
SentrySuite® Software
Intelligent Respiratorisk Diagnostik

KVALITET
SentrySuite erbjuder olika verktyg för att uppnå korrekta 

mätresultat med hög kvalitet.

ARBETSFLÖDE
SentrySuite optimerar ditt arbetsflöde under mätning, 

granskning och rapportering.

FLEXIBILITET
SentrySuite anpassar sig till dina behov, tillåter 

skräddarsydd rapportering och individuellt anpassade 

referensvärden.



SentrySuite 360° - en skärm, allt-i-ett

Ändra snabbt mellan olika 

nivåer, som pre och post…

Tydlig överblick över 

aktuell medicinering

Granska, skriv ut eller 

lagra rapporter

Tillgänglig i 16 

olika språk

Direkt åtkomst till 

kalibreringsverktyg

Alla testresultat i en 

justerbar tabell

Alla viktiga grafer i 

en vy

Färg-kodad 

klassificering

Snabb åtkomst 

till patientdata

Växla enkelt mellan 

olika mätprogram

Växla till redigeringsläge

Detaljerad information 

om kvalitet och 

reproducerbarhet på 

testet enligt ATS/ERS

Automatisk tolkning av 

mätningen med hjälp av 

olika författare

ENKEL ANVÄNDNING
SENTRYSUITE-KONCEPT

Behåll överblicken på ett enkelt 

sätt. Alla viktiga steg; 

kalibrering, inmatning av 

patientdata, mätningar, tolkning 

och rapportering kan navigeras 
från EN och samma skärm.



SentrySuite stöder en omfattande lista av 

PFT- och CPET-mätningar
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Oavsett om det är MasterScreen-
serien eller den nya Vyntus-serien, 
drivs alla av SentrySuite - från små 
PC-spirometrar till ’high-end-PFT’ 
till EKG- och CPET-enheter.

Alla PFT-mätprogram visar samma 
diagram- och tabell-arrangemang 
med konsekvent användargränssnitt. 
Intuitivt utförande och snabb 
inlärning av nya mätningar 
garanteras.

MÄTMÖJLIGHETER

Långsam spirometri

Forcerad spirometri

MVV

Bronkialprovokation

Bodypletysmografi

FRC He-återandning

SB-diffusion RT

SB-diffusion Intrabreath

NO-diffusion

Rocc

Impulsoscillometri

Rinomanemetri

P0,1

MIP/MEP

SNIP2

Compliance

Vilo-EKG

Stress-EKG

CPET breath by breath

CPET High/Low FIO



Guidning & Kvalitet
Coachning för operatör och patient
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Färgkodad vägledning
för exhalationstid och 
igenkänning av platå

Kontroll av testkriterier för 
spirometri

Andningskurvor i 
realtid

Indikator för stabiliteten 
av VT, BF, sRaw och 
FRCpleth under 
bodypletysmografi

Notifikation för
reproducerbarheten
av FRC-pleth

Timer för
andhållningstiden och
muntrycket

Guidande text –
idealisk för ny personal

Inhalera fullständigt
Inhalera fullständigt och andas sedan ut så fort du kan



SentrySuite kvalitetssäkring – godkända resultat
SentrySuite erbjuder många verktyg för att godkänna mätningens kvalitet och noggrannhet

Efter varje mätning ger SentrySuite feedback 

på kvaliteten och reproducerbarhet av 

mätningen genom att kontrollera resultaten 

mot ATS/ERS guidelines eller andra standarder.

KVALITETSKONTROLL

Biologisk kontroll Mekanisk kontroll

SentrySuite stöder biologisk kontroll med en 

separat BIO QC-databas. BIO QC-data är 

lätt att identifiera och separeras för 

trendanalys och ytterligare analys.  

Enligt ATS/ERS guidelines bör tester utföras på en 
”standardpatient”.

Med SentrySuite Quality Management kan 

du validera din enhet med hjälp av 

kalibrerade sprutor, FRCpleth- eller DLCO-

simulatorer. Fördefinierade SeS QM-patienter 

stänger automatiskt av BTPS-korrigeringen 

och korrigerar samtidigt för mekanisk 

deadspace.



Nätverk
Samlad data från SentrySuite

Enheter som drivs av SentrySuite Software

Patientdata
Patientdata och 

Mätdata

Äldre utrustning

Förnya ditt labb, steg för steg. VMAX eller JAEGER®-

utrustning som idag drivs av JLAB kan smidigt 

uppgraderas till SentrySuite och data kan konverteras.

