
Saving vital seconds 



     

Med över är 30 års erfarenhet av kardiologi i nära samarbete med  
användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för  
patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård. Med MobiMed 
kan ambulanspersonal monitorera och behandla patienten ute i fält samtidigt 
som patientdata och vitalparametrar delas till hela vårdkedjan i realtid.  
MobiMed life - en del av MobiMed, är en fristående defibrilleringslösning som 
kan anpassas efter organisationens behov. 

Tillsammans med våra användare och partners utvecklar vi 
kontinuerligt  MobiMed, för dagens och framtidens sjukvård.Beprövad teknologi

Kompakt, robust och intuitiv defibrillator

MobiMed connect, kommunikation genom hela  
vårdkedjan

360 Joule

HLR assistans



Ortivus leverar modulära, användarvänliga och ergonomiska lösningar med 
fokus på kvalitet och patientsäkerhet. MobiMed life är utformad för avancerad 
övervakning och återupplivning. En modulär lösning som kan anpassas  
efter organisationens behov. Tillsammans med MobiMed monitor och  
MobiMed ePR utgör den en unik totallösning för den prehospitala sjukvården. 

MobiMed Life - Heart safe solutions 

MobiMed ePR
MobiMed ePR ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som  
förbättrar den kliniska beslutsprocessen. 

MobiMed monitor
Med en total vikt på 2.5kg kan MobiMed monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed monitor 
mäter patientens vitala parametrar så som EKG, blodtryck och SpO2. Data från MobiMed 
överförs med automatik till journalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus 
kan istället läggas på patienten.

MobiMed life
Det är inte alltid en defibrillator behövs, men när den gör det är det avgörande att den 
finns nära till hands. Data från defibrillatorn överförs med automatik till MobiMed monitor.
  



HLR assistans
HLR assistans i realtid med hjälp av metronom, 
återgivning av kompressionshastighet samt 
kompressionsdjup. Total HRL hands-off tid 6,4 
sekunder.

MobiMed Connect
Dataöverföring från defibrillatorn till MobiMed 
monitor. 

Energinivåer upp till 360 joule.

360 - Joule

Självtester
Defibrillatorn genomför regelbunda automatiska 
självtester för att säkerställa funktionalitet och 
underlätta underhåll.

Intuitiv
Tydliga röstinstruktioner och  vägledande ikoner 
via display.

Patienthistorik
Defibrillatorn har en minnesfunktion för lagring 
av patientfall.

Damm/vattentålighet 
IP55 - Skapad för tuffa förhållanden   

Anpassningbar
Röst meddelanden, HLR inställningar, språk, 
defibrilleringsprotokoll m.m. kan anpassas via 
konfigurationsverktyg.



Kontakta oss!

Ortivus AB 
Svärdvägen 19 

182 33 Danderyd

info@ortivus.com
+46 0 446 45 00 
www.ortivus.com


