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Specyfikacja 
 
Charakterystyka fizyczna Specyfikacja wy świetlacza:  
Wymiary: 347mm x 330mm x 126mm Wyświetlacz: 12.1” kolorowy TFT-LCD 
Waga: około 6 kg Rozdzielczość: RGB 800 (W)*600 (H) 
Głowica US  DECG  
Technika: Doppler pulsacyjny z 

automatyczną korelacją 
Technika: Detekcja szczyt-szczyt 

Prędkość powtarzania 
pulsu:  

2KHz 
 

Zakres pomiaru 
bezpośredniego tętna 
płodu: 

30bpm ~ 240bpm 

Częstotliwość próbkowania: 1.0MHz ±10% Rozdzielczość: 1bpm 
Zakres pomiaru tętna płodu: 50bpm - 240bpm Dokładność: +1 bpm 
Rozdzielczość: 1bpm   
Dokładność: +/-1bpm   
/ob: <10mW/cm2   
TOCO  IUP  
Zakres TOCO: 0%-100% Zakres ciśnienia: 0 ~ l00mmHg 
Błąd nieliniowości:  <10% Błąd nieliniowości: < +3mmHg 
Rozdzielczość: 1% Rozdzielczość: 1% 
Zerowanie: Automatyczny / Manualny Zerowanie: Automatyczne/Manualne 
AFM  EKG  
Technika: Doppler pulsacyjny Sterowany ręcznie   
Zakres: 0-100 (%) Odłączenie 

odprowadzenia: 
Automatyczna detekcja 

Rozdzielczość: 1%   
HR (Tętno)  SpO2  
Zakres pomiaru: 30bpm - 240bpm Zakres pomiaru: 50% ~ 100% 
Dokładność pomiaru: ±2bpm Rozdzielczość: 1% 
Puls (PR)  NIBP (dorosły)  
Zakres pomiaru: 30bpm - 240bpm Ciśnienie skurczowe: 40mmHg ~ 270mmHg 
Dokładność pomiaru: ±2bpm Ciśnienie średnie: 20mmHg - 235mmHg 
  Ciśnienie rozkurczowe: 10mmHg ~ 215mmHg 
  Rozdzielczość: 1 mmHg 
TEMP  Rejestrator  
Zakres pomiaru: 0°C - 50°C Papier rejestracyjny:  P apier termoczuły w ryzach, 150/152mm 
Dokładność: ±0.2°C Pr ędkość rejestracji: 1/2/3cm/min, 25mm/s dla danych 

historycznych 
Zasilanie    
Napięcie: 100 -240V   
Częstotliwość prądu: 50/60Hz   
Bateria:  Akumulatorowa 

14.8V/4400mAh litowo-
jonowa 

  

 
Konfiguracja  Tętno 

bli źniąt 
TOCO FM AFM DECG/IUP MECG NIBP MSp02 TEMP Stymulator  

płodu 
Bateria 

litowo-jonowa 
F9 + + + + Opcja - - - - Opcja Opcja 
F9 Express + + + + opcja + + + + Opcja Opcja 

 
  

Mocowanie 
ścienne 

Wózek  

Pozycjonowanie  

3/F - B, Nanshan Medical Equipment Park, Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 P.R. China 
■ Tel: +86-755-26898326 ■ Fax:+86-755-26898330 ■ www.edan.com.cn ■ Email: info@edan.com.cn 
■ Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. 
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Seria F9 
Monitor płodu i matki 

Szybkie ustawienia i prostota 
Klawisze i pokrętła funkcjonalne umożliwiają skróty 
funkcji czynności klinicznych. Klawisz START można 
skonfigurować, aby zintegrować dane pacjenta i wydruk. 
Ta czynność może pomóc uprościć pracę lekarza i 
umożliwić mu pracę tylko z jednym przyciskiem. 

Różne opcje drukowania 

Seria monitorów F9 pracuje na papierze 152 i 150mm w 
standardzie amerykańskim i międzynarodowym. 
Rejestrowane dane obejmują dane pacjenta, krzywą 
tętna, krzywą TOCO, ruchy płodu, tętno matki, wykresy 
SpO2, itp.  

System przetworników 
telemetrycznych  

Bezprzewodowe monitorowanie pozwala na pełen 
zakres komfortu i wygody; lekkie i wodoodporne 
przetworniki dają pacjentce maksymalną 
elastyczność, a klinicyście – wygodę użytkowania. 
Jako opcjonalne wyposażenie F9 system 
przetwornika telemetrycznego jest dopasowany do 
szerokiego zakresu monitorowania położniczego, 
przed i w czasie akcji porodowej. 

Seria monitorów matki i płodu F9 stanowi rozwiązanie 
dla wszelkich obszarów monitorowania płodu, 
stosowanych przed, w trakcie i po zakończeniu akcji 
porodowej. Zintegrowanie monitorowania tętna ciąży 
bliźniaczej, aktywności macicy, ruchów płodu, ciśnienia 
wewnątrzmacicznego oraz bezpośredniego EKG, a 
także NIBP, Sp02, ECG i TEMP matki, czyni serię 
monitorów F9 najbardziej efektywnym kosztowo i 
elastycznym rozwiązaniem dla wszelkich potrzeb 
monitorowania płodu, bez ustępstw pod względem 
jakości, precyzji działania i ergonomii. 

Nasza 12-kryształowa głowica wykorzystuje zaawansowaną, unikalną technologię firmy EDAN, o szerszym paśmie 
wiązki i bardziej homogenicznym sygnale, pozwalając na wyższą jakość działania monitorów przyłóżkowych w 
porównaniu do tych wykorzystujących konwencjonalne głowice. 

Różne opcje drukowania 

Kolorowy ekran dotykowy 12.1 
cali  

Kolorowy ekran dotykowy pozwala na wykonanie 
szybkich ustawień i zoptymalizowane funkcjonowanie. 

 

Wiele trybów prezentacji danych  Przetwornik 12-kryształowy o cz ęstotliwo ści 1MHztelemetrycznych 

Dzięki możliwości przełączania się między 3 trybami 
prezentacji danych użytkownik może wybrać tryb 
najodpowiedniejszy dla danej sytuacji klinicznej, 
pozwalający na jednoczesną ocenę parametrów 
życiowych matki 


