F9 & F9 Express Fetal & Maternal Monitor
F9 & F9 EXPRESS are high-end fetal & maternal monitor, they offer the most advanced integrated monitoring for
the delivery room in big hospital; private obstetrician’s office; antepartum clinic. F9 & F9 EXPRESS, designed for
moving situations, covers the entire continuum of antepartum, intrapartum and postpartum applications.

F9 Fetal Monitor:

• High

resolution color TFT-LCD screen (Touchable
screen as optional): 12.1 inches + RGB 800(w)x 600(h)

• Great sensitive waterproof FHR transducer
• Flat surface design and waterproof TOCO transducer
• Great monitoring waveform storage and playback
• Built-in long life thermal printer

• Signals Overlap Verification to separate twins FHR
• Internal monitoring function as optional
• Built-in rechargeable battery
• Optional telemetry transducer system
• PC management software and central monitoring
system supportive

F9 Express Fetal & Maternal Monitor:

• High resolution color TFT-LCD screen (Touchable
as optional)

• Great sensitive waterproof FHR transducer
• Flat surface design and waterproof TOCO transducer
• Fetal and maternal parameters both available
• Great monitoring waveform storage and playback
• Three monitoring interfaces

• Built-in long life thermal printer
• Signals Overlap Verification to separate twins FHR
• Internal monitoring function as optional
• Built-in rechargeable battery
• Continuous post-delivery monitoring with maternal
parameters: NIBP, SpO2, HR, ECG, TEMP

• Optional telemetry transducer system
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مانیتـورهایجنینـی
 F9 Expressو F9

فتال مانیتورینگ : F9

[ [دارای مانیتور LCDرنگی تاشو با کیفیت باال و قابلیت لمسی
بودن صفحه در صورت انتخاب خریدار 12/1 :اینچ ( LCDتا
 60درجه نس��بت به صفحهی زیرین قابل باز شدن است)
[ [قابلیت 60ساعت نگهداری اطالعات بیمار به صورت مداوم
[ [داراینرمافزارمدیریتاطالعاتبیمارانبررویکامپیوتر
[ [قابلیت اتصال به سیستم مانیتورینگ مرکزی (سیستم
سانترال) به صورت بیسیم و از طریق سیم
[ [قابلیت نصب پروبهای  DECGو ( IUPبه انتخاب خریدار)
[ [قابلیت اتصال به پروبهای وایرلس (بدون سیم) ضد آب
با حساسیت باال
[ [قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دس��تی
()Fetal Movement

فتال مانیتورینگ : F9 Express

[ [مانیتورینگ همزمان مادر و جنین
[ [دارای مانیتور LCDرنگی تاشو با کیفیت باال و قابلیت لمسی
بودن صفحه در صورت انتخاب خریدار 12/1 :اینچ (LCD
تا  60درجه نسبت به صفحهی زیرین قابل باز شدن است)
[ [قابلیت 60ساعتنگهداریاطالعاتبیماربهصورتمداوم
[ [داراینرمافزارمدیریتاطالعاتبیمارانبررویکامپیوتر
[ [قابلیت اتصال به سیس��تم مانیتورینگ مرکزی (سیستم
سانترال)
[ [قابلیت نصب پروبهای  DECGو ( IUPبه انتخاب خریدار)
[ [قابلیت اتصال به پروبهای وایرلس (بدون سیم) ضد آب

با حساسیت باال
[ [قابلیت ثبت حرکات جنین به صورت خودکار و دس��تی
()Fetal Movement

[ [ادامه مانیتور عالیم حیاتی مادر بعد از زایمانHR, SPO2, :
ECG, TEMP, NIBP

فتال مانیتورینگ  F9و  F9 Expressقابلیت 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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