F2 & F3 Fetal Monitor
F2 Fetal Monitor:

• Foldable

black and white screen: 5.6 inches
LCD+RGB 840(W) X 480(H) Resolution

• 12 hours built-up memory for seamless monitoring
• Compatible with 150/152 mm thermal recording paper
• 1/2/3 cm/min real-time printing speed
• Large numeric and graphic display for ease of
readability

• Signals Overlap Verification to separate twins FHR
• Long life Li-ion battery guarantees the mobility of F2
• Convenient probe rack and compact design
• PC management software and central monitoring
system supportive

• USB port to enlarge storage capacity
• DECG & IUP parameters optional

F3 Fetal Monitor:

• Foldable color screen
• Backup memory for seamless monitoring
• Built-in long life thermal printer
• Compatible with 150/152 mm thermal recording paper
• Large numeric and graphic display for ease of
readability

• FHR signal quality indicator
• Signals Overlap Verification to separate twins FHR

• Fast printing of stored traces
• Long life Li-ion battery guarantees the mobility of F3
• PC management software and central monitoring
system supportive

• Convenient probe rack and compact design
• USB port enables memory expansion
• DECG & IUP parameters optional
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مانیتـورهایجنینـی
 F3و F2
فتال مانیتورینگ : F2
[ [دارای مانیتور  LCDسیاه و سفید

[ [دارای پروب با حساسیت بسیار باال و ضد آب (12کریستال)

[ [قابلی��ت  12س��اعت نگه��داری اطالع��ات بیم��ار به
صورت مداوم
[ [داراینرمافزارمدیریتاطالعاتبیمارانبررویکامپیوتر
[ [قابلی��ت اتصال ب��ه سیس��تم مانیتورین��گ مرکزی
(سیستم سانترال)

[ [دارای ورودی  USBجه��ت افزای��ش حج��م ذخی��ره
اطالعات بیماران
[ [قابلیت نصب پروبهای  DECGو ( IUPبه انتخاب خریدار)
[ [قابلی��ت ثبت ح��رکات جنین ب��ه صورت خ��ودکار و
دستی ()Fetal Movement

فتال مانیتورینگ : F3
[ [دارای مانیتور  LCDرنگی
[ [قابلی��ت  12س��اعت نگه��داری اطالع��ات بیم��ار به
صورت مداوم
[ [دارای نرمافزار مدیری��ت اطالعات بیماران بر روی
کامپیوتر
[ [قابلی��ت اتصال ب��ه سیس��تم مانیتورین��گ مرکزی
(سیستم سانترال)

[ [دارای ورودی  USBجه��ت افزای��ش حج��م ذخی��ره
اطالعات بیماران
[ [قابلیت نصب پروبهای  DECGو ( IUPبه انتخاب خریدار)
[ [قابلی��ت ثبت ح��رکات جنین ب��ه صورت خ��ودکار و
دستی ()Fetal Movement

فت�ال مانیتورین�گ  F2و  F3قابلیت اتصال به
مانیتورینگ مرکزی با مشخصات زیر را دارند:
[ [مانیتورینگ مرکزی با قابلیت اتصال همزمان به 32
تخت بیمار به صورت وایرلس (بیسیم)
[ [قابلی��ت ضب��ط اطالعات بیم��اران ب��ر روی کامپیوتر
مرکزی ایستگاه پرستاری
[ [قابلیت دسترسی به اطالعات در هر لحظه
[ [قابلیت چاپ نوار بر روی کاغذ معمولی A4
[ [قابلیت حفظ اطالعات ب��ه فرمتهای TIFF,PDF,JPG
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