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Med över 30 års erfarenhet av kardiologi i 
nära samarbete med användare, har Ortivus 
utvecklat MobiMed, den ledande lösningen 
för patientmonitorering och journalföring 
inom prehospital vård. MobiMed Life – en del 
av MobiMed, är en fristående defibrillerings-
lösning som kan anpassas efter organisa-
tionens behov. Med MobiMed kan ambulans- 
personal monitorera och behandla patienten 
ute i fält samtidigt som patientdata och vital-
parametrar delas till hela vårdkedjan i realtid.

MobiMed Life

SAVING VITAL SECONDS
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Det är inte alltid en defibrillator 
behövs, men när den gör det 
så är det ofta avgörande. 
Ortivus erbjuder olika modeller 
av defibrillatorer som moduler,  
allt efter behov. Data från  
MobiMed Life överförs autom- 
atiskt till MobiMed Monitor, 
ePR och Cloud.
 
 
 

Kompakt, robust och
intuitiv defibrillator

HLR assistans

360 Joule

MobiMed Connect,  
kommunikation

genom hela vårdkedjan
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MOBIMED LIFE - HEART SAFE SOLUTIONS

MobiMed Life
Det är inte alltid en defibrillator behövs, 
men när den gör det så är det ofta  
avgörande. Ortivus erbjuder olika  
modeller av defibrillatorer som moduler, 
allt efter behov. Data från MobiMed Life 
överförs automatiskt till MobiMed Moni-
tor, ePR och Cloud.

MobiMed ePR
MobiMed ePR ger ambulanssjuk- 
vårdaren ett strukturerat arbetsflöde och 
stöd som förbättrar den kliniska besluts- 
processen. Data från MobiMed Monitor 
och andra kända monitorerings- 
systemkan överföras med automatik till  
patientjournalen, vilket minskar den  
administrativa bördan och fokus kan  
istället läggas på patienten.

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 pre- 
hospitala sjukvården.

MobiMed Life

MobiMed Monitor
Med en total vikt på 3 kg kan MobiMed 
Monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed 
Monitor mäter patientens vitala  
parametrar så som EKG, blodtryck och 
SpO2. 

MobiMed Cloud
För informationsdelning genom hela 
vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-
prem eller moln-hosting beroende på 
kundens IT-strategi.

MobiMed Go
För optimal ergonomi och säkerhet 
finns MobiMed Go, en lättviktsväs-
ka med smarta funktioner och plats 
för allt du behöver. Med MobiMed Go  
laddas ditt system direkt i fordonsfästet.  

MobiMed Life - Kompletteras vid behov
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Anpassningbar

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

Röst meddelanden, HLR inställ- 
ningar, språk, defibrillerings- 
protokoll m.m. kan anpassas 
via konfigurationsverktyg.

Patienthistorik
Defibrillatorn har en minnes- 
funktion för lagring av patientfall.

MobiMed Connect
Dataöverföring från defibrillatorn 
till MobiMed monitor.

 360 - Joule
Energinivåer upp till 360 joule.

Intuitiv
Tydliga röstinstruktioner och  
vägledande ikoner via display.

Självtester

Defibrillatorn genomför regel-
bunda automatiska självtester 
för att säkerställa funktionalitet 
och underlätta underhåll.

Damm/vattentålighet

IP55 - Skapad för tuffa förhåll- 
anden

MobiMed Life
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Intuitiv

P R O D U K T Ö V E R S I K T 



MobiMed Life



P R O D U K T Ö V E R S I K T 



Ortivus AB 
Svärdvägen 19 
182 33 Danderyd

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


