają pracę sali operacyjnej, pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze

• Zarządzanie infrastrukturą sali operacyjnej odbywa się za pomocą centralnego, intuicyjnego ekranu sterującego

• Wysoka jakość obrazu bez artefaktów gwarantuje bezpieczeństwo podczas zabiegów

• Zaawansowane funkcje wideokonferencji ułatwiają szkolenia i zdalne konsultacje

• Cyfryzacja okołooperacyjnej karty kontroli porządkuje dane i redukuje ilość dokumentów papierowych

• ALVO® Integra zapewnia prosty i szybki dostęp do cyfrowych danych medycznych

• Zdalny system monitoringu i dostępu do systemu przez tryb serwisowy zapobiega niezaplanowanym wyłączeniom systemu 

i zmniejsza koszty potrzebne na utrzymanie systemu. Pozwala też monitorować kondycję urządzeń aktywnych, które są częścią 

systemu i z wyprzedzeniem informować o sytuacjach niepożądanych

• Niższe ryzyko popełnienia błędu

• System jest wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności CE

IntegraXALVO

Mapowanie nacisków

Bezpieczne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym można monitorować 
w czasie rzeczywistym, po to, aby skutecznie zapobiegać odciskom, odleżynom, 
uszkodzeniom nerwów, które mogą powstać jako powikłanie dłuższych operacji. 
ALVO® SENSEi, to pierwsze na rynku spawane ultradźwiękowo materace z systemem 
czujników i interfejsem do śródoperacyjnego monitorowania ułożenia pacjenta. Czujniki 
te generują i rejestrują w czasie rzeczywistym anatomiczny obraz ciała pacjenta 
z punktami nacisku. Dzięki temu zespół chirurgiczny może obserwować na dowolnym 
przypisanym monitorze w sali operacyjnej generowany rozkład obciążeń i odpowiednio 
reagować, repozycjonować pacjenta. Korektę pozycji, mającą na celu odciążenie danej 
części ciała np. poprzez dodanie kilku stopni Trendelenburga, można realizować zdalnie, 
za pomocą systemu zarządzania salą operacyjną ALVO® Integra X. 

Kontrola nad bezpieczeństwem pacjenta.

Monitorowanie ułożenia pacjenta na stole 
operacyjnym w rożnych fazach operacji 
ma ogromne znaczenie i realny wpływ na 
stan pacjenta po operacji oraz proces jego 
rekonwalescencji. Materiał nagrany podczas 
operacji może stanowić istotny dowód 
prawny w przypadku niepożądanych powikłań 
pooperacyjnych. ALVO® SENSEi, powstał 
z myślą o dużych specjalistycznych szpitalach 
oraz klinikach uniwersyteckich, gdzie 
istotną rolę odgrywa kształcenie zespołów 
chirurgicznych, wdrażane są procedury 
standaryzacji pracy i monitorowania jakości.

KONSULTACJA    PROJEKTOWANIE    ZARZĄDZANIE PROJEKTEM    WDROŻENIE> > >



ZINTEGROWANE OŚWIETLENIE 
RGBW

• Szpital Miejski, Siedlce
• South General Hospital, Szwecja

WIDEO ROUTING
WIDEOKONFERENCJE

• Asian Institute of Gastroenterology, 
Hyderabad, Indie

• Danderyd Hospital, Szwecja
• Szpital Kliniczny SPSK5, Poznań
• Klinika Medicus, Wroclaw
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Zapraszamy na dialog techniczny 
w zintegrowanej sali operacyjnej 

ALVO Integra Centrum w Śmiglu: 

ALVO® OR Control ALVO® Integra ALVO® Integra X

Przyjazny interfejs z trybem jasnym i ciemnym   

Centralny ekran sterujący (wbudowany w ścianę)   

Sterowanie urządzeniami medycznymi 
(lampy, stół operacyjny)   

Sterowanie infrastrukturą niemedyczną
(drzwi, żaluzje, oświetlenie ogólne, wentylacja)   

Wizualizacja stanu alarmów z systemów wentylacji,
elektrycznych, gazów medycznych   

Odtwarzacz muzyki   

Wyświetlanie statusów sali operacyjnej   

Zarządzanie obrazami wideo w sali operacyjnej  

Archiwizacja materiałów wideo  

Streaming wideo do sieci szpitalnej  

Sterowanie kamerą w lampie operacyjnej i sufi tową
z poziomu ekranu dotykowego (poza polem operacyjnym)  

Zdalny dostęp do komputerów poza salą operacyjną 

Wideokonferencje z telestracją 

Integracja z systemami HIS, PACS 

Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta 

Możliwość sterowania z poziomu 2 urządzeń: 
panel ścienny, tablet 

System monitorowania i rejestrowania nacisków 
ALVO® SENSEi 

Elektroniczna okołooperacyjna karta kontrolna 

Porównanie funkcji