Läkarens möjligheter till granskning

Använd din befintliga nätverksmiljö: 

klientbaserad, webbaserad, Citrix.

Central patientdatabas och HIS-interface
Server – SQL unlimited – HL7 – webbaserad – HIS – DICOM - GDT

En central patientdatabas 
– så många fördelar

Engångsinmatning av patientdata sparar tid

Flera mätningar från olika enheter på en enda rapport

Mät spirometri bara en gång och använd den för 

ytterligare mätningar som SB-diffusion eller CPET

Undvik dubbelarbete - ändringar eller skapande nya 

rapporter och layouter distribueras globalt

Automatisk backup säkrar viktig patientdata

Anslut ditt kardiopulmonära labb 
till HIS via SentryConnect

Skräddarsy er individuella lösning. 

Våra erfarna IT-specialister finns där för dig hela vägen.

Hämta enkelt patientdata från HIS och skicka tillbaka 

mätresultaten

HL7-meddelanden med diskret data och PDF-grafik som 

ger full visuell rapportering till kliniker

Använd ordrar med worklist

Moduler för avancerade uppgifter som fakturering

GDT-gränssnitt för praxis-system

Konkurrenskraftig 

dataimport

Granskningsverktyg

En standard med SentrySuite 

• Ultrasnabb rapportgranskning med resultat till vänster

och tolkning till höger 

• Anpassade tolkningsmallar och makron 

• Automatiserad skicka-till-HIS-funktionalitet 

• Finns även som webbaserad lösning - Sentry.NET



Effektivisera ditt arbetsflöde

Z-score

SentrySuite kontrollerar alla viktiga parametrar 

mot referensvärden i form av: %Förväntat, 

Nedre Gäns, Övre Gräns, Z-score, 

Standardavvikelser m.m.

Klassificering

Varje mätprogram visar en klassificeringsskala 

för möjlig begränsning.

Tolkning

Skapa egna templat för tolkning.

Automatisk tolkning

Flertalet författare ingår som standard: 

Ellis, Jaeger (1994), Intermountain Thoracic

Society (1984), Methodist Hospital (1994), IOS, 

CPET Eschenbacher/Mannina (1990)

Anpassad grafik

Skapa dina egna graderingar av tolkning med 

hjälp av det flexibla programmet 

Rapportdesigner.



Trendkurvor – monitorera patienter över tid

Trendande rapporter är 
standard i SentrySuite. 
Visa patienters mätresultat 
över tid med ett klick för 
varje parameter.



Blodgas-analys Offline-data

Anslut din blodgasanalysator 

med SentrySuite

• Automatisera import och lagring av 

blodgas-mätningar i SentrySuites patientdata 

• PFT/CPET- och blodgas-resultat på en rapport redo för tolkning 

• Stöder många typer av blodgas-analysatorer

Offline datainmatning – en standard i SentrySuite

Utöka och mata SentrySuite-databasen med ytterligare externa 

mätningar som FeNO, laktatmätning, blodgaser, pricktest, etc.

Skapa en ny parameteruppsättning eller använd 

implementerade parametrar som blodgaser 

Knappa in och spara dina mätresultat 

i SentrySuite-databasen 

Tolka, granska och skriv ut tillsammans med din 

PFT/CPET-data i en gemensam rapport

Exempel på en spirometri-rapport som också visar en FeNO-mätning inmatad offline



Klinisk forskning

Sentry DataCube

Kom åt din lungfunktionsdata för klinisk forskning och 
statistik med hjälp av Sentry Data Cube.  

Enkelt ’Query Builder user interface’ 

• Direkt överföring till Microsoft Excel® eller andra 

statistikprogram

• Resultat från olika tabell-konfigurationer 

• Skräddarsy dina SQL-frågor och tabell-konfigurationer

SentrySuite ger tillgång till din 
patientdata för klinisk forskning.  

Från SentrySuite Query Builder 
till Excel®-resultat



SentrySuite Security

Datasäkerhet och att kontrollera behörighet är nyckeln till att skydda hälsoinformationen. 
SentrySuite erbjuder flera säkerhetsfunktioner och en omfattande användaradministration.

1. Autentisering

SentrySuite erbjuder omfattande 

inställningar för att skydda lösenord 

inklusive användning av Single Sign On 

och Active Directory via LDAP.

2. Auktorisation 

Programmet Användaradministration

tillåter att enkelt skapa användare och 

användargrupper med sina tilldelade 

rättigheter. 

3. Audit

Programmet Loggfilsgranskare 

registrerar allt som användarna 

gör i SentrySuite.

Tre steg för att säkra din patientdata:




