
System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego

MFM-CNS

O �rmie Edan
 

 

Diagnostyka EKG
Monitoring Pacjenta

Diagnostyka In-Vitro
Obrazowanie USG

Ginegologia i Położnictwo
Weterynaria

Edan to �rma zajmująca się opieką medyczną. Została założona w celu poprawy zdrowia na całym 
świecie,  poprzez dostarczanie wartościowych, inowacyjnych i wysokiej jakości usług i produktow 
medycznych. Od  ponad 20 lat Edan jest liderem we wprowadzaniu kompleksowej gamy produk-
tów przeznaczonych do szerokiego zakresu praktyk medycznych, wliczając dziedziny takie jak:  

Pracownicy służby zdrowia z całego świata zaufali już przełomowym technologiom i wzorowej 
obsłudze klienta oferowanym przez �rmę Edan. 



Przeglądarka internetowa do zdalnego monitorowania

Wbudowana analiza KTG

Jednoczesne wyświetlanie do 6 krzywych z każdego łóżka

Przeglądanie zdarzeń, krzywych KTG, trendów i danych NIBP

Pamięć do 100 000 rekordów

Monitorowanie przewodowe i bezprzewodowe  

Jednoczesne podłączanie do 32 monitorów matki/płodu

Pamięć 24 godzin danych dla każdego rekordu

Do 200 grup danych NIBP

Eksport raportu do PDF

 

MFM-CNS stanowi wszechstronne rozwiązanie dla oddziału położniczego. Pozwala na bezprzewodowe zarządzanie 
monitorowaniem przez całą ciążę do etapu połogu. System wyświetla dane i informacje przekazywane przez monitory 
matki i płodu i generuje alarmy w momentach krytycznych. Każdy dostęp do dobrze zorganizowanej informacji popra-
wia efektywność działania personelu, pozwalając mu skoncentrować swoją uwagę na pacjencie.

Partogram

Aby zapewnić dokładne informacje 
dotyczące zmian podczas porodu
wszelkie opóźnienia lub odstępstwa 
od normy mogą być natychmiast
przedstawione na wykresie. 

Aby wspomóc diagnozę
wyniki analizy mogą być 
wydrukowane oraz zapisane 
w wersji elektronicznej

Analiza KTG

Wybór oddziału

Wskaźniki urządzenia Monitorowanie matki

Wskaźnik statusu alarmu
Wskaźnik źródła alarmu

Monitorowanie matki i płodu

Nazwa użytkownika

CNS uwzględnia różne zakresy odpowiedzialności użytkownika

Monitorowanie płodu

      Przeglądarka

F9 Express

F9

F6

F3 F2

            Połączenie Wi-Fi / LAN

Pojedynczy lub podwójny
ekran 

Logowanie za pomocą
konta użytkownika

Przeglądarka internetowa

Funkcja przeglądarki internetowej pozwala na zdalny monitoring 
z każdego komputera znajdującego się w obrębie sieci

MFM-CNS
System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego


