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ANTEPARTUM FETAL MONİTÖR TEKNiK ÖZELLİKLERİ

l. Teklif edilen cihaz ultrason traıısduser ile fetal kalp atım hrzınr, Toco transduser ile de
uterin aktiviteyi ölçüp, niimerik olarak ekranda görlintilleınelidir.

2. Teklif edilen cihaz eksternal fetal monitörizasyon ölçiimlerinde muayenehane, klinik
ve hastane ortammda gebelik ve doğum esnasında kullanma elverişli olmalıdır.

3. Teklif edilen cüaz iizerinde standart olaıak 4 adet soket bulunmalı, istendiğinde
sadece ikinci ultrason probu satn almaıak ikiz bebek takibi yapılabilmelidir.

4. Teklif edilen cihazla opsiyonel olarak üçtiz gebelik ve NIBP takibini yapmak miiıııkiin
olmalıdıı. Sadece gerekli opsiyon ve aksesuarlar alınarak üçiiz gebelik ve NIBP takibi
yapılabilmelidir.

5. Teklif edilen cihaz ileride istendiğinde fetal merkezi sisteme bağlanmalıdır.

6. Teklif edilen cıhaz 6.5 inç renkli TFT ekıana süip olmalıdır. Ekran ayarlanabilir
olmalı ve taşıma esnasında ekranı tamamen geriye yaslamak veya açılandırmak
miiınkttn olmalıdır.

7. Kağıt bitınesi gibi durumlarda gerçek zamanlı basılamayan traselerin daha sonradan
son 3 saatlik çıktısını almak miimktln olmalıdır.

8. Tek]ifedilen cihazda standart olaıak bulunan Fetal Movement Profile özelliği ile
antepaıtum uygu|ama esnasında büyilk fetal vücut hareketleri otomatik olarak
algılanmalı ve kağıt iDerine kaydedilmelidir.

9. Teklif edilen cihaz iizerinde taşıma kolu olmalı, cihaz gerektiğinde bir hastadan
diğerine kolayca taşınabilmelidir.

l0. Teklif edilen cihazda demo modu bulunmalı, cihazın özellikleri harici bir cihaza gerek
duyulmadan kolaylıkla öğenilebilnelidir.

l1. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak batarya eklenebilmeli ve enaz3 saat çalışma
siiıesi olmalıdu.

l3. Cihaza opsiyonel olarak NST (non-stress test) özelliği eklenebilmeli ve belirli stire
içerisinde meydana gelen accelerasyon, decelerasyonlann salısı rapor halinde çıktı
almabilmelidir.
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l2. Cihazda matemal pulse ölçtimü standart olmalıdır.

14. Teklif edilen cihazın transduserleri yüksek sinyal algılama kapasitesine süip olmalı,
cüaz iizerindeki herhangi bir sokete tahldığında cihaz otomatik olarak hangi
transduser olduğunu algılayarak ölçilme başlamalıdır.

15. Cüazda kullanıları ultrason transduserin ultrason frekansı en fazla 1 Mhz, ultrason
sinyal aralığı 3.5pVpp ile 350pVpp olmalıdıı. Toco transduserin ölçiim arahğı 400
ilııite, sinyal aralığı ise 0-127 itnite olmalıdır.



16. Cihazda birden fazla transduser kullanıldığınd4 transduserler iizerinde mevcut mavi
transduser bulucu LED ile hangi tranduserin hangi ö|çtlmü aldığı kolayca
belirlenmelidir.

|7 . Cihazda3 farklı tipte alarm özelliği olmalı, ayarlanan limitler aşıldığında cihaz; Sesli
alaım tonu vermeli

- Ekıanında alarm mesajı yazılı olarak çıkmalı
- Alarm veren ölçiim değeri yanıp sönmelidir.

18. TOCO baseline ayarlaması tek tışla yapılabilmeli, baselineln Oln altına di§mesi
otomatik olarak kompanse edilmelidir.

19. Cihazın entegıe termal kaydedicisi bulunmalı, kaydedici hızı isteğe göre 1,2 veya
3cırı/dk olarak ayarlanabilmelidiı.

20. Cüazın ekıanında sinyal kalite indikatörü görilntiilenmeli ve transduserlerin sinyal
kalite algılama seviyesini göstermelidir.

2l . Cihazın ekran emniyet açısındaıı kilitlenebilir özellikte olmalı, kullanıcı harici
ekrann değiştiıilmesi önlenmelidir.

22. Cihazda opsiyonel olarak ikiz gebelik takibi özelliği rnevcutsa, fetal kalp atunlannın
birbiriyle veya anneninkiyle karışmasrn önlemek amacıyl4 cihazda Cross Charınel
Verification özelliği bulunmalıdıı. Aynr kalp atımı birden fazla transduser tarafindan
algılandığında ekranda uyarı vermelidt.

23. Hasta monitörizasyonu esnasnda ekıana hastanın durumu ile ilgili menüden kısa
notlar ( hastanın pozisyonu değitirildi, sol lateral, tocolYic verildi, oxytocin, vajinal
mrıııyene, amniotik sıvı berrak, amniotik sıvı bulanık, alerji durumu hasta oturuyor,
vb..) girmek miimkün olmalıdır ve kağda işaıetlenmelidiı.

24. Cihazın entegıe klavyesi ile hasta adı, soyadı gibi kimlik bilgileri cihaza
girilebilmelidiı. İstendiğinde opsiyon olarak cihaza harici klavye ve mouse
bğanabilrnelidir.

25. Cihaz ekanında algılanamayan veya ölçiim alınamayan FHR yanında bir indikatör
belirmeli, böylece gereken dıırumlarda ölü fetus monitörizasyon riski en aza
indirilmelidir.

26. Teklifedilen cihazın ekranrnda hasta adı, soyadı, tarih, saat, ölçii{en ttlm fetal ve
matemal parametreler göriiııttilenmeli, aynca monitörizasyon süresini gösteren NST
zaman sayacı bulruımalıdır.

27. Cihaza opsiyonel olaıak LAN/RS232 arayiiz kartı eklenebilmelidil. Cihaz LAN
bağlantısı ile Fetal Merkezi Sisteme ve gerekli güncellemeler için PC'ye
bağlanabilmeli, RS232 çıkışı ile cihaz fetal merkezi sisteme bağlanabilmelidir.

28. Cihazla birlikte l adet TOCO probu, l adet US probu ve 5 adet kemer verilmelidir
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